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ubbers trekt zich mogelijk terug uit race om opvolging Delors

Eurotop tobt met keuze
Van onze correspondent

j*FOE - De Europese regeringsleiders zijn er nog niet in
'aagd de titanenstrijd te beslechten tussen Ruud Lubbers

."e Belg Jean-Luc Dehaene om het voorzitterschap van de
°pese Commissie. De keus van een nieuwe chef van hetS-lijks bestuur van de EU zou waarschijnlijk afgelopen

J|t of vanochtend vallen nadat gisteravond laat over geen
JL^e kandidaten overeenstemming mogelijk bleek. De kans
aanwezig dat premier Lubbers zich uit de race terugtrekt
SUnste van de grote favoriet Dehaene.

% v. diner' waar een beslissing Volgens de Luxemburgse minister
'ebben moeten vallen, werd be- van Buitenlandse Zaken Poos spre-

id verder te vergaderen. ken bij een geheime stemming tij-
■dens op Corfoe
Hlanden voor
Hvan de premier Dehaene,
Hdie doorHDuitsland en Frankrijk.
HLubbers kreeg slechts de van
HdrieHland, Italië en Spanje. Engeland
Hhield aan de van
Hde Eurocommissaris

__________________________________________________LLeon

Poos zei dat vandaag een besluit
moet vallen, omdat „uitstel geen
winst oplevert. Er is nu contact met
de kandidaten nodig. Het hangt van
hen af." Daarmee suggereerde hij
dat de druk op Lubbers zal worden
opgevoerdom zich terug te trekken
uit derace nu hij aan de verliezende
hand is.

# Een Griekse soldaat houdt de wacht bij het meer dan
duizend jaar oude Venetiaanse fort in de stad Corfoe op
het gelijknamige eiland. In de robuuste citadel, gereser-
veerd voor pers en diplomatie, stond slechts één punt op de
agenda van de Eurotop: de verkiezing van Mister Europe,
de voorzitter van de Europese Commissie. Foto: reuter

Beenbreuk
door wesp

I^NSSUM - Een verdwaalde
i|j P in een bromfietshelm is erL °orzaak van dat een 17-jarig
L^e uit Brunssum gisteren
jj^been brak. Bij een poging

IJI lastige vliegbeestkwijt teL^ 11reed zy op de Parkstraat in
Cj^ssum tegen een auto. "De

die het ongeluk zag
j^ornen, was al gestopt maar. niet voorkomen dat hetijsje toch nog tegen zijn auto

Ij " De ongelukkige Brunssum-
l 'Hoest naar het ziekenhuis
.den overgebracht.

Irritatie
De openlijke pogingen van Helmut
Kohl en Francois Mitterrand om de
benoeming van Dehaene door te
drukken, wekten de afgelopen we-
ken irritatie op bij de andere landen
van de Europese Unie. Met name de
nieuwe Italiaanse premier Silvio
Berlusconi en de Brit John Major
stribbeldentegen.

De impasse bij het aanwijzen van
een opvolger van Jacques Delors,
deFransman die tien jaar de Com-
missie leidde, bleek tijdens een
twee uur durend diner van EU-rege-
ringsleiders in het Achillionpaleis
op het eiland Corfoe onder leiding
van de Griekse socialistische pre-
mier Papandreou. Dehaene en Lub-
bers waren zelf afwezig op het
moment van het besluit. Lubbers
had een privé-diner aan derand van
het zwembad van zijn hotel met de
Oostenrijkse president Klestil. De
socialistische vice-premiers Kok en
Claes verdedigden de kleuren van
hun bazen, die de afgelopen weken
in een ongekend scherpeen openlij-
ke strijd om de prestigieuze baan
verwikkeld waren geraakt.

Vooral de Duitse bondskanselier
heeft erop aangedrongen snel de
knoop door te hakken.Kohl wil een
ruzie vermijden met het Europees
Parlement dat begin juli aantreedt
en dat de benoeming moet goed-
keuren. In diplomatieke kringen
wordt ook gevreesd dat een voort-
zetting van de keiharde campagne
tussen Lubbers en Dehaene schade
zal toebrengen aan de diplomatieke
betrekkingen binnen de EU.
Zie ook pagina 5

" Handelsverdrag
Rusland en EU

het weer

VrfISCH* LATER ONWEER
\ . g voert een zuidelijke
V^'ng zeer warme lucht
Ik «n Limburg loopt de tem-
V ur op tot de tropische
w^e van 34 graden bij een
4^'Se wind uit het zuiden,

is er weinig be-
tq £>ng, maar tegen de avond

vanuit het zuid-
Vt binnendrijven. Er

>^" een onweersstoring die
>\*vond nog voor de nodige
'%h' ing zorSt- De minimum-
yA'eratuur voor de komende

is 16 graden. Zondag
westelijke winden iets

Sn*6 lucnt aan' niaar het
opnieuw mooi zomer-

V met een middagtempera-
Van 25 graden.

AAG:
C°P: 05.18 onder: 22.02"^»op: 23.06 onder: 07.48
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Concurrentie voor VSL
MAASTRICHT - Openbare ver-
voersmaatschappijen kunnen
vanaf volgende week via het mi-
nisterie van Verkeer en Water-
staat een bod doen op de vrijge-
geven buslijnen in Zuid-Lim-
burg, Noord-Beveland en de
regio Rotterdam. Deze drie ge-
bieden krijgen de primeur in de
concurrentie tussen binnen- en
buitenlandse vervoerders.

Belangstellenden worden opge-
roepen om vóór half september
te reageren. De nieuwe vervoer-
der kan dan namelijk nog in de
dienstregeling voor 1995 worden

opgenomen en vanaf volgend
jaar mei de weg op. Stadsbus
Maastricht bijvoorbeeld wil wel
wat lijnen in de Zuidlimburgse
regio overnemen.

Wie belangstelling heeft voor de
buslijnen in deze proefgebieden
moet onder meer een dienstrege-
ling voorleggen aan het ministe-
rie. De aanvraag wordt verder
beoordeeld op de kwaliteit en de
exploitatie-opzet. De vervoerder
die als beste uit de bus komt,
krijgt het recht om vier jaar lang
het openbaar vervoer in deregio
te verzorgen.

Heerlen wil starten met
experiment harddrugs

Van onze verslaggever

HEERLEN - Heerlen wil al begin
1995 starten met een experiment
om onder medisch toezicht hard-
drugs te verschaffen aan probleem-
verslaafden. Dat heeft burgemees-
ter Jef Pleumeekers gisteren be-
kendgemaakt.

Heerlen hoopt het experiment sa-
men met Rotterdam te kunnen
doen. Daartoe wordt een voorstel
voorbereid. Pleumeekers wil ook de
gemeente Maastricht bij het experi-
ment betrekken, omdat daar ook
een grote concentratie zware ver-
slaafden verblijft.

Het gaat nadrukkelijk om een groep
verslaafden „voor wie geen uitzicht
meer is," zegt de burgemeester,
„een groep mensen die het allemaal
niet meer interesseert. Zij verkeren
in mensonwaardige en levensge-
vaarlijke omstandigheden en vor-
men ook een gevaarvoor anderen."

Hoe groot deze groep Heerlense
verslaafden is kan Pleumeerkers
niet zeggen, „maar uit de rapporta-
ges van het CAD (Consultatiebu-
reau voor Alcohol en Drugs, red.)
zijn het er te veel." De medici van
het CAD zouden het project moeten
opzetten en uitvoeren.
Pleumeekers wil overleg met politie

en justitie om over de proef te pra-
ten. Ook van het ministerie van
WVC wil hij groen licht. „Er moet
draagvlak zijn." Wettelijk zou het
mogelijk zijn heroïne op medische
indicatie te verstrekken.

Voormalig minister Ed van Thijn
verklaarde zich kort geleden in
Heerlen nog tegen het verstrekken
van harddrugs onder toezicht. De
bezwaren van de bewindsman
richtten zich volgens de burgemees-
ter echter op het motief om met
gratis verstrekking de criminaliteit
te beheersen.

In de experimenteerfase zal het pro-
ject volgens Pleumeekers wel be-
kostigd moeten worden door ver-
schillende overheden, waaronder
de gemeente zelf. Dit najaar krijgt
de gemeenteraad daartoe een voor-
stel voorgelegd. Slaagt het experi-
ment, zou het ook mogelijk zijn dat
de heroïneverschaffing door de ver-
zekeraars wordt betaald, meent
Heerlens burgemeester.

Wethouder Veronica Dirksen laat in
een reactie weten dat Maastricht er
op dit moment niet mee bezig is om
het Heerlense initiatief te volgen.
„Maar wij vinden het wel een inte-
ressante gedachte die de moeite
waard is om nader te onderzoeken,"
liet de wethouder bij monde van
een woordvoerder weten.
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kunst
Expositie van nieuwe werk in Roermonds museum

Hemel en aarde bij
Marianne Aartsen

DOOR PIETER DEFESCHE

ROERMOND - De tentoonstellingen van Marianne Aartsen
hechten zich in het geheugen; de tussenpozen lijken daardoor
korter dan ze in werkelijkheid zijn. Hoe dan ook, meer dan de
frequentie van de tentoonstellingen is het de kracht van haar
creativiteit, van haar passies en idolen, die ervoor zorgt dat zij
niet uit het beeld raakt. Dat zij in betrekkelijk korte tijd tot de
vooraanstaande kunstenaars uit de regio is komen te behoren.
En dat zij de grenzen van die regio heeft weten te overschrij-
den: behalve uit het zuiden van Spanje, waaraan zij haar hart
heeft verpand en waar zij pleegt heen te reizen in een zeer ou-
de Daf, bereikten ons levenstekenen uit Los Angeles en laat-
stelijk uit Seattle.

Met de beeldenvan haar vorige ten-
toonstellingen, zoals gezegd, ge-
hecht in het geheugen, ervaart men
het afdalen in de tuinkamer van het
museum in Roermond, waarin zij
haar laatste werk toont onder de ge-
makkelijk in het Angelsaksisch te
vertalen titel 'Passies en Idolen', als
een verrassing. Nooit was er zon
vertoon van licht, ruimte en for-
maat.

# Hemel, 1991, schilderij van Marianne Aartsen

Heiligen
Zij toonde ook in haar vroegere
kleinere formaten al monumentali-
teit in haar figuratie, maar in de
tuinzaal in Roermond, waar het
licht van de zomer in naar binnen-
valt, gaat men binnen als in een
kerk, waarin de heiligen, groot en
verheven, voor de gelovigen al van
veraf zichtbaar zijn. Wij hebben Ma-
rianne Aartsens werken altijd van
dichtbij gezien, vaak op de hand als
produkt van grafische techniek, de
meestal middelgrote, soms kleine
formaten, op hout geschilderd als
ikonen, met bewondering voor hun
ambachtelijkheid en finesse.
Nu kijken haar mysterieuze heili-
gen dus van boven op je neer. Als
het waar is dat al haar vrouwenfigu-
ren uit haar eigen binnenwereldzijn
voortgekomen, niet uit de fresco's
in Toscaanse en Umbrische kerken
zijn gestapt, en nog niet ten hemel
zijn opgenomen, dan moet gezegd
dat zij op een aardse en Aartsense
manier indrukwekkend zijn.

Op een portret van waaruit een
mooi en aristocratisch gezicht de
binnenkomer aankijkt met streng-
heid, staat de vrouwenfiguur meer-
dere meters hoog, ten voeten uit,
gekleed in dure stoffen en wijde
rokken. De dame is een onbekende;
het schilderij heeft geen titel. Het
schilderen van zo grote vlakken op
zorgvuldig voorbewerkte panelen,
waarvan de ondergrond de veelal

transparante verf structuur geeft en
huid, moet een nieuwe uitdaging
zyn geweest.

Hemel
Het eerbiedige gevoel dat de bezoe-
ker heeft bevangen zal hem zeker
niet verlaten aan de voet van een
ander werk van grote hoogte - het
kon het atelier niet in of uit - waar-
van het thema niet alledaags is: het
stelt de hemel voor. Bevolkt met
vrouwen, maar dat is geen onge-
woon beeld; de primaire aanwezig-
heid van Petrus heeft het nooit
veranderd. Onder een boog die de
hemel overspant gaan zij deuren in
en uit. Er heerst daar ernst, geheim-
zinnigheiden langzame muziek.
De droomwereld van Marianne
Aartsen, van waaruit zich haar figu-
ratie aandient zonder te zijn geroe-
pen, kan hemel en aarde bevatten,
maar triviale zaken zijn er niet in
opgeslagen: het leven van alledag
levert niets op.

Zo is ook in het beeld van de schep-
ping, geen slang, geen boom en
geen appel van goed en kwaad. Al-
leen een zweem van zee, land en
gebergte. Misschien was de schep-
ping de chaos ook nog niet te bo-
ven. Men bespeurt op een liggend
paneel een hand die - hoe tenger
ook - wellicht met grote macht is
toegerust.

Haas
Evenmin alledaags zijn de benoem-
bare hoofdpersonen: drie gratiënen
een Infante uit een Spaanse ge-
schiedenis van drie eeuwen terug.
Hoe verbluffend is dan ook ineens
de aanwezigheid van een haas, hier
schraal en verdroogd als een mum-
mie in de handen van 'Joodse meis-
jes' - daar springlevend boven op
een 'tabula latina'. Wie de kunstena-
res over dat mysterie raadpleegt,

komt uit bij dierenliefde en kinder-
tijd. Tenslotte verblufte zij al eerder
door op een schilderij dat licht pro-
vocerend 'Stella Maris' heette de

Moeder Gods te eren met drie -
volgens Frans Budé - 'vurig in het
loof zittende rapen.
Het dichtst bij het hedendaagse le-

ven nog komt de vertederende
'schoolgirl', die de bezoeker al bui-
ten de tuinkamer tegemoet treedt;
een schuchter en ontluikend wezen,
misschien - blijkens de Angelsak-
sische titel - nog kort geleden op
een Amerikaanse campus gezien.

Vader schilder was verdienstelijk tekenaar en lithograaf

Expositie over Mondriaan Senior
DOOR GODERT VAN COLMJON

Het Mondriaanhuis in Amersfoort
wijdt van 26 juni tot en met 4 sep-
tember onder de titel Mondriaan
Senior een tentoonstelling aan de
vader van de schilder Piet Mon-
driaan. Pieter Cornelis Mondriaan
senior (1839-1921) leidde van 1869
tot 1880 de eerste christelijke school
in Amersfoort. Bij zijn komst koes-
terde hh' grote politieke en educatie-
ve ambities, die hij in rook zag
opgaan. Zonder zijn beroemde zoon
zouden we van Senior, naast onder-
wijzer een technisch verdienstelijk
tekenaar en lithograaf, waarschijn-
lijk nooit iets vernomen hebben.
Toen Pieter Cornelis Mondriaan en

zijn vrouw zich op 26 juni 1869 met-
terwoon in Amersfoort vestigden,
was juist de schoolstrijd weer opge-
laaid. De antirevolutionaire voor-
mannen Groen van Prinsterer en
Abraham Kuyper, met wie Mon-
driaan senior persoonlijke contac-
ten onderhield, vonden in de jonge
hoofdonderwijzer een ijverig en
loyaal medestander, die voor het
christeüjk onderwijs in de Amers-
foortse regio en de westelijke Velu-
wezoom zijn sporen zou verdienen.
Zowel in zijn educatieve als poli-
tieke ambities bracht Amersfoort
de hoofdonderwijzer voornamelijk
teleurstelling, reden waarom hij elf-
jaar later verbitterd een baan als
hoofdonderwijzer in Winterswijk
aanvaardde. Zijn naam zou onge-

twijfeld in totale vergetelheid zijn
weggezakt als zijn vrouw in 1871
niet het leven had geschonken aan
een zoon, de later wereldberoemde
schilderPiet Mondriaan.

Geboortehuis
In het geboortehuis van de schilder- de familie woonde boven de les-
lokalen - geeft een kleine exposi-
tie een bescheiden beeld van het
familieleven van Mondriaan junior
in Amersfoort, waar hij tot zijn zes-
de jaar woonde. Behalve aan het
christelük onderwijs wijdde Mon-
driaan senior zich aan de teken- en
lithokunst, die hij geheel in dienst
stelde van zijn godsdienstig-poli-
tieke, educatieve en royalistische

idealen.
De oude Mondriaan maakte vele ge-
denk- en feestplaten. Onder andere
van de dood van Willem de Zwijger
en voor de kroning van koningin

Wilhelmina. Het zijn uiterst nauw-
keurige fijne lijntekeningen die van
een hoge plichtsbetrachting en een
minimum aan verbeeldingskracht
getuigen. Een relatie met het kun-
stenaarschap van Mondriaan junior
valt daarin niet te bespeuren, of het
zou de strengheid moeten zijn waar-
mee beiden aan hun artistieke oeu-
vre uitdrukking hebben gegeven.

" De vader van Piet Mon-
driaan, Pieter Cornelis Mon-
driaan sr. Foto: GPD
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Bloemen
Maar niet alleen vrouwen, engelen
en bovenaardse werelden bepalen
hier het beeld: de kerk gaat in een
echte tuinkamer over - waarmee de
wonderen de wereld nog niet uit
zijn. Zeer grote bloemen hier, van
adembenemende transparantie, zijn
in een flora-boek met zuiver aardse
wetenschap niet terug te vinden. Ze
waren er al, minder buitensporig
groot, op de tentoonstelling van
drie jaar terug bij Zabawa in Sit-
tard. Zy kwamen voort uit de ver-
werving van een stadstuin vol ro-
zen. Hij lokte de kunstenares met
rozegeur uit haar van terpentijn-
lucht doortrokken atelier naar bui-
ten.

Zij nam het aardse thema met liefde
op. Een onbekommerd thema, dat
niettemin in haar schilderschap
paste met perfectie. Het gaf haar
aanleiding het subtiele en transpa-
rante verfgebruik te beproeven dat
uit haar grafische vaardigheden
stamt en uit het gebruik van dunne
vloeistoffen. 'Niemand', werd daar
toen van geschreven, 'kan zo adem-
dun een klaproos schilderen op
haar jammerlijke steel. De bloemen
zijn niet jammerlijk meer. Klapro-
zen, kelken, een kwartet violieren -
zij zijn allemaal gegroeid tot mans-
hoogte. De schuchterheid is over-
wonnen en regelrecht kwaadaardig
lijkt een orchidee met een bloedro-
de kelk, ten hemel rijzend als een
palmboom.

Het is geen geringe ervaring tegen-
over een wereld te staan van de per-
ceptie van Marianne Aartsen. Het
lijkt een bizarre wereld, maar er is
geen twijfel aan de oprechtheid van
de weergave: gehavend, wars van
esthetiek en opschik, maar eerbied-
waardig.

Zo treurend in rouw, ontsluiert zich
de schoonheid aan de mens, is een
regel die Frans Budé citeert uit een
tekst van Hermann Broch, in zijn
inleiding van de fraaie catalogus.
Met twaalf kleuren-reprodukties en
in de vormgeving van Piet Gerards.
H_ is verkrijgbaar in de boekhandel
en op de tentoonstelling aan de ba-
lie van Gemeentemuseum Roer-
mond: Marianne Aartsen, tot 18 juli.

Moeder
Met de school, de schoolstrijd, de
politiek en zijn persoonlijke car-
rière was Mondriaan senior te druk
om zich in de eerste Amersfoortse
jaren al te veel om zijn zoon te be-
kommeren. De jeugden het gedach-
tengoed van de schilder werden
voornamelijk ingekleurd door zijn
moeder. Wat dat betreft is het jam-
mer dat het accent van de tentoon-
stelling onevenwichtig zwaar op de
vader rust, terwijl de misschienwel
cruciale bron voor juniors latere
kunstenaarsschap in de persoon
van de moeder moet worden ge-
zocht.

recept

Salade met gerookte forel
Er bestaat nogal verwarring over de term 'gemeng-
de salade. Steeds bontere mengelingen van sla-
blaadjes met reepjes wortel, kool of maiskorrels
verschijnen in zakjes in het groenteschap van de
supermarkt. De gemengde sla, die voor onder-
staand type salade is bedoeld, is de z.g. mesclun;
een mengeling van blaadjes frisée, ezelsoren, ra-
dicchio, 10110 rosso of eikebladsla en plukjes ker-
vel.

6 gerookte forelfilets, ca. 100 gram gemengde sla
(mesclun), 4 eetlepels arachide-, mais- of zonne-

bloemolie, 1 eetlepel citroensap, 1 afgestreken eet-
lepel basterdsuiker, ± 1/2 theelepel geraspte mie-
rikswortel, 50 gram walnoten.
Snijd de forelfilets in schuine repen (breedte ca. 2
cm.). Was en droog de slablaadjes. Roer voor de
mierikswortelvinaigrette citroensap, basterdsuiker
en mierikswortel dooreen en druppel hier al roe-
rend de olie bij. Verbrokkel de walnoten of hak ze
grof.
Verdeel de slablaadjes over vier kleine bordjes-
Besprenkel de sla met de mierikswortelvinaigrette
en schik hierop de stukjes gerookte forel. Bestrooi
de salade ten slotte met de walnootstukjes.

kruiswoordradsel
HORIZONTAAL: 1 bekend; 6 bijwoord; 11 Turks gerecht; 13 insekt;
14 maanstand; 16 vr. munt; 17 oliestaat; 18 bevel; 19 godin; 21
mank; 23 sluis; 24 voorganger; 26 sleeën; 27 gier, 28 izegrim; 30
voordat; 31 kinderjuf; 32 kleurlinge; 34 heilig boek; 35 wapen; 36
eetgerei; 37 schildpad;40 adreskaartje;43 tanden en kiezen; 44 on-
derdompeling; 46 edelgas; 48 insekteneter; 49 onderkussen; 51
denkbeeld; 52 opstootje; 53raam; 55 pi. in Flevoland; 56oude maat;
57 ongevulde; 58 legervoertuig; 60 heilige; 61 brandstof; 62 sluiten;
64 lid; 65 afgeleefd.

VERTIKAAL: 1 walvisbaard; 2 computerprogramma; 3 nachtvogel;
4 modder; 5 handelsterm; 6 pakken; 7 wisselborgtocht; 8 boom; 9
titel; 10 medemens; 12 pi. in Zeeland; 13 metaal; 15 kruiderij; 18
versiersel; 20 huurrijtuig; 22 stonden; 23 Caraïbisch eiland; 25 aap;
27 vrucht; 29 gezicht; 31 natriumzout; 33 zangstem; 34 heks; 37
meetk. fig.; 38 bijb. fig.; 39 gemeen; 41 slot; 42 scheel; 43 klaar. 44
lopen; 45 slaapje; 47 veter; 49 ijskegel; 50 uit Wenen; 53talrijke; 54
toespraak; 57 vrij; 59 schrijfgerei; 61 kosten koper; 63 Nikkel.

puzzels

crypptogram

HORIZONTAAL: 4 Je met bedorven goed geen raad weten (12); 7
Het uitvoerig te berde brengen (5); 8 Let op uw schutting (5); 10
Schrikbeeld (13); 12InterActief dieregeluid(13); 13 Noodhulpen(12);
14 Mannetje dat over te halen is (4); 15Woede van gewicht(4); 16
Opschepper met 'n slok op(11); 17Vrucht diehard aankomt (8); 18
Toen kreeg hij een graad (3).

VERTIKAAL: 1 Met slecht weer te maken hebben (13); 2 Jawoord
(18); 3 Kan voorkomen in boeken (8); 5 Britse (pop)lormaties? (15);
6 Verenigingsraad (14); 9 Wis haar op de p.e. (14); 11 Stapel in 't
kopje (3).

oplossing gisteren
OPLOSSING E 703
HORIZONTAAL: 1 genaken; 6 akte-
ren; 12 part; 13 rund; 14 ik; 16 Pisa;
18 ooit; 19tl; 20 Ens; 22 beneden; 24
Gea; 25 kelp; 27 nijdig; 28 aalt; 29
sloot; 31 sen; 32 sprei; 33 fret; 35
lepe; 36 trek; 37 teil; 39 gier; 41 unau;
44 speen;46 sol; 48 eurus; 50 slik; 51
folie; 53 Sint; 54een;55 Romaans; 57
air; 58 0.k.; 59 nors; 60 Sont; 62 e.a.;
63 mede; 64riem; 66 gekoeld;67 om-
trent.

VERTIKAAL: 1 Griekse; 2N.P.; 3 t|
4 krib; 5 etsen; 7 kroeg; 8 tuin; 9e-A
10 R.D.; 11 nalatig; 15 knel; 17 3n'si
18 Odin; 19 tele; 21 slof; 23 edeljji
gare; 26 portiek; 28 applaus; 30te^Ji32 Seine; 34 ter; 35 leu; 38 osse^
39 gein; 40 bola; 42 Uria; 43 astr^F45 plek; 46 soms; 47 lias; 49 unif> J;
forel; 52 enorm; 55 rode; 56 snit
nco; 61 ter; 63 m.k.; 65 me.
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Priester wordt moeder
LONDEN - Als eerste anglicaanse pries-
ter heeft Susan Mayoss-Hurd een kind
gebaard. De 34-jarige priester, die in mei
werd gewijd in de kathedraal Saint Philip
in Birmingham, schonk zondag het leven
aan dochter Anya Rachel. Dat is gisteren
bekendgemaakt. „Ik ben in de wolken,"
zei de jonge moeder. „Het is toch uniek
om als priester moeder te worden." Ze
heeft zelf haar kind gedoopt.
Susan en haar 45-jarige echtgenoot Don,
een biochemicus, hadden reeds een doch-
ter van drie jaar. De jongemoeder behoor-
de tot de eerste groep vrouwen die in de
Anglicaanse Kerk van Engeland de pries-
terwijding ontvingen.

Veel woningverenigingen doen aan riskante optiehandel

Corporaties lijden door
speculatie zwaar verlies

j^J_gnonzeredactie economie

CECHT ~ Zeker 34 wo-
v,ri- orPoraties in Nederland
l_n lez.n gezamenlijk tiental-
tjsi müJoenen guldens door

,t)e
an-te speculatie in opties.

L_ woningbouwcorporaties
Oratie 77 (K77) in

en Onze Woning in0.regein gaan naar ver-
,i_Ve ing elk voor minimaal

vCL.n miljoen gulden het■Cin-\f|^secretaris E. Heerma (Vrom)
't_ c ps.teren opdracht gegeven de

'e met gemeenschapsgeld. (jg°oralsnog) vier corporaties tot
i. v^?c^ern ut zoeken, waaron-_fyV< en Onze Woning. Ook de

1He"1Amersf°ort, met 25.000 wo-

' in*1 één van de Êrotere corpora-
*. !?.ons land, is in het vizier van
Vft sterie van Volkshuisves-

v'erde corporatie zou zich
'Dfj bevinden.

j«lijL"nanciële tegenvallers uitein-
', s gevolgen hebben voor huur-
''^tu an ".e betrokken corporaties,
Nfc. 8 n'et te zeSgen. Volgens een
i f2op.°trder van Vrom is net on"

'vanwege het belang van
iss' u le'e continuïteit bij corpora-
l&_rJnnen enkele dagen afgerond.

overweegt een algemene
■to. Cü?Bel van bestuur om nieuwe
i\^ aties te voorkomen. „In het

''tic rs te scenario wordt de corpo-
i<W °nder curatele gesteld,"
'0--_.i-. dewoordvoerder één van deBellJkheden.
H | r̂z °ek tot een kritisch onder-
de am woensdagvan de Natio-

■%. w°ningraad (NWR) en de
.^organisatie NCIW. Zij zijn
Sn ezorgd over het nieuwe feno-
V.. °mdat het uiteindelijk alle
fsja['es in Nederland op hoge
*ft _ kan jagen. Tot nu toe leen-
Vri anlten tegen gunstige voor-
S^n geld uit. Ze zagen woning-
"> _o j. r̂enigingen als een veilige

v5e belegging. Nu er gespecu-
*Hv °rdt' dreigen de banken hun
Js_e les in negatieve zin aan te

'*fc.nPoraties in Utrecht en Nieu-e^ erkennen enige miljoenen
*r. Ns aan de optiehandel te heb-
dij gloren. De SCW ontkent ten
\ sste mee te doen.KsHi K\ü ■ verzelfstandiging zoeken

"^ at'es naarstig naar financie-
!Ni tjan hun nieuwe verplichtin-
[ |>iri'J °lgens de ABN Amro hebben
(V jns 34 corporaties gekozen
I '*t v rente-derivaten, waarvan
|Vst arianten in omloop zijn. DeIS ir,e,jan'mo bestond bij corpora-

' deRandstad. Zij kozen door-
'Ste V°or de minder riskante va-
-1!%t i' waarbij het verlies beperkt,\ °t de hoogte van de uitgege-
'' 11 Ónze Woning namen veel
gk ? risico's. Ze schreven zélfop-
Biga|. zonder enige dekking: de
Sr^J'es waren niet in hun bezit.
p*l wordt de transactie als nor-
F>g van de bedrrjfsvoe-;Ni. eschouwd. Het maximale
_.chatWordt °P 7-5 miljoen gulden

"r.f, " Onze Woning wil pas rea-
F* jsa^s er financieel orde op za-< N(t gesteld. Volgens ingewijden
!p__ corP°ratie zeven tot tien
,K. n gulden verloren.

Meer tijd gemeenten voor zoeken van woningen

Minder vaart achter
opvang asielzoekers

DEN HAAG - Gemeenten krijgen
meer tijd om voldoende woningen
te vinden voor asielzoekers die in
Nederland kunnen blijven. Tevens
zullen maatregelen worden geno-
men om leegstand van asielzoekers-
woningen te voorkomen. Op korte
termijn zal voorts de Huisvestings-
wet worden aangepast zodat ook
asielzoekers met een voorwaardelij-
ke verblijfsvergunning in hun eigen
bestaan kunnen voorzien.
Dit is gisteren afgesproken tussen
een delegatie van het kabinet en de
Vereniging van Nederlandse Ge-
meenten. Besloten is dat de ge-
meenten tot 1 maart 1995 de tijd
krijgen om in totaal 37.000 opvang-

plaatsen toe te wijzen aan verblijfs-
gerechtigde asielzoekers (zogeheten
statushouders). Volgens eerdere af-
spraken hadden de gemeenten al
eind december 37.000 verblijfsge-
rechtigden moeten onderbrengen.
Onlangs is echter gebleken dat hon-
derden woningen voor asielzoekers
bleven leegstaan omdat er onvol-
doende statushouders waren. Oor-
zaak was de trage afhandeling van
ingediende asielverzoeken door het
ministerie van Justitie. Ook hier-
over zullen op korte termijn nadere
afspraken worden gemaakt. Overi-
gens wordt verwacht dat er tot 1
september nog een aanzienlijk aan-
tal statussen zal worden aangege-
ven.

Door de formatie kan de afhande-
ling van asielaanvragen overigens
mogelijk een verdere vertraging op-
lopen. PvdA en D66 maken zich
sterk voor de herinvoering van het
hoger beroep voor afgewezen asiel-
zoekers. Bolkestein (VVD) is daar
fel op tegen. „We hebben het net af-
geschaft en dan moeten we het be-
sluit niet na een half jaar terug-
draaien."
Het demissionaire kabinet heeft er-
van afgezien met de VNG tot af-
spraken te komen over het aantal
statushouders dat in 1995 moet wor-
den gehuisvest. Een definitief be-
sluit zullen VNG en het nieuwe
kabinet in september nemen.
Dan moeten ook nog enkele finan-
ciële claims van de VNG over de
huisvesting van statushouders wor-
den behandeld. Een aantal gemeen-
ten blijkt niet uit te kunnen komen
met het geld dat voor de opvang
van statushouders beschikbaar is
gesteld. Daarbij gaat het niet alleen
om de huisvesting, maar ook om de
kosten van inburgering en andere
extra uitgaven. De VNG wilde ver-
der geen commentaar geven.

Veel onbegrip, angst en wanhoop bij herkeurde wao'ers

Arts: 'Kankerpatiënt kan
tot laatst blijven werken'

'"■rcilt^-^LP."* 6redoctie binnenland
Töq^AAG - Een voortdurende
F sj? van verbijsterde, geschokte
F tel <? huilende mensen hebben
Kj' efonistes van de Wao-Klach-
wL de afgelopen week te ver-

' P tg] 11 gehad. Gisteren waren de

' [Ju_ r e*b°r-lijnen voor de zevende
__. beenvolgende dag continu be-
H*l..Ulm 1.100 herkeurde wao'ers\\ vn van de gelegenheid ge-
P «Un gemoed te luchten.
Pi (j: e dertig lijnen hadden, zou-%>, e ook continu bezet geweest
_* V_!neent woordvoerster M. We-
[Sï het Breed Platform Verze-|Wt " Wewer is duidelijk ge-
lH.r. door de verhalen die ze de

'L^eti week te horen heeft ge-
-1ft_ f " .-.Vrijwel iedereen klaagt
T.is 'Jjet wordt geluisterd naar de
f§.al e klachten door de keu-
re i^. s- Die mensen lopen dan
j^,, lJ een specialist. Sommigen
i. t6

a na vijf minuten weer bui-
ft(j^Wijl de arts nog niet eens in
V_Jssier heeft gekeken."

Die vijf minuten werken nog lang
na, temeer daar de keuringen vaak
een onprettige afloop hebben. Op
basis van voorlopige cijfers - er zijn
tot juni pas 5.000 van de 70.000
wao'ers voor dit jaar herkeurd -blijkt dat 45 procent de wao-uitke-
ring geheel of gedeeltelijk verliest.
Percentages die Wewer niet gek
vindt als ze deverhalen van de her-
keurde wao'ers hoort. „Een keu-
ringsarts zei letterlijk: 'Als ze met
twee benen, armen en een hoofd
hier binnenkomen, keuren we ze

goed. Een ander zei dat kankerpa-
tiënten kunnen blijven werken tot
ze in het terminale stadium zijn."

De pijn zit in het begrip gangbare
arbeid. In het oude wao-regime
werd uitgegaan van passende ar-
beid. Passende arbeid betekent dat
wordt gekeken naar vergelijkbaar
werk dat de wao'er nog kan doen.
Gangbare arbeid betekent dat al-
leen wordt gekeken welk werk een
wao'er nog kan verrichten, onge-
acht of dat het past bij iemands op-

leiding of werkervaring. Bovendien
doet niet terzake of die baan be-
schikbaar is.
Wewer: „Dat betekent dus dat
iemand die voor honderd procent
was afgekeurd nu ineens voor hon-
derd procent is goedgekeurd, om-
dat hij nog loempiavouwer kan
worden. Een anderevrouw die voor
de helft is verlamd, moet maar
brugwachter worden en een 29-jari-
ge spastische vrouw is volgens de
arts nog uitstekend inzetbaar bij het
sorteren van mosselen."

Wewer lepelt de voorbeelden met
gemak op. „Mensen reageren ge-
schokt op dergelijkemededelingen.
Ze zijn in eerste instantie helemaal
verdoofd en daarna bellen ze ons in
wanhoop en huilend op. Financieel
is het een behoorlijke klap, maar
het is vooral een geestelijke dreun
voor de mensen dat ze met hun
klachten niet serieus worden geno-
men."

De woordvoerster verwacht dat de
arrondissementsrechters zich kun-
nen opmaken voor een golf van be-
roepszaken. Elke herkeurde heeft
het recht tegen de uitspraak in be-
roep te gaan. Wao'ers die worden
goedgekeurd, hebben immers niets
te verliezen bij een beroepszaak.

Van een beroep tegen de uitspraak
gaat overigens geen opschortende
werking uit. In de tussentijd zullen
de wao'ers het met de verlaagde uit-
kering moeten doen of van de bij-
stand als ze helemaal geen wao
meer krijgen.

binnen/buitenland

Politie stopt
filet permanente
controle op A 2

- Op de A 2tussen
""echt en Amsterdam wordt niet langer

J uur per dag op snelheid gecontroleerd.
.et Korps Landelijke Politiediensten is
'nf We^ dagelijks aanwezig, maar sinds
■ftkele weken zijn de radarposten nog
'echts zes uur per dag bemand,
anyvege het grote aantal snelheidsover-edingen en de daaruit voortvloeiende
°ge ongevalcijfers besloot de politie inecember de controle te intensiveren.

Door het inzetten van administratief per-
soneel werd een permanente bezetting
van de controle-apparatuur mogelijk.
Het nieuwebeleid had onmiddellijkresul-
taat: het percentage hardrijders, voorheen
dertig tot zeventig procent, nam in vier
maanden tijd af tot rond de vier. In deze
periode werden een kleine 50.000 bekeu-
ringen uitgedeeld.
„We wilden meteen een flinke dreun uit-
delen," zegt politiewoordvoerder John
Bennink. „Maar de situatie is nu zodanig
verbeterd dat we langzaam weer terug
kunnen naar het normale patroon. Tot
dusver merken we niet dat dat effect heeft
op het rijgedrag. De score is nog steeds
vier procent. Doordat we op verschillende
momenten van de dag en de nacht aanwe-
zig zijn, zijn de controles nog steeds on-
voorspelbaar."

WEU belooft steun aan vredesmissie Frankrijk

VN: binnenkort miljoen
Rwandese vluchtelingen
GENÈVE - Naar verwachting zal
het aantal vluchtelingen dat de
slachtpartijen in Rwanda ontvlucht
binnenkort meer dan een miljonen
bedragen. Een woordvoerster van
het VN-Hoge Commissariaat voor
de Vluchtelingen (UNHCR) in Ge-
nève heeft daar gisteren voor ge-
waarschuwd.

Het UNHCR treft maatregelen voor
de opvang van 200.000 nieuwe
vluchtelingen in het oosten van Zaï-
re, 200.000 in Burundi en 100.000 in
Tanzania. Eerder had de vluchtelin-
genorganisatie rekening gehouden
met 250.000 nieuwe vluchtelingen,
maarvolgens het UNHCR zijn er nu
massale groepen in aantocht.
Honderdduizenden Rwandezen
vluchten in Rwanda van het ene
naar het andere dorp om de moor-
dende militiesvoor te blijven, aldus,
de VN-woordvoerster. Volgens
schattingen van het UNHCRzijn 2,5
mihoen van de acht miljoen Rwan-
dezen in eigen land op drift. Er zijn
al grote groepen vluchtelingen aan
de grenzen gesignaleerd, maar tot
dusver zijn ze die niet overgesto-
ken. „Er komen berichten binnen
dat de grenzen vol met mijnen lig-

gen en dat milities iedereen diepro
beert om de grens te bereiken, neer
schieten."
Terwijl inKigali gisteren duizenden
mensen zingend en dansend de
straat op gingen om te protesteren
tegen hetFranse ingrijpen in Rwan-
da, besloten de meeste Europese
bondgenoten van Frankrijk in
Brussel tijdens een vergadering van
de Westeuropese Unie (WEU) om fi-
ïanciële en humanitaire steun te
verlenen aan de Franse missie. Ne-
derland stuurt medisch materieel.
Spanje overweegt om troepen naar
:twanda te zenden voor de begelei-
ding van hulpvluchten. Ook Italië
wil soldaten naar het door oorlog
geteisterde land sturen, maar alleen
als beide strijdende partijen ermee
instemmen.
Ondertussen werd bij de strijd om
een strategisch gelegen heuvelrug
in Kigali een ziekenhuis van het
Rode Kruis geraakt, waarbij vol-
gens de eerste berichten zeker ze-
ven doden zijn gevallen.
Franse troepen hebben gisteren
hun verkenningsmissies in Rwanda
in het gebied dat in handen is van
regeringstroepen opgevoerd. Hier-
bij hebben ze tot dusver geen weer-
stand ondervonden van leden van
het door Tutsi's overheerste Rwan-
dees Patriottisch Front (FPR) of het
regeringsleger. Naar verwachting
zullen de 2.500 Fransen dieaan ope-
ratie-Turquoise meedoen, dit week-
einde in het naburige Zaïre arrive-
ren.

Bolkestein stuurt
aan op uitstel

van Betuwelijn
DEN HAAG - Van aanleg van de
Betuwelijn wordt afgezien als
PvdA, WD en D66 het binnen een
half jaar niet eens worden. „We
kunnen niet in yoghurt blijven
schaatsen," aldus WD-leider Bol-
kestein gisteren na afloop van ge-
sprekken over een paars kabinet.
Ook Van Mierlo (D66) sluit afstel
niet uit. De partijleiders Kok
(PvdA), Van Mierlo en Bolkestein
zijn er niet in geslaagd de menings-
verschillen over de Betuwelijn te
overbruggen. Kok houdt vast aan
het huidige kabinetsbesluit voor
aanleg van de goederenspoorlijn
(kosten ruim zeven mihard gulden).
Van Mierlo wil de lijn alleen met
extra tunnels (drie miljard extra) en
Bolkestein vraagt zich af of 'dat
stuk ijzer' sowieso noodzakelijk is.
Als het paarse kabinet er komt, zal
daarom nader onderzoek gedaan
v/orden naar de Betuwelijn. Eerste
vraag is óf de goederenlijn noodza-
kelijk en rendabel is. Tweede vraag
is of de lijn de enige, en beste, ma-
nier is om de economische belan-
gen van Rotterdam te dienen.
Als het antwoord op die vragen be-
vestigend is, wordt bekeken of er
andere routes mogelijk zijn dan de
ene die door hetkabinet is voorzien.
Ook beraden de onderzoekers zich
op milieutechnische verbeteringen
van het voorziene tracé.

Wellicht honderden miljoenen guldens in het spel

Justitie onderzoekt rol
Bouterse in drugshandel

Van onze redactie buitenland
DEN HAAG - Het Openbaar Minis-
terie is bezig met een gerechtelijk
vooronderzoek naar de mogelijke
betrokkenheid van de voormalige
Surinaamse legerleider Desi Bou-
terse in drugshandel. Ook heeft
Justitie een onderzoek ingesteld
naar Etienne Boerenveen, topadvi-
seur van het Surinaamse ministerie
van Defensie en vroeger de rechter-
hand van legerleiderBouterse.
Boerenveen en Bouterse worden
verdacht van handel in cocaïne, het
witwassen van drugsgeld en deelne-
ming aan een criminele organisatie.
Het onderzoek moet de financiële
vermogens die met drugshandel
zijn vergaard, boven water halen.
Volgens Justitie gaat het hier om
honderden miljoenen guldens.
De jacht op de invloedrijke Surina-
mers is een onderdeel van een
grootscheeps politie-onderzoek
naar cocaïnehandel en criminele
geldstromen tussen Suriname en
Nederland. Voor deze gecompli-.
ceerde operatie is twee jaar geleden

het speciale politieteam Copa (een
afkorting van Columbia-Paramari-
bo) opgericht. Het team moet de
internationaal georganiseerde cri-
minaliteit tussen Zuid-Amerika -
inclusiefhet Caraïbisch gebied - en
Nederland, ontmantelen.
Gedurende de operatie stuitten de
rechercheurs op aanwijzingen dat
Bouterse betrokken zou zijn bij de
internationale drugshandel. De
rechter-commissaris gaf 4 mei offi-
cieel toestemming voor een gerech-
telijk vooronderzoek. De rol van
Boerenveen was al eerder in beeld
gekomen. Tegen hem loopt al sinds
3 maart 1993 een justitieel onder-
zoek.

De Haagse persofficier N. Zandber-
gen vindt dat de 'Copa-actie' tot nu
toe succesvol verloopt. Bij tiental-
len huiszoekingen in Nederland en
diverse andere landen is beslag ge-
legd op een groot aantal bankreke-
ningen die verdachten wereldwijd
voor het witwassen van drugsgeld
hebben gebruikt.

punt

Boete
De rechtbank in Rotterdam
heeft het tankopslagbedrijf
Paktank gisteren schuldig be-
vonden aan de dood van drie
werknemers van een onderaan-
nemer en aan het toebrengen
van zwaar lichamelijk letsel
van een vierde man. Het bedrijf
heeft volgens de rechtbank on-
voldoende toezicht gehouden
op sloopwerkzaamheden aan
een opslagtank met het uiterst
explosieve acrylonitril. Het fa-
tale ongeluk op de vestiging
van Paktank in de Botlek ge-
beurde op 9 oktober 1989. De
rechtbank heeft het bedrijf
boetes opgelegd van in totaal
267.000 gulden.

Akkoord
De leden van de Vervoersbond
CNV gaan in meerderheid ak-
koord met de overeenkomst
die de bonden en NS vorige
week hebben bereikt. Dit is de
uitkomst van een referendum
dat de bond onder haar leden
heeft gehouden. De andere
bonden, FNV en FSV, zijn nog
niet klaar met het raadplegen
van de achterban.

Verzekering
De Nederlandse verzekeraars
hebben in 1993 zon 500 miljoen
gulden verloren op het verze-
keren van auto's en motoren.
In totaal kwam er vorig jaar
voor zon 5,6 miljard gulden
aan autopremies binnen en
werd er voor 4,2 miljard gulden
schade geleden. Inclusief kos-
ten en provisies leidt dat tot
een verlies van negen procent
op het premie-inkomen.

Rechters
Twee rechters die zich vorig
jaar schuldig maakten aan een
misdrijf hebbenzelf ontslag ge-
nomen. Leden van de zittende
magistratuur trekken zich on-
verwijld terug als blijktvan het
plegenvan een misdrijf. Deden
zij dit niet, danzou onverbidde-
lijk ontslag door de Hoge Raad
volgen. Volgens mr. Th. ten
Kate, procureur-generaal bij de
Hoge Raad, hebben de betrok-
ken rechters zich schuldig
gemaakt aan valsheid in ge-
schrifte en dronken rijden.

Herman
Het experiment met de gene-
tisch aangepaste stier Herman
moet worden voortgezet. Tot
die conclusie komt de commis-
sie-Kooreman in een rapport
dat gisteren naar de Tweede
Kamer is gestuurd. Het experi-
ment met Herman richt zich op
de biotechnologische produk-
tie van het infectieremmende
eiwit lactoferrine. De Eerste
Kamer had Bukman vorig jaar
gevraagd te onderzoeken of
lactoferrine ook op andere wij-
ze kan worden gemaakt. Dit
naar aanleiding van bewerin-
gen van de Dierenbescherming
dat het experiment met de stier
Herman overbodig is, omdat er
een alternatieve produktieme-
thode beschikbaar is.

Koningin
Koninginnedag wordt in 1995
op zaterdag 29 april gevierd.
Het kabinet heeft daar gisteren
toe besloten omdat 30 april vol-
gend jaar op een zondag valt.
Waar koningin Beatrix en haar
familie koninginnedag mee-
vieren, is nog niet bekend.

Gangster schiet erop los

" Duitse agenten overmeesteren een met een machinepistool gewapende ex-Joegoslaaf,
die gisteren in het centrum van Frankfurt in het wilde weg om zich heen schoot. Zijn actie
kostte het leven aan een eveneens uit het voormalig Joegoslavië afkomstige man, mogelijk
een lid van een rivaliserende bende. Zeker drie omstanders raakten zwaar gewond. Na
de schietpartij verschanste de man zich in een winkel. Na ongeveer een uur gaf hij zich
over aan de politie. Over het motiefvan de ex-Joegoslaaf die connecties zou hebben in de
wereld van de prostitutie in Frankfurt en gezocht werd wegens moord en geweldpleging,
tast de politie nog in het duister. Foto: reuter
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achtergrond

*j. beide straatarme GOS-statenn kandidaten die innige samen-werking met Rusland nastrevengedoodverfde winnaars. Presi-dentskandidaat en huidig premier
'fn Wit-Rusland, Vjatjeslav Ke-.Jsj, heeft als voorschot op deuitslag al afspraken gemaakt met
|?e Russische premier Tsjerno-
"^JTdin om begin juli de puntjes
P de i te zetten op een eerdervereengekomen maar nog nietan de grond gekregen economi-
che en monetaire unie. Een beet-

sl Voorbarig. omdat de eerste uit-
dagen verrassend genoeg in hetoordeel van zijn tegenstander
nebben uitgepakt.

Oekraïne is Leonid Koetsjma,
oormalig premier, in de opinie-

peilingen de uitgesproken favo-,-e. ■ Koetsjma, net als Kebitsj ensJernomyrdin groot geworden in
r* staatsindustrie, vindt dat Oe-

aïne na twee jaar luidruchtige
"^afhankelijkheid realistischj"oet zyn. Innige samenwerking
j?et Rusland ziet hij als het enige
jnedicrjn voor de Oekraïense eco-«orruscjig en politieke kwalen.
*)n grote concurrent onder de

j^s overige kandidaten, de huidi-«e President en voormalig partiji-
Leonid Kravtsjoek, heeft

.ch door opportunisch gekonkel
l 1 «e betrekkingen met de groteJ'Urstaat ongeloofwaardig ge-aiaakt, vindt Koetsjma.

Partners
r**n wonder dat Konstantin Za-
r^lin, voorzitter van de Russi-
-o**e parlementscommissie' voor

Koetsjma en Ke-
j_'«j heeft afgeschilderd als 'Rus-

ideale partners. Als zy
orden gekozen, sprak hy ly-

h 00» kan er voor het eerst een
UWelyk uit liefde met onze buur-

worden gesloten.

Jjfet Wit-Rusland lijkt dat weinigProblemen op te leveren. De voor-naamste concurrent van Kebitsj,
j^eksandrLoekasjenko, is popu-
lo bij de 'eenvoudige kiezer'
J^dat hy met anti-corruptieleu-
7** inspeelde op de alom levendeJ^keer van de politiek. Dat levertcm een tweede verkiezingsronde
'P> omdat Kebitsj, die met een
soed georkestreerde media-cam-
{^gne zyn vyf concurrenten de
i°ef afstak,er verrassenderwijs by

na niet in slaagde meer dan
Urtig procent van de stemmen te

j het tien miyoen inwoners tel-Jj^de Wit-Rusland leeft de 'natio-
gedachte' nauwelijks. Ruim|*ven decenniacommunisme wa-

j *V voldoende om de Witrussi-
<jhe taal praktisch uit te bannen.
'echts vier procent van de inwo-ers is die machtig. De nieuwe

president zal hoe dan ook aange
wezen zyn op nauwe samenwer
king met Rusland, of hvj nu Xe
bitsj of Loekasjenko heet.

Wit-Rusland streefde politiek pas
naar onafhankelijkheid, toen Jelt-
sin in 1991 Rusland uit de Sovjet-
unie trok en daarmee het lot van
de communistische supermacht
bezegelde. Jeltsin was vervolgens
metKravtsjoek en de toenmalige
Wit-Ruslandsische parlements-
voorzitter Sjoesjkevitsj de oprich-
ter van het GOS en wat Wit-Rus-
land betreft had het daarbij
kunnen blijven.
Waar Oekraïne de nieuwe onaf-
hankelijkheid hoog opspeelde in
conflicten met Rusland over de
Zwarte-Zeevloot, de Krim en de
kernwapens, had Wit-Rusland
slechts problemen met interne
politieke troebelen die buiten de
landsgrenzen nauwelijks de aan-
dacht trokken. Een overeenkomst
met Oekraïne was, dat er weinig
of niets gebeurde aan economi-
sche hervormingen en derhalve
ook nauwelijks sprake is van bui-
tenlandse investeringen.

Anders dan Oekraïne is Wit-Rus-
land slechts een vlek op de kaart
tussen Polen en Rusland. „De eer-
ste twintig jaarzit niemand in het
Westen op ons te wachten," ver-
zuchtte onlangs voorzitter Lavri-
novitsj van een werkgeversclub.
En president Kaïjagin van de
Unie van Zakenlieden formuleert
het zo: „Ons schip van staat is
stuurloos en heeft geen brand-
stof." En op ZenonPoznjak na, de
uitgesproken nationalist onder de
presidentskandidaten, leeft breed
het besef dat Wit-Rusland er niet
bovenop komt zonder kredieten
en, vooral, energie uit Rusland.

Ook Koetsjma rekent daarop. Hy'
heeft veel steun in het oostelijk
deelvan Oekraïne, waar de mees-
te etnische Russen - twintig pro-
cent van de 52 miljoen Oekraïe-
ners - leven. Maar zyn probleem
is dat de machtige lobby van
staatsondernemers en managers,
functionarissen die grote invloed
op het personeel in hun bedryven
uitoefenen, hem teveel een her-
vormer vindt. Koetsjma wil na-
drukkelijk aansluiten by de Rus-
sischeeconomische transformatie
en vaart zetten achter privatise-
ring. In een land waar het privé-
eigendom van grond nog als een
vloek wordt beschouwd, is dat
geen aanbeveling.

Krediet
Kravtsjoek kreeg die steun in het
verleden wel, maar heeft veel kre-
diet verspeeld door zyn vergeefse
poging om de presidentsverkie-
zingen uitgesteld te krygen en

zyn eigen macht te vergroten.
Vandaar dat de communistische
parlementsvoorzitter Aleksandr
Moroz veel meer dan zijn nationa-
listische voorganger Ivan
P.oesjtsj tot de kansrijke outsi-
ders onder de kandidaten wordt
gereken.
Zelfs echter als Ruslands ideale

koppel Kebitsj-Koetsjma in de
buurlanden de scepter zwaait, is
er allerminst sprake van rust aan
Ruslands grenzen. Zowel het Wi-
trussische als het Oekraïense par-
lement wordt gedomineerd door
communisten. Hun liefde voor
Rusland geldt in de eerste plaats
de Russische communisten, ver-

klaarde vyandenvan Jeltsinen de
hervormers.
Het resultaat van de twee presi-
dentsverkiezingen kan uiteinde-
lijk de doorveel Russen gewenste
Slavische Unie opleveren. Maar
dat wordt dan wel een Unie waar-
in de 'reactie' de eerste viool
dreigt te spelen.

Handelsverdrag Rusland en EU
Van onze correspondente

- Het was symbolisch
"at het partnerschapsverdrag
i^ssen deEuropese Unie en Rus-**&d gisterochtend op het Griek-

"* eiland Corfoe werd getekend
J? de kapel van Sint George.

oor de orthodoxe gelovigen, zei
?* Russische president Jeltsin,*ordt Sint George de 'overwin-aar' genoemd en overwinnen is
j^ecies wat Rusland en de Euro-pese Unie hebben gedaan, aldusJeltsin.
pan het eind van deKoude Oor-
?g, betoogde de Russische pre-sent, bestond er even de angstat protectionisme zyn intrede
9^ doen op het continent.J^aar Europa bevindt zich niet
jjeer onder de wolk van econo-jj^sche oorlog." Jeltsin noemde
et verdrag, dat binnen enkele

j r̂en een bijna volledig vrye
f^ndel tussen Rusland en de EUi?t stand moet brengen, 'histo-
JCn'-.«sin zei een voorstander te

van een steeds verdere uit-
leiding van de Europese Unie.
j,at komt de integratie op hetJ^Uropees continent alleen maarn goede. Volgens Jeltsin stre-en de landen van de voormalige

hetzelfde. na. „Een
J^enigd Europa is een nood-
zak, opdat de 21ste eeuw de

eeuw wordt zonder oorlog
.P het Europees continent," al-2us de Russische president.ue Griekse premier Andreas Pa-

pandreou, nog tot het eind van
deze maand voorzitter van de
EU, noemde het verdrag met
Rusland 'ambitieus en uniek':
„Deze ondertekening laat duide-
lijk zien welk groot belang de
Europese Unie hecht aan zijn re-
laties met Rusland," aldus Pa-
pandreou. „Het bevestigt de
voortdurende steun van de EU

aan de democratie en de econo-
mische hervormingen van Rus-
land."
Na de ondertekening van het
partnerschapsverdrag vertrok
Jeltsin weer naar Moskou om
plaats te maken voor de presi-
denten van Finland en Oosten-
rijk en de eerste ministers van
Noorwegen en Zweden, die gis-

teren op Corfoe hun aanstaande
intrede in de Europese Unie per
1 januari 1995 officieel bekrach-
tigden. De Oostenrijkse bevol-
king heeft al ruim twee weken
geledenbij referendum in groten
getale toegestemd in het lid-
maatschap van de EU. De overi-
ge drie landen houden deze
herfst referenda.

" De Russische president Jeltsin (links) valt de Duitse bondskanselier Kohl in de armennadat hij de overeenkomst met de EU over vrije handel heeft ondertekend. Foto: reuter

binnen/buitenland

Moskou wint bij verkiezingen
in Wit-Rusland en Oekraïne

DOOR HANS GELEIJNSE

MOSKOU - Eigenlijk is het allemaal Rusland, vinden ze inKusland. Oekraïne, Wit-Rusland, het zijn sinds 1991 formeel
onafhankelijke staten, maar daarvoor zo lang binnen deRus-
sische invloedssfeer geweest dat er sprake is van 'psycholo-
gische annexatie. De Wit-Russen en Oekraïners zijn 'Slavi-sche broeders', die even buitenbeentjes leken te worden inde Russische familie. Met de presidentsverkiezingen diedonderdag in Wit-Rusland werden gehouden en zondag inyekraïne plaatsvinden, worden - zo rekent Moskou zich alrijk - de eerste stappen gezet naar hereniging.

# De Witrussische premier
Kebitsj heeft zojuist zijn
stem uitgebracht in
Minsk. De Witrussen gin-
gen donderdag naar de
stembus, de Oekraïeners
stemmen morgen.
Foto: REUTER

Rel rond WK-zegels
Van onze redactie binnenland

GRONINGEN - In de kleine
postzegelwereld van ons land is
een grote rel uitgebroken. Aan-
leiding is de uitgifte van twee
speciale gezegelde enveloppen
voor het WK-voetbal, een postze-
gelmapje en een WK-landenal-
bum door PTT Post. De georga-
niseerde postzegelhandel is
woedend op deze commerciële
actie van de PTT omdat zij hierin
concurrentievervalsing ziet met
haar officiële eerstedag-envelop,
die de handel sinds 1950 by elke
nieuwe Nederlandse postzegel
uitgeeft.

Voorzitter H. Stins van de
NVPH (Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhandelaren)
vreest broodroof als PTT Post
begint met het uitbrengen van
een eigen serie covers. Daar ziet
het wel naar uit omdat de nu op
de markt gekomenPTT-envelop-
pen nadrukkelijk zijn voorzien
van de nummers één en twee.
„Dat is voor ons een onmogelij-
ke situatie waar we ons met
hand en tand tegen zullen verzet-
ten," zegt Stins. „De PTT moet
met deze enveloppen stoppen."
Hij wil al zijn ongeveer honderd
leden, ieder met een eigen post-
zegelzaak in ons land, mobilise-
ren. Als eerste actiezal deNVPH

de PTT-covers boycotten waar-
door ze niet worden opgenomen
in de jaarlijkse NVPH-catalogus,
de bijbel van elke postzegelver-
zamelaar.

Ook de georganiseerde postze-
gelverzamelaars in ons land zyn
weinig te spreken over het PTT-
initiatief. „Al dit soort maakwerk
doorkruist ons beleid om de kos-
ten voor de verzamelaar juist te
beperken," is de reactie van se-
cretaris H.W.M. Hopman van de
Nederlandse Bond van Filatelis-
tenverenigingen. Bovendien
doet deze PTT-actie geen goed
aan het overleg óver het postze-
gelbeleid, dat we onlangs met de
PTT zyn begonnen, zegt hy. „We
zijn hier absoluut niet gelukkig
mee."

In een reactie zegtPTT Post met
nadruk dat haar nieuwe produk-
ten niet bedoeld zijn voor postze-
gelverzamelaars. „We willen
inspringen op het WK-voetbal en
zo de voetbalfans erop attende-
ren dat je er ook postzegels en
covers over kunt verzamelen,"
zegt een PTT-voorlichtster. Zij
ontkent dat er plannen zyn om
bij elke nieuwe Nederlandse ze-
gel met een aparte PTT-cover op
de markt te komen. Maar zij
geeft toe dat de nummering er
wel degelijk op duidt dat de serie
wordt voortgezet.

Meer geweld bij verwijdering wegens overlast

Steeds meer huurders
moeten hun huis uit

Van onze redactie binnenland

DEN HAAG - Het aantal
mensen dat wegens huurach-
terstand hun huis wordt uitge-
zet, zal dit jaar groter zijn dan
ooit. In 1993 groeide het aantal
uithuiszettingen voor het eerst
explosief met enkele duizen-
den, maar dit jaar zal het vol-
gens de Vereniging van Ge-
rechtsdeurwaarders wel eens
om een veelvoud daarvan
kunnen gaan. Woordvoerder
West: „Ik ben zeer somber."
De meeste verwijderingen komen
voor in de 'armere' wyken van de
grote steden, in nieuwbouwsteden
en in oudere, langzaam verpaupe-
rende middelgrote steden. In rede-
lijk welvarende gemeenten worden
nauwelijks huurders hun huis uit
gezet.
Deurwaarder West, die zelf een
praktijk heeft in Hoofddorp: „Er
zijn steeds meer mensen met een
minimaal inkomenen vooral de jon-
gere generatie van die groep wil
niettemin toch zo prettig mogelijk
leven. Die huren wel een huis, maar
besteden hun weinige geld aan an-
dere dingen danaan het betalen van
de huur. Ze reageren op geen enke-
le aanmaning, zodat de huurachter-
stand zo hoog oploopt, dat er geen
betalingsregeling meer mogelijk is
en ze hun huis uit moeten. Toch ko-
men ook huurders van dure wonin-
gen vaker in de problemen. Die
mensen zijn ervan uitgegaan dat
hun inkomen zou groeien, hebben
zich hoge lasten op de hals gehaald,
maar nu blijkt dat er een kink in de
kabel is gekomen."
Amper vyf jaar geleden deed het
probleem zich nauwelijks voor.
Deurwaarder Van den Berg in
Dordrecht: „We moesten hooguit
eens per maand een huurder zijn
huis uit zetten, tegenwoordig zijn
het er vyf of zes per week." In het
verleden was het bovendien gemak-
kelijker om een financiële regeling
te treffen, omdat het maar om een
enkeling ging. Tegenwoordig zijn
verhuurders van woningen daarin
minder soepel geworden, omdat het
om veel huurders gaat en daardoor
in totaal om forse bedragen. Ver-
huurders, hoofdzakelijk woning-
bouwverenigingen, stappen nu veel
eerder naar de rechter.
Echter niet in alle gevallen worden
mensen ook daadwerkelijk hun
huis uit gezet. Soms kan door de
verkoop van een aantal bezittingen

alsnog een oplossing worden ge-
vonden en hoeft niet de gehele huis-
raad te worden verkocht. In andere
gevallen slaagt men erin een ande-
re, goedkopere woning voor de be-
trokkene te vinden.
Deurwaarder West: „Het gaat vaak
om zulke grote achterstanden dat
het niet meer te overzien is, hoewel
we er echt alles aan doen om te be-
middelen en een uithuiszetting te
voorkomen. Maar als je ook nog re-
kening houdt met het recente on-
derzoek dat steeds meer mensen
met een laag inkomen in armoede
leven, ben ik bang dat we de ko-
mende jaren alleen maar nóg meer
uithuiszettingen zullen krijgen."
Een groeiende groep huurders die
wordt buiten gezet, bestaat uit ver-
slaafden. Vooral door het gebruik
van drugs moeten tegenwoordig
soms halve flatgebouwen worden
ontruimd. Niet zelden gaat dat ge-
paard met geweld.
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Service voorkomen is beter
dan geven

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

(ADVERTENTIE)

Nederland - België 00
Nederland - Japan 00
Nederland - V.S. 00
Nederland -Peru 00
Nederland -Engeland 00
Nederland -Kameroen 00
Nederland -Australië 00
Nederland - Italië 00
Nederland - Argentinië 00
Als jenaar het buitenland belt, kies dan geen 09 meer, maar 00.
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(ADVERTENTIE)

w
BlB^ modern wonen

Geleenstraat 64a,
Heerlen.

Telefoon 0*4.-710602
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<gpiccolo s
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postbank:lo3sloo
Bank: ABN-AMRO 57.75.35.935
Fax: 045-739204 of 739364

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

Reuzepiccolo's
Over 1 of 2kolommen, in 4 mogelijke lettergrootten met
minimaal één woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte: 10 millimeter. Foto's, logo's en
illustraties zijn mogelijk. Prijs per millimeter hoogte per
kolom: ’ 1,90.
Afwijkende tarieven Kontakten/Klubs en 06-lijnen: ’ 2,35.
Advertenties onder nummer: / 7,50.
Bewijsnummers op aanvraag: ’ 4,75.
Prijzen zijn exclusief 17,5% BTW. Betaling contant of
met de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mét
legitimatie.

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t/m vrijdag 5.30-17.00 uur. Opgave - in de
regel - tot 12.00uur daagsvoor plaatsing.
Schriftelijk opgeven
Opgave via de 1e post daagsvoor plaatsing.
Persoonlijk opgeven
Via de balievan onze kantoren maandag t/m vrijdag
8.30-17.00 uur. Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldtvrijdag 11.00uur.

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

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

Mededelingen
r* NATHALIE, ik weet het

100% zeker, nu en in de
In gedachten bij jou! toekomst, het kan gewoon

Barbara niet beter. XXX Bert.
Personeel aangeboden

Part. recherche-bureau Eurode
Heeft U bewijzen nodig: Be! dan
g 045-453878 Fax 045-313979.

Schildersbedrijf VAN EYCK
kan nog binnen en buiten schilderwerk aannemen voor
particulieren en bedrijven. Vraag vrijblijvend prijsopgave.

S 045-322222 / 043-213775 / 04750-11196.
Dagelijks van 9.00-21.00 uur, zat, van 9.00-17.00 uur.

Dakdekkersbedrijf AADAK
kan nog dakwerk aannemen.
Bel voor vrijblijvende offerte.
045-226688/226377/
06-52606457.
SPAANS meisje, 23 jr., zkt.
baan om hier te kunnen ver-
blijven en de Nederlandse
taal te leren. Beheerst wel
Engelse taal. leert snel! Al-
leen serieuze gegadigden, s
045-250902.

KOK, stressbestendig en
flexibel, zkt. nw. uitdaging.
Br.o.nr. B-05645, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
DAKDEKKER, metselaar
kan nog werk aannemen.
Tel. 045-323406.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Personeel gevraagd

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

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

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

komen. Ervaring is niet vereist.
Uw brief, met genoten opleiding etc,

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

Het Limburgs Dagblad vraagt
Bezorg(st)ers voor

Voerendaal - Heerlen -
Simpelveld

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen.
Limburgs Dagblad, In de Cramer 37, 6411 RS Heerlen,

telefoon 045-739330.

Rock-N-Roll
to the tune of ’ 800,- to ’ 1.200,-

-per week.
International audio company is seeking 4-6 motivated

individuals to distribute audio equipment.
" Paid training.

* Company vehicle.
* Daily cash bonuses.

" No experience necessary.
* 21 and over.

* Must have valid driving license.
Call 045 - 237319 monday - friday 10.00 -16.00 h.

Euro-Queen Heerlen is op zoek naar ,
vertegenwoordigers

Bent u op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Wenst U te werken in een prettige omgeving

en met een aangename groepssfeer?
Wenst u een goede verdienste, eventueel
met uitzicht op een vrijwel unieke carrière?

Dan bent u ongetwijfeld de persoon die wij zoeken.
Bent u overtuigd van uzelf, neem dan contact op met

Dhr. Hugaerts g 045-712229, alle werkd. 9.00-17.00 uur.

LAVOLD

Wij zoeken
Schoonmaaksters m/v

die ervaring heeft met hogedrukreinigingsapparatuur.
Voor een slagerij te HOENSBROEK

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag t/m
vrijdag tussen 15.00en 17.00 uur.

Bent u 21 jaar of ouder, dan verdient u ’ 14,44 bruto per
uur. Ook ontvangt u nog 8% vakantietoeslag en 25 dagen

doorbetaald verlof op basis van 255 werkdagen
lets voor u

Neem dan snel contact op met onze vestiging in Maastricht,
tel. 043-633247.

Lavold Schoonmaak b.v. is een landelijk schoonmaak-
bedrijf met op dit moment ca. 8.000 mensen in vaste dienst

en maakt deel uit van de Randstad Groep. 'Wollen Sic 45,-DM bis 90,- Gevraagd KAPSTER met iDM pro Stunde VERDIE- ervaring, leeft. 22-25 jr. Tel. INEN? Tel. 045-410988. 045-241865

Casino te Landgraaf vraagt
nog enkele JONGEDAMES
v.d. service. Aanm.: pers.
Moltweg 37, Landgraaf.Tel.
045-323766 na 20.00 uur.
Ten behoeve van ons jonge
enthousiaste team zoeken
wij op zeer korte termijn
OPERATOR(S), hulpopera-
tor(s) (m/v), die van aanpak-
ken weten en bereid zijn in
(twee)ploegendienst te wer-
ken in de verpakkingsindus-
trie t.b.v. voedingsproducten.
Regio Kerkrade (Dentgen-
bach). Br.o.nr. B-05633,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Succesvolle ZAKEN-
VROUW zoekt internationa-
le zakenpartners die

’ 10.000,-, / 20.000,- of
’50.000,- per maand willen
verdienen. Bel voor inter-
vieuw S.L.C, intern. Tele-
foon/fax. 04759-3434.
RU-INSTRUCTEUR (m/v) is
een beroep met vrijheid, af-
wisseling en uitdaging. Een
degelijk beroep waar vraag
naar is. Haal daarom het er-
kende Kaderschooldiploma.
Met dit waardevolle diploma
kunt u als rij-instructeur in
loondienst aan de slag,
maar u mag ook overal
(zonder middenstandsdiplo-
ma!) een eigen rijschool
starten (parttime of fulltime).
Dus een prachtkans om na
vijf maanden een goede
baan te krijgen of eigen baas
te worden. Binnenkort star-
ten dag-, avond- en zater-
dagopleidingen in Amster-
dam, Rotterdam, Den Haag,
Utrecht, Zwolle, Maastricht
en Best. Bel voor de gratis
Studiegids tot 21.00 uur. De
Kaderschool 043-259550
(of hoofdkantoor 04998-
-99425). .
Voor plm. 15 uur per week
gevraagd SCHOONMAKER/
klusjesman. Inl. 045-322346.

Gevraagd KAPPER(STER)
3 a 4 dagen per week, heren-
en damessalon, Afcent
Schinnen. Tel. 045-726141,
na 19.00 uur.
Bio-Box verhuur van chemi-
sche toiletten vraagt met
spoed dynamische VER-
TEGENWOORDIGER voor
bouwprojecten en evene-
menten. Soll. tijdens kan-
tooruren tel. 045-231551.
BONUSBREAKS. Wegens
restructuering en uitbreiding
van onze internat, reisfirma
naar het Network Marketing
Systeem zoeken wij enthou-
siaste mensen met ervaring
in Network Marketing. Hoge
verdiensten mogelijk. Tel.
00.49-2161896256. (Nederl.
gesproken)
Prof. Opleidingsinstituut
zoekt docent(e) VISAGIE.
Br.o.nr. B-05632, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
Wij hebben plaats voor: 1
ZELFSTANDIGE brood- en
banketbakker, 1 leerl. brood-
en banketbakker. Echte
bakker Jos Driessen,
Hoensbroek. 045-212706.
Welke gediplomeerde BE-
JAARDENVERZORGSTER
wil enkele ochtenden p.wk.
voor bejaarde dame zorgen
mcl. licht huishoudelijk werk.
Omg. Geleen-Sittard. Br.o.
nr. B-05649, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401
DC Heerlen.

Zoek je een bijbaantje?
STOP daarmee!!! Wij zoe-
ken namelijk enthousiaste
studenten/scholieren, die
hard willen werken en daar-
mee plm. ’ 125,- p.d. willen
bijverdienen. Ben je min. 17
jaar en min. Havo reageer
dan snel. Telel. 046-582653
uitsluitend tussen 16.00-
-20.00 uur.

Bouwvak personeel

Klebe-Abdichter (Dachdecker)
gesucht. Wir bieten einen fortschrittlichen Arbeitsplatz,
gute Vedienstmöglichkeiten und alle Sozialleistungen.

Ockenfels, GmbH
Dachdeckungen-Abdichtungen, SürtherStr. 169,

50321 Brühl/Köln. Tel. 00-49.2232/42661.

JT IRIK bouw b.v.
In ons bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in

"Groot Onderhoud" is binnenkort ruimte voor een

Werkvoorbereider/Calculator
Die belast zal worden met de voorbereiding en/of calculatie
van één of meerdere projecten in Nederland of Duitsland.

Wij denken daarbij aan een bouwkundige die aan de
volgende eisen voldoet- leeftijd 30 tot 40 jaar.- opleiding min. M.T.S. of gelijkwaardig.- praktische ervaring in Groot Onderhoud is een pré.- plezierig met mensen kunnen omgaan.- flexibele en commerciële instelling- bereidheid tot een nader onderzoek door een gekwalifi-
ceerd personeelsburo.

Brieven met c.v. aan:
Irik Bouw b.v.

t.a.v. de heer H.F. Dijkhuis
Postbus 37

6430 AA HOENSBROEK
Tel.nr. 045-221222.

Gevraagd KALKZAND-
STEENLIJMERS Zeebregts
Elementenbouw. Telef.
04997-73254.
Met spoed ervaren IJZER-
VLECHTERS gevr. voor
Berlijn. Topsalaris, vertrek a.
s. zondag. Tel. 045-271491.
Gevraagd ploegen METSE-
LAARS, ploegen betontim-
merlieden en ploegen ijzer-
vlechters. Info 085-217779
tijdens kantooruren van 9.00-
-17.00 uur en zaterdag van
10.00-15.00 uur.
Firma Roadstar vraagt voor
direct: BETONTIMMERLIE-
DEN en metselaars. Telef.
045-225050.

Firma Royman GmbH zoekt
voor Duitsland erv. ploegen:
BETONTIMMERLIEDEN,
ijzervlechters en metselaars.
Telef.: 046-513464. Goede
voorzieningen.
JVL Bouw vraagt voor groot
project in Duitsland STUCA-
DOORS en tegelzetters. Tel.
043-633757 b.g.g. 06-
-52984766.
Gevraagd voor Duitsland:
METSELAARS, betontim-
merlieden, tegelzetters.
Telefoon 00-32.8977.4749.
Gevraagd STELLERS en
aftimmerlieden voor diverse
projekten. Tel. aanmelden:
046-334514.

Chauffeurs

Gevr. ervaren kiepper-chauffeur
en kraan-kiepperchauffeur

\ Transport bedrijf J. Hendriks.
Tel. 04406-13750. Valkenburg.

Taxicentrale Bortax vraagt
WEEKENDCHAUFFEURS.
Persoonlijk melden: Putstr.
103, Bom na 15.00 uur.
Gevr. part-time en tuil-time
CHAUFFEURS voor taxi.
Aanmelden: Hatax, Keekstr.
46, Heerlen, na 18.00 uur.
Ervaren CHAUFFEURS ge-
vraagd voor alle soorten
vervoer (distributie van
dranken en kipper-kraan-
wagens). Bellen tijdens kan-
tooruren. Tel. 045-241574.

Bio-Box verhuur van chemi 1

sche toiletten voor bouwpro-
jecten en evenementen
vraagt met spoed CHAUF-
FEUR met rijbewijs BCDE.
Soll. tijdens kantooruren tel.
045-231551.
Int. CHAUFFEUR kipper-
oplegger, leeft, tot 30 jr. Tel.
(niet zaterdag), 043-641691,
werkdag. Wijnands Trans-
port Bunde.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Horeca personeel

Gevraagd voor nieuw te openen
Café-Restaurant te Bom

Een fulltime medewerker voor café-restaurant m/v
Een parttime medewerker voor café-restaurant m/v

Een parttime hulp voor in de keuken m/v

We zoeken vlotte jonge mensen met
enige ervaring en plezier in het werk.

Sollicitaties met foto naar:
V.O.F. D&R Horeca, Bornermarkt 4, 6121 LT Bom.

Gevraagd
Barmedewerkers/sters

voor dancing Pavillon en Riverside te Valkenburg.
Met ervaring. Tel. 04406-12574 na 14.00 uur.
Gevraagd voor Chinees-Japans Restaurant,

een representatiefjonge man
leeft, tussen 25-40 jaar voor functie:
Gastheer/bediening

Eisen: moet in bezit zijn van diploma Hogere horecaschool,
min. 3 jr.ervaring in restaurantbranche. Tel. 045-232543.

Rest. in de Gekroonde Haan
Heerlen vraagt jonge STU-
DENT ca. 19 jr. (geen va-,
kantiewerk) voor keuken en
gril-counter. Weekend en 2
halve dgn. p/week. Aanm. tel.
tussen 11.00-12.00 uur 045-
-711373.

HULP gevraagd voor cafe-
tariafriture voor enkele
avonden per week. Telef.
045-352013 na 14.00 u.
Gay-bar Chez Nous vraagt
BUFFETMEDEWERKER
voor dinsdagavond. S 045-
-727949 v.a. 12.00 uur.

Gevr. FRITURE-MEDE-
WERKSTER met ervaring
voor 2 a 3 avonden in de
week. Telef. 045-211193,

Wij zoeken voor ons cafe-
taria een HULP van 16 jaar.
Tel. 04492-5199.
Gevr. FRITUREHULP voor
maandag- en dinsdagavond.
Tel. 045-312451 of 312257.
Dames gevr. voor "lris"-bar
in Dld. Tel. info maandag va.
14.00 uur S 00-49.24624374.

Voor de weekenden zoeker
wij serieuze MEDEWER-
KERS voor een restaurant
Uren op oproepbasls vanai
18.00 uur. Eigen vervoer is
een must. Tel. 045-256161.
Personeel GEZOCHT vooi
een Griekse grill-bistro.
Vaste baan. 045-456835.
SERVEERSTER gevr. voor
restaurant in Lanaken (B)
mogelijk voor vakantie en/of
langere tijd. S 076-414314

Huishoudelijk personeel/Oppas
Gevr. OPPAS, flexibele
werktijden, voor lange duur,
omg. Heerlen-Noord. Telef.:
045-222364.
Gevraagd HULP in de huis-
houding voor gezin met 2
kinderen, 2 middagen per
week, (dinsdag en vrijdag). S
046-514904.

OPPAS voor 2 kinderen 16
en 3 maanden in Maas-
bracht, tev. licht huishoude-
lijkwerk voor 3 dagen p. Wk„
van 8.00 tot 13.00 uur, tft.
plm 30 jr. Tel. 04746-6869.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

UW OUDE KOELKAST
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1 MILJOEN
BIJ AANKOOP VAN EEN DUBBELDEURS KOELKAST.

VRAAG DE VOORWAARDEN AAN ONZE VERKOPERS.*

de bestekeus in audio, video en elektro

" Heerlen, Geleenstraat 21, naast Stadskantoor,
tel. 045-711440.

Medisch personeel
FYSIOTHERAPEUT(E)
gevr. als deelgenoot of als
vaste medewerker. Voor
een goed funtionerende
praktijk. J. Dickmeis,
Jülicherstr. 145, D-52249
Eschweiler.
FYSIOTHERAPEUT(E) ge-
vraagd voor vervanging
vanaf 18 juli in Nederlandse
praktijk in Mönchengladbach
(D). Telef.o4s-442010.

FYSIOTHERAPEUT (m/v)
gezocht voor Ned. praktijk in
Moers BRD, 30 km. van
Venlo. S 04936-97611.

Techn. pers.
Gezocht ONDERHOUDS-
MONTEUR te Brunssum.
MTS-WTB opleiding, PLC-
ervaring en bereid tot ploe-
gendienst. Baan voor lange-
re tijd. Tel. 045-256161.

Uitzendbureaus

Kelly Uitzendburo Heerlen zoekt:
Operator

Voor een relatie in Nuth zijn wij op zoek naar 2 Operators
met min. 'n Vapro-A opleiding of 'n door ervaring soortgelijk
niveau, 'n opleiding EHBO en kleine blusmiddelen en in het
bezit van 'n heftruckrijbewijs. Daar de werkzaamheden
veelal uitgevoerd worden in 'n 4-ploegendienst, is de be-
reidheid tot het werken in 'n volcontinue dienst 'n vereiste.

Chef onderhoudsmonteur
Beschikt u over 'n MTS-werktuigbouwkunde opleiding (evt.
electro-techniek), 'n ruime praktijkervaring als onder-
houdsmonteur en heeft u ervaring met PLC bestuurde ma-
chines. Bent u bereid tot het werken in ploegendienst, dan
wel buiten de normale werktijden, dan hebben wij 'n inte-
ressante vakature voor u bij 'n relatie in Brunssum.

Operator
Beschikt u over 'n afgeronde LTS-opleiding en enige pro-
duktie-ervaring. Kunt u werken aan N.C. boor- en frees-
machines en met standaardmachines voor verspanende
bewerking. Bent u bereid tot het werken in ploegendienst.
Dan hebben wij 2 interessante vakatures bij 'n relatie inBrunssum

Kraamverzorgende
Voor 'n relatie zijn wij op zoek naar ervaren kraamhulpen,
die beschikken over 'n afgeronde opleiding en eigen ver-
voer en die bereid zijn tot werken op afroepbasis.
Heeft u interesse in een van de bovenstaande vakatures,
neem dan kontakt op met:

Kelly Uitzendburo
Dr. Poelsstraat 21, Heerlen. Telef. 045-717131.

Voor een van onze relaties
zoeken wij met spoed een
ervaren onderhoudsmonteur.
Funtie-eisen MTS werktuig-
bouwkunde event. aange-
vuld met electrotechniek en
PLC ervaring. Tevens zijn
wij op zoek naar Operators.
Functie-eisen LTS-MTS op-
leiding. Voor meer informa-
tie kunt u bellen naar uit-
zendbureau FULL-COLOR,
045-743515 Gemma
Schriien.

Winkelpers.
Wij kunnen plaatsen een
zeer nette enthousiaste
VERKOOPSTER voor 25
uur p.wk. plusm. 18 jr. Trai-
teur Slagerij Jos Aben,
Amstenraderweg 82,
Hoensbroek. 045-212813.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Computers
_____________________________________________________,_______,-______________^______-________-__i

Gezocht: programa's voor
APPLE 2e computer om te
copiëren. Telef. 045-720955
na 17.00 uur.

Te i koop COMPUTER bv
486-66 HD42O, 4 MB

’ 2.450,-. Tel. 045-428276.

Te koop AMIGA 500 IMB
met kleurenmonitor, muis en
2 arcade joysticks, pr.

’ 750,-. Tel. 045-753592.
Te koop PC 286 20 Mhz, 20
Mb HD, 2 MB geh., Herc.
scherm, div. softw., PRIN-
TER, ’ 650,-. 045-443648.

i Te koop PC 286 m.chroom■ 3.5 + 5.25 drive met Star LC
.10 PRINTER, ’600,-. Bel:

' 04750-37023.
Te koop PC: 386/40 M H z; 4- Mb/64k cache; 80 Mb hard-r disk + 24 n. matr. printer +

" div. progr., ’1.950,-. Tel.
045-724653.

Te koop APPLE Macintosh
+ 4 MB intern geheugen,
verwisselbare harddisk, CD
ram drive, pr.n.o.t.k. 045-
-443026 na 15,00 uur.
CPC Kerkrade, COMPU-
TERS nieuw en gebruikt.
Niersprinkstr. 61. Tel. 045-
-351588.

" Huishoudelijke artikelen) 'm
Massale magazijnverkoop
van duizenden apparaten.

■ In de Witte Hal
Met volledige garantie en service!Koelen-vriezen-wassen-hïïi-stereo-kleurenTV-video's etc.waar nieuwe, licht-beschadigde of overjarige apparaten uit

' de Hom-winkels worden verzameld en verkocht tot liefst....

; 60% korting
OP = OP. Slechts enkele stuks!

Hier enkele voorbeelden uit onze duizenden koopjes:
BAUKNECHT KOELKAST

KDE 1533, ruime koelkast van 155 liter inhoud, verstelbare
rekken, automatische ontdooiing, drie sterren vriesvak.

GEEN ’ 848,- OF ’ 679,- MAAR:

’ 449,-
ZANKER VAATWASSER

GSA 4635, 17 couverts inhoud, verstelbare manden,
binnenverlichting, energie-spaarprogramma.

GEEN’ 1.799,- OF ’ 1.199,- MAAR:

’ 899,-
BAUKNECHT DIEPVRIES

GTL 2211, ruim model van 210 liter inhoud,
apart snelvriesvak, supervries-schakelaar.

GEEN ’ 869,- OF ’ 699,- MAAR:

’ 499,-
PELGRIM GAS- ELEKTRO COMBI

EM 24 grijs, elektra oven met grill, klok, regelbare
oventhermostaat tot 240 graden C, ovenverlichting.

GEEN ’ 1.625,- OF ’ 1.299,- MAAR:

’ 899,-
PANASONIC KLEURENTELEVISIE

TX 25 BM 1, 63 cm beeld, stereo, teletext, afst.bediening.
GEEN ’ 1.699,- OF ’ 1.399,- MAAR:

’ 999,-
SONY MIDISET

D 207, 2x 35 Watt versterker, dubbel cassettedeck, digitale
tuner met voorkeuzezenders, programmeert.. CD-speler.

GEEN ’ 1.349,- OF ’ 1.149,- MAAR:

’ 799,-
BOSE LUIDSPREKERBOX

2.2, Belastbaar tot 60 Watt, 2-weg systeem box.
GEEN ’ 435,- OF ’ 299,- MAAR:

’199,-
PANASONIC VIDEORECORDER

NV-742, 3 koppen, perfect stilstaand beeld, 60 voorkeuze-
zenders, afstandsbediening met leespen, slow-motion,

programmeerbaar tot 8 programma's.
GEEN ’ 999,- OF ’ 799,- MAAR:

’ 549,-
WITTE HAL

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

MAASTRICHT, Scharnerweg 66-70, telef. 043-633162

Zomervoordeel
aktie!! op=op

INBOUWAPPARATUUR
Gaskookplaat met vonkontst.

nu ’ 298,-
Electro kookplaten ’ 595,-
Vaatwasmachine geintegr.

’ 995,-
Sierschouwen 60 breed wit

’ 495,-
Electro-ovens convent, nu

’ 575,-
-inbouwkoelkasten ’ 598,-
Div. showroomapp. met

hoge korting
Vossen

Keukens
Eikenderweg 77,

Glaspaleis Kerkplein
Heerlen. Tel. 045-717555.

IJSK. gasf. ’95,-; wasaut.
’175,-; diepvr. ’175,-;
wasdr. ’ 175,-. 045-725595
Bauknecht WASDROGER I.
+ r. ’200,-; wascomb. AEG
’300,-. Tel. 045-275291.
Nog 3 st. turbo COMBI-
OVENS met magnetron o.j.
Nieuw! van ’ 3.500,- op=op v.
’1.690,-. Vossen Keukens,
Eikenderweg 77, Heerlen.
Tel. 712148.

Te koop gevr.
Te koop gevraagd ROL-
STOEL met pot. __ 04493-
-5179.
Wij betalen de hoogste prijs
voor al uw oude METALEN.
Gebr. Swinkels, Beitel 74,
Heerlen. 045-422025.

Huwelijksbureaus

Partnerkeuze
VAN UITSTEKEND MAATSCHAPPELIJK NIVEAU

Ruim 75% vindt een levenspartner, via
unieke PERSOONLIJKE bemiddeling. Erkend AVR.

Betrouwbaar, beter en toch betaalbaar!
Bel vrijblijvend één van de 45 consulentes:

HEERLEN E.0.: 045-726539 MEVR. LUCHTMAN.
GRATIS BROCHURE: Postbus 5050, 6401 GB Heerlen.

* Tennisreis naar Frankrijk, een sportieve uitdaging *

Mens en Relatie.

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.

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

Mode Totaal
Te k" witte BRUIDSJURK
met lange afneembare sleep
en sluier, maat 36/38, collec-
tie '94, pr.n.o.t.k. Telef. 045-
-215985 na 18.00 uur.
Te koop witte BRUIDSJURK
met toebehoren, mt. 36, pr.
’600,-. Telef. na 18.00 uur:
045-255190.

Kapper/Cosm.
SCHOONHEIDS-massa-
geped.- stoelen, beursmod.
Tel. 04923-66561.

Verzamelingen
Te koop COCA-COLA fles-
jes automaat, ca. 20 jaar
oud, vraagprijs ’ 1.350,-.
Tel. 045-353762.

TV/Video
Goede kleuren TV's met ga-
rantie, zeer grote soit v.a.
’95,-. 25 jaar TV Occasion
Centrum GEEL, Grasbroe-
kerweg 25, Heerlen. Telef.
045-724760.
Te k. VIDEOPROJECTOR
Sony, nieuwstaat, van

’ 9.850,- voor ’ 2.850,-;
Super grootbeeld TV 105 cm.
van ’8.450,- voor ’1.750,-.
Telef. 04450-4646 na 19.00
uur. (Lucas).
Kleuren TV's 12-16 kan. v.a.
’6O,- met afst.bed. v.a.
’125,-, met txt v.a. ’250,-
-o.a. Philips/Blaupunkt. Ra-
dio/TV FRANK BV, Bokstr.
33 H'heide. S 045-213432.

KLEUREN TV grote sorte-
ring vanaf ’65,-. Radio/TV
van Voorst, Ganzeweide 48
Heerlerheide. S 045-213879.

Radio e.d.
Te koop Sony CD-WISSE-
LAAR ’ 650,-; Monacor
mengpaneel ’ 265,-; Bose
301 luidsprekerset ’ 850,-;
Peavey eindversterker
’750,-; Sony tuner ’200,-;
Sony cassettedeck ’ 350,-
-(alles 6 mnd. oud). In een
koop ’2.750,-. Tel. 045-
-463366, 46 gekleurde lam-
pen van 75 Watt t.e.a.b.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

ZProficia-t!
,

Vandaag 85 jaar

Proficiat
*^»__BMe;;: __s^_B_sfc*'f ____|:.. _^ Ijj-H: €j^^__ü__i

Annie, kinderen en
kleinkinderen,

Proficiat Sarah

Je collega's.

Hoera Bianca
Eindelijk 16!!

111. /
Pa, Ma, Michel, Björn

Hartelijk gefeliciteerd.

____!#

ftj______fa
De bende van

SAHARA Beach.

r

______' «____**' il
g^ j^M

H.G. met 't behalen vanf
diplomaen je 16e verja*'
dag. Morgen een preW
dag! Veel liefs en kusjes^

toegewenst van Oma, 0*
ben, Papa, Mama, Tam»'
en Reno en een pootje i*

Rakker en Twietie^ "Esther & Mare*1

Proficiat en veel geluk!
Mam, Pap, Audrey, On»

José, Jan, Raymond,
Suzanne, Inge, Chris, rW,
Ronald, Martine. Tot strai»-

Proficiat
met je 37ste verjaard», i

je slaven van de taslijüy
Reageren op

advertenties onder
BRIEFNUMMER

Stuur uw brief (voldoen*
gefrankeerd) naar het
Limburgs Dagblad,

postbus 2610, 6401 DC
Heerlen en vergeet niet W ■onder op deenveloppeI*
nummer uit de adverten"

te vermelden. I--_^^___^-^~^

Muziek j

Roland Keyboard-aanbieding ,
El 6Keyboard + adaptor + hoofdtelefoon + keyboards'^
+ lesboek + KEYBOARDBANKJE, totale waarde ’l'
nu voor ’ 1.490,- mcl. 5 jaarvertrouwde Stalmeiergarantie!

Koop bij de man die het ook bedienen kan.

Hoofdstr. 32, Hoensbroek. S 045-214253. Pond. koopavgÜ^
Te koop splinternieuwe

Accordeon made in German
Oost-Duitsland GALOTTA,

proffessineel, rechterhand 11 registers, linkerhand
4 basregisters, kleur zwart, nog niet gebruikt.

(Wegens ernstige hartziekte).
Nieuwprijs’ 9.240,-, nu voor ’ 5.000,-. S 04454-62361^

Te koop ORGEL Solina
F217, Drawbars, vr.pr.
’700,-. Tel. 04746-4910.
PIANO'S en vleugels U
moet onze prachtige kollec-
tie beslist zien, Steinway,
Bechstein e.v.a. Aantrekke-
lijke prijzen, garantie en ser-
vice tot 40% korting. Low-
budget! v.a. ’ 1.250,-. Pia-
novakspeciaalzaak Klavier,
Rijksweg Zuid 170, Sittard.
046-526426. Verh., transp.
Te koop HARMONIUM. S 046-
-514904.
SAXOFOONS, dwarsfluiten
en vele, vele andere blaas-
en slaginstrumenten. Nieuw
en gebruikt. Adams Thorn,
04756-1324.

TOP 40 Roek-Band z$
toetsenist en zanger. Tel-
-49.2455.2602. y.

yff
Te koop 2 kaarten \j

ROCKCONCERT BerC'
Telel. 045-313956.
Te koop weg. omst. Ofl~j
merk Cosmovox, v

’ 150,-. Tel. 045-320185.^
Op zoek naar showveft
ting? Kom dan naar HlG^
TE en bezoek onze s"^room. Zaterdag open *10.00 tot 16.00 uur. Hi.7International, Kissel
Heerlen. Tel. 045-729500_^
Te koop piano SCHIM^i
type 118, afm. 150x11^cm, nw.pr.’ 15.000,- "’9.000,-. Tel'o4s-751039^

Kunst en Antiek j

De mooiste grenen en eiken keus volgens
VT-Wonen en Ariadne vindt u bij

Interart Antiek Simpelveld.
Irmstraat 64, S 045-443161. Eigen restauratie en
logerij. Maandag gesloten, donderdag koopavond. A

OPHEFFINGSUITVER-
KOOP "Diana" Antiek. Ren-
nemigstr. 19, Heerlerheide.
De grootste keuze en de
beste kwaliteit in antiek vindt
u alleen bij: WIJSHOFF An-
tiques, Amstenraderweg 9,
Hoensbroek-Centrum, tel.
045-211976. Geopend:
dond., vrijd. en zat.
Te koop mooi oud Engels
KEUKENFORNUIS, werkt
op hout, kolen of briketten.
Telet. 04493-3907.
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.

Antiek SIMONS gespe^
seerd in noten, grenen, *ken antieke meubelen, J^pen, klokken enz. °°j,
straat 45A, Nuth (in het _Tj
trum t.o. kerk). S 045-243*'.
Een begrip voor de regio' s£
Te k. antiek BANKSTEL;Jzits, heren- en dames'3.
pr.n.o.t.k. Tel. 045-464858^Te koop SCHILDERIJ flPie Schmitz, afm. I.o7>_i*
m. mcl. lijst. Vr.pr. ’ I.o^'
Telef. 045-420986. __^
Te koop antieke KAST Hy
Deux vr.pr. ’1.300,-. 'e
045-226346 S

Literatuur j

" "^Te koop gevr. 1e Jf__
HEAO-EL boeken. Tel. °^726795. ✓

Zonnebanken Zonnehemels j

ZONNEHEMELVERHUUR
Mezo, 3 weken vanaf
’165,- mcl. bezorgen / op-
halen, met recht van koop,
juni nog enkele toestellen
vrij. Inl. 045-312956.
Voor gezond bruinen:
GOERGEN zonnehemels,
de grootste zonne-vakspe-
cialist in de regio. Superlage
prijzen, alles met 3 jaar voll.
garantie. Rijskweg Noord 97,
Sittard, S 046-583002 (oude
pand Smeco, t.o. ziekenhuis
bij tankstation).

Piccolo's in het Limb^f-Dagblad zijn groot in Jla
SULTAAT! Bel: 045-719-^Nu halen, na de WK-F' f
betalen! 10-Lamps z"^,»
hemel, compleet u#■f 795,-. Zonneheme|v

huur met bezorgen, 3*%/
voor ’175,-; 6 weken %

’ 275,-. groothandels^,
trum AU SOLEIL BV, <$'
38, Kerkrade. g 045-461JJX

Voor Piccolo's
zie verder pagina 11



Syrië
w Verplaatsing van het overleg

Washington naar de regio
§J* .duidelijk tegen de zin van
pr le> dat weigert met Israël te
dar, m enige andere plaats
ty_! de Amerikaanse hoofdstad.

~* 'n Damascus vooral irritatiedüi t̂e' Was dat koning Hoessein
ordelijk maakte dat hy in de
voo mandelingen met Israël
be _rt.aan zelf zyn tempo wilde
*a k in Plaats van °P Syrië te

k^! Z^n ongenoegen te laten bly-
deJJ' besloot de Syrische presi-
fJ^> Hafez al-Assad, een belang-

P°ütieke bijeenkomst met
gel functionarissen af te
Dj aften. Maar ■ veel indruk
\.a

a *te dat niet. In Washington,
Cv woensdag president Bill
St_n^°n heeft gesproken, ver-. rkte koning Hoessein alleen.ar de indruk dat hij vastbeslo-
*ei !■? Z^n eigen weg te gaan. Hij
l_irt at Jordanië zyn vredesbe-
-3^ l. *en aanzien van Israël niet
ge. aten beïnvloedendoor wat er
*H T-^ *n net Proces me* Syrië

„In de onderhande-

lingen met Israël zijn wij soeve-
rein." Hrj zei ook te hopen dat
zich binnenkort een gelegenheid
voordoet voor een ontmoeting
met Israëlische functionarissen
'op het hoogst mogelijke niveau
en by daglicht.

Schulden
Bemoedigende woorden, ook al
zijn ze uitgesproken in Washing-
ton. Naast de koning stond de
Amerikaanse minister van Bui-
tenlandse Zaken, Warren Chris-
topher, als hetware te applaudis-
seren. „Ik feliciteer de koning
met deze vooruitgang," zei hij.
„We zullen er alles aan doen om
hulp te bieden in deze situatie."
En hij voegde er veelzeggend
aan toe dat Hoessein in Amerika
was om te praten over onder
meer Jordaniës behoeften op het
gebied van defensie en econo-
mie.

Dat laatste vormt een deel van
het antwoord op de vraag waar-
om de koning besloten heeft het
er in zijn eentje op te wagen. Jor-
danië zucht onder een buiten-
landse schuldenlast van 6,5 mil-
jard dollar (11,5 miljard gulden),
waarvanruim een mihard aan de
Verenigde Staten. Sinds de Golf-
oorlog - toen Hoessein weigerde
de kant van de Westers-Arabi-
sche coalitie te kiezen - komt er
weinig of geen geld meer uit
Saoedi-Arabië en Koeweit, ter-
wijl Jordanië vol zit met uit het
Golfgebied teruggekeerde Pales-
tijnen. De koning weet dat om-
vangrijke Amerikaanse hulp al-
leen te verwachten is als hij in
het voetspoor van Egypte treedt
en serieus werk maakt van vrede
met Israël.

Verrast
Jordanië heeft Israël ook nodig
als het gaat om de Palestijnen.

Hoessein werd vorig jaar sep-
tember verrast door de onderte-
kening van het principe-akkoord
tussen Israël en de PLO. Nu er in
Cairo en Parijs gedetailleerde
overeenkomsten zijn uitgewerkt
en de Palestijnse autonomie in
de Gazastrook en Jericho een
feit is, wil Jordanië de banden
met het nieuwe Palestijnse be-
stuur aanhalen. Maar omdat Is-
raël de buitenlandse betrekkin-
gen van het nieuwe gebied
bepaalt - en dus ook zeggen-
schap heeft over economische
verdragen met derde landen -
kan koning Hoessein geen zaken
doen in Jericho zonder de in-
stemming van Rabin.

Syrië zegt dat het geen enkele
haast heeft als het gaat om de
onderhandelingen met Israël.
Het zou liever eindeloos wachten
dan genoegen te nemen met
compromissen. Maar koning
Hoessein kan zich de luxe van
die onderhandelingstactiek niet
meer veroorloven. Het is duide-
lijk dat hij van de Amerikanen
en de Israëliërs te horen heeft
gekregen dat Syrië pas in actie
zal komen als het onder druk
komt te staan door een toenade-
ring tussen Jordanië en Israël.

Coördinatie
In Jordanië gelooft bijna nie-
mand meer dat vredesverdragen
in het Midden-Oosten tot stand
komen door gecoördineerde ac-
tie van de Arabische landen. De
politiek van Israël is steeds met
succes gebaseerd geweest op het
principe 'verdeel en heers. Na
de eerste Israëlisch-Arabische
oorlog, in 1948, sloot Israël wa-
penstilstandsverdragen met
Egypte, Libanon, Jordanië en
Syrië. Niet gelijktijdig, maar
steeds met een of twee maanden
tussenruimte. Na de oorlog van
1973 herhaalde zich dat patroon.

Bij het begin van het huidige
vredesproces, in Madrid, spra-
ken de Arabische landen op-
nieuw over coördinatie. „Maar
het kwam er op neer dat Arabi-
sche partyen Jordanië pas ach-
teraf inlichtten," klaagde deze
week een commentator van het
Jordaanse dagblad 'Al-Rai', in
een duidelijke verwijzing naar
de Palestijnen. „Daarna werd het
nog erger, toen Jordaanse func-
tionarissen van de Amerikanen
moesten horen wat er gaande
was."

Het tekent de bezorgdheid van

de Jordaniërs over de omstan-
digheid dat ze hun greep op de
PLO en de Palestijnen van de
Westoever zijn kwijtgeraakt. Nie-
mand in Amman weet wat de
volgende stap van Arafat zal zijn,

maar iedereen begrijpt dat coör-
dinatie met Israël Jordanië meer
invloed zal bezorgen in de Pales-
tijnse autonome gebieden dan
coördinatie met Syrië of welk
ander Arabisch land ook.

CDA voor Bolkestein
geen alternatief voor paars

DOORCARELGOSELING

fcjj HAAG - VVD-leider
tj speculeerde er

2e week openlijk over.
t> de combinatie van
Sb ' VVD en D66 niet tot
d kan komen conform
tj; d

lrjerale wensen is er al-
t_ n °S een andere coalitie

rmen' Dan ging net
r^ar. lcnt allemaal wat ge-

akkelijker, vlotter ook.
b* uk ,■ a voorman doelde
£_A

j°P een verbond met het
,n z'cn netzo verrassend.

*\iA gesPreksPal"tner van de_6 " Kok, deed dat ook al eni-
f<w eren in het openbaar als de
6_h ,at-ie van 'paars' weer even in
fijp'at

* deed het echter in de afgele-
id- weken, toen de formatie nog
,e 'S voortkabbelde en elk on-
ttw erP, bij wijze van spreken
(|0o de benen op tafel, werd

proken- Zonder dat er
-CW °nderhandeld werd of con-
V^.l^ werden getrokken.
l.o]i0]i belang is dus de timing van
tïw £stein: twee dagen nadat hij
lo uKok en D66-leider Van Mier-
fJaj_ J een Chinees in de Amster-
ba^se Binnen Bantammerstraat
Odrj ' 2at te happen. Een gesprek
U.^ r heren waarbij elk de poli-
ep wü uitte 'paars' tot een suc-
ir.o * maken. Binnen een week

net concept-regeerak-
*fsn Sereed zyn, zo luidde de_i£raak.

werd door alle drie pu-
kond gedaan van de

.^sikte overeenstemming. In-
bij ,ei de naderende doorbraak
ci^j e laatste financiële en so-

~economische hangpunten.estem verwierp woensdag
1" de uitkomsten van het

<_~ le rekenwerk. Om daar met-maar de dreiging van eenre coalitie aan toe te voegen.

" VVD-leider Bolkestein
(links) is samen met
D66-voorman Van Mierlo op
weg naar het gebouw van
de Eerste Kamer, voor weer
een nieuwe ronde van on-
derhandelen over een paar-
se coalitie. Foto: ANP

Alternatief
'ie.-T Ais echter geen alterna-
C_bA oor de liberalen. Zo hebben

de£ D êeen meerderheid
~ e Kamer. De twee partijen

bezetten 65 Kamerzetels, elf te
weinig voor de meerderheid. Er
is dus altijd steun nodig.

Die hulp zal zeker niet komen
van de door de VVD in depaarse
combinatie gebruskeerden:
PvdA en D66. Dus zal de combi-
natie CDA-VVD moeten teren op
de stemmen van de ouderenpar-
tijen (zeven zetels), de kleine
christelijke partijen (zeven ka-
merleden) en de CD (drie men-
sen). Een wankele en weinig
aanlokkelijke basis.

Daar komt echter nog iets bij.
Het CDA is een partij in verwar-
ring. De christen-democraten
hebben geen natuurlijke leider
meer die de koers met vaste
hand uitzet. Bovendien is men
intern verdeeld over de te volgen

beleidslijn.Een alles behalve sta-
biele regeringspartner: geen aan-
lokkelijk perspectief.

Maar zelfs als over al dienadelen
heen gestapt zou worden, blijft
er nog de vraag naar het beleid
van de combinatie CDA-WD.

Bolkestein denkt dat het voor de
liberalen gewenste beleid (hard

snijden in sociale zekerheid en
overheidsfinanciën gecombi-
neerd met toenemende inko-
mensverschillen) met het CDA
wel uit te voeren valt.

Op basis van de verkiezingspro-
gramma's heeft de VVDer daar-
in gelijk. Het door CDA en WD
bepleite beleid spoortvrij aardig
met elkaar. Er moet echter een
groot 'maar' volgen. Terwijl de
kiezer de VVD voor die ideeën
beloonde, werd het CDA keihard
afgestraft.

Sindsdien is bij de christen-
democraten het besef gegroeid
dat men wellicht wat meer naar
de achterban, naar de geluiden
uit de maatschappij, moet luiste-
ren. Om daar, in het beleid, reke-
ning mee te houden.

Het is in dat licht zeer de vraag
of het CDA nog wel bereid is het
eigen, harde, verkiezingspro-
gramma uit te voeren. Het ant-
woord luidt hoogstwaarschijn-
lyk 'nee. Hetgeen meteen het
einde betekent van Bolkesteins
droom. Met het CDA zal het alle-
maal niet gemakkelijker en vlot-
ter lopen dan in een kabinet met
PvdA en D66.

opinie

De weg van Amman naar
Jericho loopt via Israël

DOOR AD BLOEMENDAAL

EL AVIV - Het bericht dat premier Jitschak Rabin inKtober in Washington openlijk de Jordaanse koning
zal ontmoeten, stond deze week op de voorpagi-a s van de meeste Israëlische kranten. Het ging om onbe-

estigd nieuws, op basis van mededelingen van een nietader genoemde Jordaanse functionaris en tegengespro-
ken door Israëlische regeringsvertegenwoordigers. Maaret was genoeg voor nieuwe speculaties over een op han-en zijnd vredesverdrag. Die speculaties zijn wat voorha-

ls maar er zijn genoeg tekenen die wijzen op een belang-
de doorbraak in de Israëlisch-Jordaanse relaties.

oriing Hoessein heeft in de af-_ ?^et} veertig jaarvrijwel iede-
B sraëlische minister-president
st

rs °°nlijk ontmoet. Het waren
dip Seheime bijeenkomsten,
~evroeger of later uitlekten. De
he ?ge Premier, Jitschak Rabin,
sDr i,^e honing ve^e malen ge-
lok' '^Vfee weken geleden
j 6 beloofden ze elkaar in Lon-
°nri at e Israelisch-Jordaanse
j Verhandelingen vanaf volgen-
(j /"^nd zullen worden gehou-
nii| ,in net Midden-Oosten en
ScK ger in Washington. Waar-
v^nlljk zullen de Rode-Zeeha-
y ns Eilat en Akaba de ontmoe-. gsplaatsen worden. Niemand
°D H'

l er overigens aan dat er al
tj. jl* moment druk overleg ach-de schermen gaande is.

Terug bij af
Daarmee is de WD'er terug bij
af. Hij moet de problemen zelf
oplossen en dat kan maar op één
manier. Bolkestein moet de rug
rechten en zich als échte leider
van de WD opstellen. Zelf kno-
pen doorhakken en die als vol-
dongen feiten aan de fractie en
de partij presenteren. Net als
Kok en Van Mierlo dat doen.
Een houding waarmee zij succes
hebben.

Zolang Bolkestein dat niet durft
en zich iedere keer door zijn par-
tygenoten als een boodschap-
penjongen terug laat sturen,
blijft de komst van 'paars' onze-
ker. Met de kans dat de zaak als-
nog, door toedoen van de WD,
mislukt.
Voor de liberalen rest dan de op-
positie. Tenzij de breuk alsnog
wordt gelijmd door een korte
tussen-informatie, alleen gericht
op het oplossen van dat ene pro-
bleem waarover PvdA, VVD en
D66 het op dat moment niet eens
kunnen worden.
Dat scenario is zeer waarschijn-
lijk, mocht het komende week
fout lopen. Ook Bolkestein voelt
er niets voor om in een andere
combinatie weer eens maanden
te gaan praten over een regeer-
akkoord. Zeker niet daar het
'paarse' concept al voor meer
dan 90 procent af is en de CDA-
optie in feite niet bestaat.

De WD-voorman zal zich daar-
bij ook moeten realiseren dat de
PvdA in feite al een heel eind in
zijn richting is gekomen. Alleen
kijkend naar bezuinigingen ging
de PvdA van dertien naar twin-
tig miljard gulden, de VVD van
23 naar twintig. Het is maar een
voorbeeld, maar wel tekenend.

Bolkestein zit nog met een ander
probleem. Een succesvolle oppo-
sitierol wordt alleen mogelijk als
D66 alsnog bereid is het huidige
kabinet van verliezers (CDA en
PvdA) te gaan versterken. Een
stap die Van Mierlo voor zichzelf
heeft uitgesloten, waarmee ook
het WD-lot is bepaald: door-
gaan tot het einde met paars.

Drugsoverlast
Door het slappe optreden van de
Nederlandse overheid durven
bejaarde vrouwen niet meer
door Heerlen te lopenen worden
vele Limburgse buurten geteis-
terd door drugsdealers.
Ik vind het een schande dat de
Heerlense burgemeester Pleu-
meekers zegt dat de onveiligheid
wel meevalt en dat we aan be-
paalde verschijnselen moeten
wennen. Hij vergeet dat het volk
aan deze mistoestanden niet wil
wennen en maatregelenvan hem
eist.
Verantwoordelijk voor de onvei-
ligheid is niet de politie maar wel
de politiek. Van politie-agenten
hoor je: „We willen wel harder
optreden maar we mogen niets
en als we iemand pakken dient
die persoon een klacht in en dan
zijn wij de criminelen."
De politie is vanwege de liberale
politiek in Nederland nauwelijks
in staat om op te treden tegen
drugsdealers, koffieshops etc. In
Nederland lijkt alles te mogen
wat in de rest van de wereld ver-
boden is en veel jeugdigen glij-
den langzaam in het drugscircuit
en gaan daardoor naar de haaien
omdat de overheid het toelaat.
Het wordt tijd dat de wakkere
bevolking de slapende politici
wakker gaat schudden door
enerzijds een harder beleid te ei-
sen en anderzijds door zelf poli-
tie-agent te gaan spelen.
Ik las in het Limburgs Dagblad
dat nu ook al de Schaesbergse
buurt deKakert geteisterd wordt
door drugsdealers en Duits
drugstoerisme (overlast van ko-
pers) en dat de politieweinig kan
doen.
Op de eerste plaats dient mijns
inziens de Nederlandse wetge-
ving harder en effectiever te
worden en daarnaast dient de
grensbewaking weer ingevoerd
te worden. Omdat ik verwacht
dat daar toch niets van komt,
moeten het volk, met name de
weerbare mannen uit de eigen
buurt in het geweer komen.
Het blijkt dat stadswachten goe-
de resultaten boeken in Neder-
land op het vlak van preventie

In deze rubriek neemt de re-
dactie brieven van lezers op.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud.
De brieven dienen betrekking
te hebben op publicaties in
deze krant en moeten kort en
zakelijk zijn. Te lange brieven
worden ingekort. Een inge-
zonden brief moet voorzien
zijn van correcte naam, adres
en het telefoonnummer, waar
men overdag te bereiken is.
Brieven op rijm, in dichtvorm,
of brieven die oproepen tot
acties of aanzetten tot ge-
weld of andere onwettige
daden, worden niet geplaatst.
Datzelfde geldt ook voor
brieven met onwelvoeglijk
taalgebruik en beledigingen.
Anonieme brieven worden
evenmin geplaatst.

van misdaad. Het zou al veel hel-
pen als een groep buurtwachters
alle drugstoeristen die een dealer
willen bezoeken naar huis
stuurt.
Misschien moeten we onze
eeuwenoude stads- en dorps-
schutterijen weer hun oude taak
geven van het schutten of be-
schermen van het volk. Het
wordt in elk geval tijd dat de
weerbare mannen ingezet wor-
den in de beveiliging en leef-
baarheid van de buurt zodat
bejaarden, vrouwen en kinderen
weer met een veilig gevoel door
buurt of stad kunnen lopen.
KLIMMEN H.v. Aken.

postbus .'.lOO

lezers schrijven
Lubbers

Graag wil ik mrjn mening geven
over berichtgeving in deze krant
rondom het thema 'Lubbers naar
Europa. Wat deze man allemaal
niet uitspookt om de dikbetaalde
baan van voorzitter van de Euro-
pese Commissie te krijgen, is
ongelooflijk.
Hij heeft laatst zelfs nog het ver-
kapte dreigement uitgesproken
dat als hij geen voorzitter zou
worden, hij van zijn veto-recht
gebruik zou maken! Tevens liet
Lubbers het niet na om Jean-
Luc Dehaene af te schilderen als
loopjongenvan de grootmachten
Frankrijk en Duitsland.
Ik denk dat Lubbers zich enorm
vergist in de Vlaming. Dat Kohl
en Mitterand niet voor Lubbers'
kandidatuur zijn is logisch. Lub-
bers hoogstpersoonlijk toog naar
Frankrijk om toch enige 'druk'
uit te oefenen op Mitterand, om
toch zijn kandidatuur te steunen.
Waar haalt Lubbers het lef van-
daan? Mitterand pruimt hem
niet omdat Lubbers te zeer een
politiek figuur is. Met zijn soms
Britse neigingen valt Lubbers
zeker niet in goede (Franse) aar-
de!
Dat de Duitsers tegen hem zijn
is ook logisch. In 1989 zei Lub-
bers tijdens een informeel ban-
ket nog dat hij het niet graag zou
zien als er een herenigd Duits-
land zou komen. Dit durfde hy
ook nog te zeggen waar Kohl by
zat! Hoe durft Lubbers de Duit-
sers hun welverdiende hereni-
ging te ontzeggen!
Margaret Thatcher heeft toen
nog gezegd dat het 'enorm moe-
dig' van Lubbers was, maar ze
zei daarna ook dat het politiek
gezien 'enorm stom' was. En te-
recht.
Om nog een voorbeeld van anti-
Duits gedrag te noemen: in de
jaren70 had de toenmalige CDU-
fractievoorzitter in de Bondsdag,
te weten Helmut Kohl, een
bijeenkomst bijgewoond op uit-
nodiging van het CDA in het
Haagse Pulchri. Kohl is toen be-
handeld op een manier waar de
honden geen brood van lusten.
Ook deze grievende ervaring
heeft uiteraard meegespeeld in
de besluitvorming van de Duit-
ser om zich niet achter Lubbers
te scharen.
Dat de Süddeutsche Zeitung
(kwaliteitskrant!) hem om-
schreef als de beste kandidaat
omdat hij zo zuinig is en zodoen-
de dus de Europese uitgaven
kan saneren...laat me niet la-
chen! De staatsschuld in Neder-
land is nog nooit zo hoog ge-
weest als nu. Na 12 jaar wanbe-
leid van Lubbers mag de (even-
tuele) paarse coalitie het puin
gaan ruimen. Ik verwacht echter
dat er nog veel meer puin bij zal
komen.
Nu hebben ook al de Grieken
Lubbers te verstaan gegeven dat
ze hem liever zien gaan dan ko-
men. Ook weer logisch, daar
Lubbers met zijn steun voor de
anti-Griekse uitlatingen van ex-
minister Van den Broek, die Ma-
cedonië onder die naam wilde
erkennen, de complete Griekse
volkswoede op zijn hals haalde!
Kortom, Lubbers is niet geschikt
voor dit baantje. Subtiliteit, be-
scheidenheid en realiteitszin zijn
niet aan hem besteed. Laten we
hopen dat Jean-Luc deze post
krijgt. Hrj verdient het dubbelen
dik.
HEERLEN John Janszen

Circus
Dat de heer Hofmeester, voorzit-
ter van de Club van Circusvrien-
den Nederland het niet eens is
met mijn kritiek op Toni Boltini
is zyn goed recht, maar laat hij
daar dan ook voor durven uit te
komen. Het is erg laf van hem
om datte omzeilen met een inge-
zonden brief waarin hij alleen
maar meldt dat ik niet namens
de Club van Circusvrienden Ne-
derland mag spreken.
Los van het feit dat ik geen aspi-
raties in die richting heb, was die
naam niet gebruikt. Er stond on-
der myn ingezonden brief in het
Limburgs Dagblad van 21 april
jl. slechts 'Frans Wolff, Club van
Circusvrienden, Heerlen. Het is
namelyk mijn goed recht om een
eigen mening te hebben en deze
openbaar te maken, ook al komt
dat de heer Hofmeester blijkbaar
niet zo goed van pas in zyn rela-
tie tot Toni Boltini.
De voorzitter van de 'Club van
Circusvrienden Nederland zal, al
zittend op zijn troon in Amster-
dam, tóch moeten accepteren
dat er in Heerlen bij zowel cir-
cusvrienden als gemeentebe-
stuur een duidelijke voorkeur
bestaat voor kwaliteits-circussen
zoals die in deafgelopen tien jaar
met veel succes op het Bekker-
veld hebben opgetreden.
Wie herinnert zich bijvoorbeeld
niet de prachtige circussen als
Krone, Busch-Roland, Alexis
Gruss, Sarrasani en vorig jaar
nog het American Circus? Laat
het maar aan de Heerlenaren zelf
over om te bepalen naar welke
circussen hun voorkeur uitgaat.
En om u gerust te stellen dat wy
er echt wel verstand van hebben,
kan ik u nu al laten weten dat
volgend jaar Europa's grootste
circus, circus Krone weer naar
Heerlen terugkeert.
HEERLEN, Frans Wolff.

Silicose
Met verbijstering volg ik telkens
de artikelen over het herkeuren
van oud-mijnwerkers om hun

’ 20.000,- te ontvangen. Ik vind
het schandalig hoe ze met die ar-
me stakkers omgaan. Ik kan er
over meepraten hoe deze men-
sen zich voelen.
Twintigduizend gulden, wat een
belachelijk bedrag! Weet iemand
wel wat deze arme mannen voor
een lijdensweg hebben om naar
lucht te happen, omdat ze in de
crisisjaren het 'zwarte goud' naar
boven moesten halen, zodat
iedereenzich eraan kon warmen.
Weet men wel wat deze gezinnen
moeten doormaken? Langzaam
kwijnt men weg, wachtend tot
het einde nadert om tenslotte te
stikken in het stof. En ze dan
ook nog herkeuren, ze laten fiet-
sen, terwijl ze niet eens in staat
zyn de tuin op en neer te wande-
len. Bah!
Het is verschrikkelijk wat ze nog
met die arme stakkers van plan
zyn. Sorry hoor, ze halen wel
mensen naar Nederland, waar al-
les voor gedaan wordt. Ik vind
het schandalig dat ze zo met on-
ze mannen en vaders doen.
Het moet geen f20.000- zijnwat
ze vergoed krijgen, maar

’ 200.000,-. En dat is nog niet ge-
noeg. Trouwens die arme men-
sen hebben daar toch niks aan.
Misschien is het beter om ze een
mooie rolstoel te schenken, dan
komen ze nog eens ergens!
KERKRADE

mevr. M. Volpacchio-van de
Berg
(dochter van een overleden
mijnwerker).
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Vakantoi he
Voor informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1801
Advertentiecombinatie van 44 Regionale Dagbladc
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ANWB-zeil- en vaarschool Nautilus Kerkdriel voor fijne
cursusen. Vakanties en verhuur. Zeilen, surfen,kanoen,

avontuurlijkekampen, enz. v.a. 8 jr.:04183-2887.

FIETS-KAMPEERVAKANTIES door het Loiredal
(Frankr.) en Zeeland/Belgiëv.a. ’ 290,-. 010-2141228.

FIETSVAKANTIETIPNR.6:
FRANSE KASTELEN

8 of 16dagen van hotel naar hotel in Loire, Sancerre en
Cher; bagagevervoer; halfpension; fietshuur;

fietsroutes. V.a. / 1095,-. Méér beleven in minder
kilometers! Nieuwsgierig? Bel voor debrochure.
FIETSVAKANTIEWINKEL, hét reisburo voor uw
fietsvakantieplezier! Spoorlaan 19, Woerden

(fo NS-station), 03480-21844, lid SGR.

"" EEN LANGE HETE ZOMER " "Razendvoordelige bus- en vliegreizen v. jongeren
inkl. camping of hotel al vanaf / 195,-.

Brochure? BIZZ TRAVEL 050-144255 (SGR/ANVR)

Actieve kindervakantieweken met ponys e.a. dieren 6-12
jr.De GeleBroek 05939-2806. Ook t.h. groepsacc.tot 50 p.

JONGEREN-CAMPING- _T_TS_r_fTÏÏÏÏ?ÏÏWTT-.
REIZEN mcl. bus, evt. met %__________________________-_____#
tent, v.a. / 195,-. Markant KLEINE GROENE
Reizen SGR. 010-2330513. CAMPINGS070-3202598.

T.H. Voll. inger. stacaravans op camping aan zwem- en
viswater i/d ARDENNEN (GOUVY): 03407-71422 of 74281.
TE HUURAANGEB.: Voll. inger. stacaravans op camping
KNOKKE, 600 meter van zee. Tel: 03407-71422 of 74281.
STACARAVANS te huur in de Belgische Ardennen v.a.

’ 250,- p.w. all-in. Bezet van 16-7fm 20-8. Inl. 4459-1598.
Nederlands grootste REGIONALE

dagbladcombinatie voor uw
vakantieadvertentie.
Bel 072-196596

ARDENNEN, luxe chalets ARDENNEN mooi gel. comf.
bij Barvaux (België) en bij vak.woning, 16 tot30-7 Om-
Clervaux (Luxemburg) be- gev. Bouillon: 04113-1495.
zet 23-7/6-8: 015-134216.

HOTEL HESBORNER KUCKUCK
NEDELANDSHOTEL IN HET MOOIE SAUERLAND

18 km van Winterberg. Het best geoutilleerde hotel ter
plekke. Comf. inger., ANWB AA-erk. hotel beschikt over:
53 k., lift, gr. verw. zwembad, sauna, sol., kegelb., bilj.
Uniek gel. a.d. voet v.d. Bollerberg (758), midden i. d.
bergen en bossen van HOCH-SAUERLAND.Nodigen wij
ook u uit een plezierige ontsp. vakantie bij ons door te
brengen! V.a. 7 dgn DM 441,- HP mcl.keuzemenu, ontb.
sal.buffet. Hoge kind-korting. Oelfestr. 22, D59969 Hal-
lenberg/Hesborn. Te1:0049-2984.475. NL.gespr. Fax 573

H(H^^mßiSghalsgs^^>
Sfeervol en gastvrij genieten in Bad Bentheim^/

Schitterend gelegen hotel met royale kamers en luxe suites met alle denkbare comfort,
zwembad 29° C ,sauna, solanum whirlpool. gezellige bar. restaurant metmeesterlijke kok
Luxe - Midweek - Vakantie HotelAm Be „hang, Postbus 1412.

' S <!__«. OM 299.- p.p. D 48445 Bad Bentheim
Happy Weekend __—__, Gratis brochure?

3 dagen. DM 199,-p.p. |r\_>_. B«l 00-49-5922-2047
Incl onlbljtb-Hel en 4 _at_en-e... menu . Fax 00-49-5922-4867

*HOTEL MOZART*
Er even lekker tussenuit in het gezelligehotel van Bad
Bentheim dichtbij Oldenzaal. Wij bieden u kamers met
alle denkbare comfort: ligbad, toilet, ktv, tel. en minibar.

3 daags arrangement (2n) H.P.
van DM 215 voor DM 175.

Bel 05423-88177of 0049-59223128voor brochure.

Op vakantie in
Juli, Augustus.

Nog enkele kamers vrij met bad of douche en wc.
Ontbijtbuffeteneen vier gangen keuzemenu, gezellige

bar met t.v. met rtl 4 en 5, spelletjes, speeltuin,
speelweide, windvrij zonneterras.

Juli, halfpension DM 59,- p.p.p.d.
Aug., halfpension DM 59,- en DM 54,-

Voor boekingen en/of gratis kleurenfolder met prijslijst,- bel of schrijf. Het gezellige Nederlandse Hotel Meurs,
Am Waltenberg 67, 59955 Winterberg,

tel. 00-4929817356.

Droomvak-uaMe in't bergstadje nétover de grens
Het ge-ellige familiehotel inBadBentheim met lijn heuvelachtige, bosrij-
ke omgeving.Kamers met ligbad, toilet, KTV, mini-barentelefoon. Zwem-
bad(30*). sa-na, solarium, bowling, barenkonditorei.
Luxe 4-daag- arrangementDM 285.-pj>.
Incl. elkedag gevarieerd ontbijtbuffet en culinairdiner. Tevens aantrek-
kelijke weekend- enmeerdaags-arrangementen. HotelQrosafeld,Schloas-
straaee 8,48443 BadBentheim. Duitsland. Fax08-4.59224348.
BelOS.-SSM46 (NL) of00-.8-48-88-8-8(D) voorproapeetus.

BOPPARD, Gezell. Holl. fam. ANWB-hotel dir. a.d. Rijn.
Alle kamers met do./wc/telef./ktv metRTL-4. HP v.a. DM
48,- p.p.p.d. v.a. 7 nachten. Hotel Bergschlösschen alle
kamers met do./wc/ktv/RTL-4.Kamer met ontbijt v.a.
DM 38,- p.p.p.n. v.a. 7 nachten. Bel (wij spr. Ned.) of

schrijf ons even voor een folder:
HOTEL L'EUROPE***

Mainzerstr. 4, D-56154 Boppard.
Tel. 00-496742-8020 Fax. 802802. Fam. A. Potharst.
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ZORGELOOS kamperen in één van onze Compl. inger.
bung.tenten op een uitst. camp. in de zonnigste streek
v.d. Franse Westkust. PALMARES Tentvak. 05753-1048.
300 geïnspekteerde VAKHUIZEN in het binnenl. Mog
heden tot 16/7ot v.a. 13/8HAPPY HOME 072-15.11.25

Losse busretours Languedoc, Cöte d'Azur, Dordogne,
Fr. Alpen evt. fiets va. / 195 Markant 010-2330513 SGR.
BRETAGNGE/NORMANDIE/MIDD.ZEE. comf.won. Hoge

kort. in juli/aug. Interzon-Vakanties 080-241064. SGR
JONGERENCAMPING mcl. bus v.a / 225,-. Busretours

ook mogelijk Tel. 020-6381509.
ZONPAKKER Cotê d'Azur: 3 dgn. Cannes + 4 dgn.

St.Tropez, 7 = 5: (u bet. 5 dgn) Hotel/ontb.v. juni/sept.

’ 750,- juli/aug.’ 875 (totaal v. 2 pers.) Ook studio'smog.
Hotel Modern 003393686363 NL.gespr. of 020-6719473.

LASTMINUTE KAMPEERVAKANTIES,
tot 16 juli in luxe bungalowtenten en caravans.

met sport-en spelprogramma's 0.1.v. Ned. teams.
EUROSPORVAC Tel. 078-414562.

BAAI V. ST. TROPEZ. Nieuwe stacaravans op ""cam-
ping 900 m. v. strand + stacar's in Fréjus op ""camping

met zwembad/tennis. "CARAZUR"077-517117.

"BUNGALOWTENTEN» kompleet ingericht
300 m. van strand op4* gezinscamping in de VENDEE

Info: Recre A France: 010-4342631 lid SGR.
JONGERENCAMPING mcl.
bus vanaf / 199,-. Bel voor
folder. Holiday Express
020-6916020 SGR/ANVR.
INTERTENT Ingerichte ten-
ten staan voor u klaar op
campings met veel akt. Bel:
05945-13730/05940-3856.
Last minute aanbieding:
2/7 - 9/7 halve prijs. Aug.
’2OO,- p.w. korting. Vak-
won., gites, bung.parken en
mobilhomes. Gratis gids.
SEJOUR EN FRANCE 085-
-257800.Lid SGR.
Huizen, Bungalows, Gites
*"Kunst& Binnenland***

TOPIC TRAVEL Zomergids
Bel: 070-3503309 (lid SGR).

UNIEK Cóte d'Azur t.h. luxe
studio's., app. en villa. Dir.
omgev. strand/zeezicht
Voor direct, en nog enkele
periodes juli/aug. Info:
0033-94542001 NL gespr. of
020-6719473.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619 of 071-232020
(SGR/ANVR).
LOIRE VALLEI: Nieuwe
camping, zwembad, mini-
golf, resto, bar, Ned.gespr.
juli/aug Info 00.3354207066.

JONGERENREIZEN
Camping mcl. bus v.a.
/ 199,-. Go Go Tours

010-4142599 SGR/ANVR.
VIAS-PLAGE a/d zuidkust.
T.h. goed inger. car's, 250
m van strand. 02155-20571.
JONGERENREIZEN busr.
+ tent ah. strand. Break
Away 033-618600 of 618811.

NATURISTEN
KAMPEER-VAKANTIES T.h
luxe bung.tenten op Franse
naturistencampings. Bel

BonNature: 085-629694.

WESTENDORF-TIROL. Zonneplateau derKitzbühler
Alpen. Comf. en luxe inger. app. 2-5 pers. Haus Talens

A-6363 WestendorfTel. 00-43.5334-6755
Fax. 00-43.5334.2049 (Ned. gespr.)

Zomervakantie in TIROL/VORARLBERG. Prima appar-
tementen vrij voor 16-7 na 13-8. spec. prijs. 05920-45337.
SNOEYINK EXCURSIEREIZEN Prima verzorgd en zeer
voordelig, ook nog plaats in julien aug. Tirol + Salzbur-
gerland + Vorarlberg 8 dgn volp. mcl. 5 cxc. al v.a.
’639,-. Karinthië 10 dgn halfp. v.a. / 789,-. Wenen/
Boedapest 10 dgn. halfp al v.a. ’ 899,-. Beierse Woud 8
dgn volp. al v.a. / 599,-. Goede hotels, prima chauffeurs,
wekelijks vertrek. Info. bij ANVR of V & D reisburo of bel

SNOEYINK BUSREIZEN 05413-53200 lid ANVR/SGR.
BRUCK, Zeil am Sec: voll.
inger. luxe caravans t.h. op
Sportcamp. WOFERLGUT
Car.lntercamp: 05906-2783.

HELVETIA: 300 hotels en
5000 vak.won. Vraag uw
reisburo of bel 03458-4343.

"GRATIS GIDS 10/17 dgn. Aug. htl** ’ 349. Camping in-
gerichte bungalow+ jong.tent Juli/Aug. ’ 299. Sept. htl**
f 299 App. ’ 199. Boosten Busreizen SGR 045-227777."JONGERENCAMPING mcl. bus v.a ’225,-. Busretours

ook mogelijkTel. 020-6381509.
LAST MINUTE. Benidorm app. Niza, basis logies,
vertrek 1 juli, 10 dagenv.a. ’360,-. Vertrek 15 juli
10 dagen v.a. ’ 475,-. Toeslag royal class ’ 50,-.

SNOEYINKBUSREIZEN, 05413-53200. ANVR/SGR.
PRIVEAPP. ELVIRA in BLANES 4-6 pers.: 01646-14180.

FREELINE, toonaangevend in kwaliteit en services.
10/17 d. luxe busreizen O Brava/Salou/Benidorm.

Alleen bus: resp. ’ 220// 230// 265 inkl. Royal Cl. Met
hotel of app. in juni lage prijs voor hoge kwaliteit. Héél
goedkoop in middenklasse hotels. Juli/aug. hoogs.: er is
nog plaats, maar opschieten moet. Sept./okt./herfstvak.
Boek nu, want hetwordt dan ooi' druk, berevoordelig. Nu
ook maaltijden in de bus goedkoper danzelf meenemen.

Voor direkte informatie: 04970-16461.
COSTABRAVA-Blanes.

Vakantiewoningente huur.
Codaß Reizen: 050-415210.
Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619 of 071-232020
(SGR/ANVR).

COSTA BRAVA. villa's m/z
prive-zwemb. App. a.zee.
020-6448416/6247759.
Losse busretours Costa
Brava, Dorada, Bianca v.a.

’ 195,-. MARKANT REIZEN
010-2330513 SGR.

ROSAS Annulering app./
villa CBS: 04929-64555.
JONGERENREIZEN busr.
+ tent a.h. strand. Break
Away 033-618600 of 618811.
T.h. juli/aug. 2-3 pers. huis-
je, 2 sl.k/badk. in Moraira.
Tel. 01180-37252.

JONGERENREIZEN
Camp/hotels mcl. bus

v.a./ 225,-. Go GoTours
010-4142599 SGR/ANVR.

JONGERENCAMPING mcl.
bus vanaf ’ 249,-. Bel voor
folder. Holiday Express
020-6916020 SGR/ANVR.

JONGERENCAMPING mcl.
bus vanaf ’ 199,-. Bel voor
folder. Holiday Express
020-6916020 SGR/ANVR.
Losse busretours, Adriati-
sche kust, Gardameer, Ve-
netië, Bologna, Genua/Li-
vorno v.a. ’ 195. MARKANT
REIZEN SGR 010-2330513.
Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619 of 071-232020
(SGR/ANVR).

JONGERENREIZEN
Camping mcl. bus v.a.

’ 199,-. Go Go Tours
010-4142599 SGR/ANVR.

RDP is de grootste
dagbladcombinatie, 44

regionale dagbladen met
een betaalde oplagevan

1.728.912 exemplaren!
Bel 072-196596 of

fax 072-196484

NOG DEZEZOMER
VAKANTIE IN UW

EIGEN BUNGALOW
IN FRANKRIJK?

Onder Nederlandse begeleiding bouwen wij in

"PORTCOUZAGES"
28 luxe gemeub. bungalows met

10 jaarvoll. bouwgarantie,
op eigen grond. ±50 mtr. van het ±90 heet. grote meer

duCausse, ±10 km. van BRIVE, Corrèze.

Prijs v.a. ’ 108.300,-V.O.N.
Voor video-pres., info-pakket of

bezichtiging modelwoning in Ned.,
bel of fax met:

Euro Quality Projects 8.V.,
Bergerweg 150te Alkmaar.

Tel.: 072-201242 * Fax.: 072-155118.

__■ 1111111111111111 -_____■______________________________■

. ets aan de Zee*,,,
<cc^ ’157.500,-k_k. "^W i

u^^— Resort Haamstede
De Chalets De omgeving

Resort Haamstede bij Burgh-Haamstede omvat 140 Resort Haamstede ligtop toplokatie. Vlakbij de mo"
vier-persoons luxe chalets in drie types. Hiervan zijn duinen, zee en strandvan Nederland. De certtratëï

nog slechts44 te koop tegen een gunstige prijs en met ging biedt duizenden één mogelijkheden voorwafj
aantrekkelijkfiscale mogelijkheden. Inclusief ruime en fietstochten of trips naar vele bezienswaardiger

kavels eigen grond en komplete inventaris. Uw chalet in ditpark is een waardevaste belegg)".
Kant en klaar voor direkt eigen gebruik of direkt hoog direkt rendement,
rendement bij verhuur door

k.^.l fa. HJJÜS ""__s____VAKANTIEFARKEnSsSSf Op zaterdag 25 junit/m zondag 3 juli a.s. bent u welkom _*£_.
I—w op het park van 11.00-17.00 uur. Daleboutsweg 4, Burgh-Haamstede. KSlil II.fE.RiIA Voor informatie en brochure:IIJrXLIVIM AIIIC TAIA "*» -> jLliiiiiiiiüiiiiiiiii Ulll5-7UIU Leegstra
ValsteegB,Dalen Ol Uju"iöU3UU =-» Zuiderplein3l,LeeuW., mA

I TE KOOR* I

... __V\ r-'ifl I :JH Htsrmf__**i I_H_ ■__ ■f***^'' "-■ f' «.- "_■ ;| tri 1■':_________■ ■_■ ■ - ■ aLi*—

VRIJSTAANDE tUXE REfiRÉAfIEBUNGALOWS
OP GROTE KAVELS (300 TOT 600 M 2)

De grondoppervlaktevan de woning is 60 m.De woning heeft 2 etages en een inhoud van
280 ml. Het park, gelegen aan een waterplas van 35 ha. met uitgebreide voorzieningen,
wordt in driefasen gebouwd. De bouw start in juni. Van de eerste fase van 95 woningen zijn
nog 20 woningen te koop. Gezien de kwaliteit van de bungalows (traditionele bouw), de
recreatieve voorzieningen en deomgeving, zijn deze bungalows bij uitstek geschiktals twee-
de woning of als beleggingsobject met uitstekende verhuurmogelijkheden.
BEZICHTIGEN VAN DE VOLLEDIG INGERICHTE MODELWONINGEN, DAGELIJKS (OOK IN HET
WEEKEND) VAN 10.00TOT 17.00 UUR. BIJ VOORKEUR NA AFSPRAAK. MEER INFORMATIE,
UITGEBREIDE BROCHURE OF AFSPRAAK 08873-1599 (B.G.G. 085-434145).

PRIJZEN VANAF / 142.365,-
-' (V.O.N. EXCL. BTW)

Recreatiepark __________fl______P^^^________________________E Routebeschrijving Via A 50 naar knooppunt Ewijk richting
Dc Groene Heuvels bv Nijmegen-Venlo. afslag Beumngen-Wtjchen en borden

Groene Heuvels 3 _TTm^iT*-.? PCt D* Groene Heuvel, volgen Vanuit Zuiden Via A73 afslag
6644 XX Ewijk _____________J___P^^lw Beuningen-Ewijk. over snelweg naarWijehen en borden volgen

Door annulering VRIJGEKOMEN luxe vakantiewoning
LEVICO- EN CALDONAZZOMEER 2-7tot 16-7.

Inl. Bel Tempo Vakanties: 074-777377.
EXTRA INGEKOCHT! Hotels mcl. busreis naar RIMINI

Vertrek wekelijks v.a / 465,-, ook lossebusretours.
Te1.020-6381509AdriaticaReizen.

JONGERENCAMPING mcl. bus v.a ’225,-. Busretours
ook mogelijk Tel. 020-6381509.

GARDAMEER-TIGNALE. 'PanoramaLa Forca' Nog
enkele luxe app. t.h. in hoogseizoen!Tel: 01814-2427.

VIER DE ZOMER IN ITALIË! 15-dgsevlieg-rondreis
SICILIË & ZUID-ITALIE v.a. ’ 1795! Prachtige 12- en 15-
-dgse bus-rondreizen langs o.a. FLORENCE, ROME en
VENETIË v.a. ’ 999.10-dgse excursiereis mcl. kunst-

inleidingv.a. ’ 825! Tussen Rome & Florence: complete
9-dgse excursiereis met o.a. Rome, Florence, Siena,
Assisi & Arezzo voor slechts/ 799! VENETIË: 8-dgse
afwisselende excursiereis v.a. ’ 699! Gratis reisgids?
Bel SpecialeReizen Centrale 050-120100 (24 uur per

dag) of 020-6202121 anvr/sgr.

.K3388 wu i^ï^oj

EEpMMiP PPP n^iinsj

ALGARVE 9 prima 2/3k.app., prima plek jul/aug/sep
prima prijs; 1 juliSTUNT 8 d. met 4p. / 595,-pp; 3p. ’ 645,-

-pp; 2p.’ 695,-pp ApriOri 020-6002511 SGR.

1000VAKANTIEWONINGEN: MEVOReizen Holten
Tel. 05725-1547 (lid SGR).

4 DAGEN DENEMARKEN imft eigenautoi
MET GRATIS WEGANGSKAARTEN VOOR LEGOLAND!
EMMéMS 2 VOLWASSENEN en CCAIMlWma 2 KINDEREN, totaal t_#t_#Uf"
VRAAG TEGEHPORTOKOSTEH OHSIHFOPAKKET OF HOTELIHFORMATIE!

DnQ DANSK FERIEHUS BOOKINGBURO.r. D. Hoofdweg99, 9681 AC Midwolda. Tel. 05975-1416

T.H. Privé VAK.HUIZEN. LINNEA Reizen :00-46.3627042,
fax: 00-46.3627088 dag.tot 21.00 u. Ned. sprekend.

ZWEDEN en NOORWEGEN
Vakantiehuizen en hotelreizen in hoog- en laagseizoen
in voordelige combinaties met StenaLine, prijzen vanaf:
v.a. ’ 87,- p.p. (LS) week in John Bauerbyn
v.a. ’ 148,- p.p. (HS) week in Gammelbyn.
Vraag het uigebreide programma: lid SGR/ANVR
INFO SKANDIC, Pottebakkersrijge 14, 9718 AG Gronin-
gen. Tel.: 050 -14 32 00 Fax: 050 -18 1311.

JONGERENCAMPING mcl.
bus vanaf ’ 199,-. Bel voor
folder. Holiday Express
020-6916020 SGR/ANVR.
Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619 of 071-232020
(SGR/ANVR).

JONGERENREIZEN
Camping mcl. bus v.a.

’ 199,-. Go Go Tours
010-4142599 SGR/ANVR.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619 of 071-232020
(SGR/ANVR).
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Si MET DE AUTO NAAR ENGELAND? ï|
BEGIN UW VAKANTIE

IN HOEK VAN HOLLAND
m Mot tUf oruimo-fmrrimm van S.«na Una P

vaart u homfortabal en voordsfïg- van Hooit van Holland naar Hamvfch. 2
Dmmr Hooft u ttirmMt aansluiting op «f_» Brits*

snelkvegen. Informeer MJ uw reisburo,
Rabobank of bml Ster»o Lme: Of747-84 140

StenaLine
Hoek vanHolland■ Harwlch

\W
__P» W "___!

I I __r*~ ' _9 1 I

VELE VERRASSENDE lERLANDARRANGEMENTEN
DAGELIJKS per VLIEGTUIG en 800T....F1y Drive-

Rondreizen-Fietsen-Golf-Cruisers-Wandelen-Tuinen-
Touringcarreis-Paardrijden-fraaie Vakantiebungalows-

Weekend Trips-Progr.:B.B.l. SHAMROCKTOURS,
Vismarkt 30, 9711 KT Groningen.

Te1.050-128318/180246.(ANVR/SGR.

KUUR-AANBIEDING MANGALIA't enige hotel a. Zwarte
Zee m. modder & thermale baden volledig verzorgde
groepsreis, per vliegtuig 3 WEKEN’ 1225,-geentoeslag
1-pers. kamer Vertrekdata 17-0994, Ned. begeleiding.
Ook voordeligeSTRANDVAKANTIESKOTT REIZEN,

spec. Roemenië 020-6421650/6427333(SGR).

Rustig ZUID-KRETA, vliegen + voordelige app. vlakbij
zee, evt. goedkoop autohuur. Ook aanbiedingen en last-
minutes. Info: BOSMAN REIZEN :01184-72007' Lid SGR.
Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-5910619 of 071-232020
(SGR/ANVR).

CORFU en SAMOS
vak. won./pensions 2-8 p.
Eventueel ook met vlucht

Last min. Samos va. ’ 570,-
Vraag de gratis brochure
ROSS HOLIDAYS

08894-24848 lid SGR.

JONGERENCAMPING mcl.
vlucht v.a. ’ 649,-. Bel voor
folder. Holiday Express
020-6916020 SGR/ANVR.

Voor JONGEREN. Camping
met luxe ingerichte tent
aan/bij strand en disco's.
Bel Camping Holidays 020-
-6910619 of 071-232020
(SGR/ANVR).

Aktieve rondreis WEST-TURKIJE 22 dgn. ’ 1695,-;
Oost-Turkije 22 dgn. / 1795,- mcl. vliegreis,

hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata.
Folder? DJOSER 071-126400. Lid SGR.

GRATIS PRIJSOPGAVE van uw advertentie
bel: 072 -196596 of fax: 072 -196484

2000 VAKANTIEWONINGEN: MEVOReizen Holten.
Tel. 05725-1547 (lid SGR).

BUDAPEST: 7-dgse nachtbusreis voor slechts / 399!
Ook nog (beperkt) plaats op 16/7en 30/7! 8-dgse

afwisselende excursiereis v.a. / 699! Weervertrek
mogelijkv.a. 23/7, 4-dgse vliegreis v.a. ’ 740, wekelijks

vertrek. Prachtige 12-dgseRONDREIS met o.a.
Budapest, Eger, Balatonmeer en Pécs v.a. / 998. Nog

(beperkt) plaats op 11/7, 8/8,22/8 en later. Gratis
reisgids? Bel Speciale Reizen Centrale 050-120100

anvr/sgr.

Bung's, Huizen, Cf_Bj
**in debeste gebiedT^

TOPIC TRAVEL ZorW l
Bel: 070-3503309 (Ijdjiti
ANNULERING. Vak* Jhuis in Reuzenge";,(Vrij'van 1-15 juli-5,"fprijsvan ’ 695,- voor/ V-
Tel. 05250-81818. Jr
TSJECHIË: verh. 15öC
app./hotels.Gratis %i
gids Reerea: 05780-13f

300 geïnspekteerdeVAK.HUIZEN in Tsjechië. aj,
heden tot 23/7 of v.a. 13/8 HAPPY HOME 072-15J;

PRAAG-C, pension, km./badk. + bew. parking l/o/ J
Vak.huizen hele land. 808 Travel: 02290-397JJ.

Vraag onze TSJECHIË brochure aan voor pendf, _
excursie- en low budgetreizen. 10 dgn al v.a. / 2" *.

Info: GEBOREIZEN 05280-67000. J *t
TSJECHIE/POLEN + DRESDEN 8 dgn bus, hotel 6 ]J
binnen zwembad, tennisbaan, halfpens., diverse 8.
sies ’ 595,-. PRAAG 10 dgn bus, hotel 1.0. / 375,-.2 R
RETOUR /195,-. Vliegretour / 395,-. JONGER^t.Praag 10 dgn ’285,-. Verh. vakantiewon. Tsjec^

Slowakije. MEVO Reizen Holten 05725-1547 (lidSj.
PRAAG: OOK IN DE ZOMER! Bijvoorbeeld: 6- en IA,1A, \
nachtbusreizen v.a. ’ 279! Praag Special: 7-dgse cV N
siereis met eigen ***-HOTEL CAROL v.a. / 599! PrB,' A
Omgeving: 8-dgse verzorgde excursiereis v.a. hf\
Prachtig Praag: 7-dgse excursiereis metcentraal^ I
gen hotel v.a. ’675! Lang Weekend Vliegreis v.a"/« t

Gratis reisgids? Bel SpecialeReizen Central*
050-120100 (24 uur per dag) of 020-6202121 anv/j^

WENEN, BUDAPEST & PRAAG: afwisselende <2Jrondreis v.a. ’ 1198! Prachtige 12-dgsereizen PR^, iMORAVIE met natuurlijk Praag maar ook Brno, **„!
en de hoogtepunten van Moravië v.a. ’ 998. MOfljj k.
10-dgse afwisselende excursiereis v.a. ’798. 0&

(beperkt) plaats in dezomer! Gratis reisgids \
Bel SpecialeReizen Centrale 050-120100 .

(24 uur p. dag) of 020-6202121 anvr/sgr. h

MALTA v.a. ’ 598,- p.p. mcl. 8-daagse vliegreiS k
2kamerapp./hotel + transfer. Bel voor broche Jt,

CONNECTION TRAVEL: 072-337473(SGR) k

Prachtig RUSLAND: 10-dgse vliegreismet o.a. MofJ*
St. Petersburg, Soezdal, Novgorod en Tver v.a. / ,
Moskou & St. Petersburg: 8-dgse vlieg-excursiere1 f

’ 1499. St. Petersburg & Scandinavië: schitteren^L
daagse bus-rondreis va. ’ 1199! Veel vertrekdata',! 6

nog (beperkt) plaats in de zomer! Gratis reisgi"
Bel SpecialeReizen Centrale 050-120100
(24 uur per dag) of020-6202121 anvr/sgr ,

■A \AVONTUURLIJKE RONDREIZEN door O/W Tur^ \22/29 dg ’ 1595/ Pakistan, India, Nepal 4 wk’ 26»,
Thailand, Birma, Laos 36dg ’ 3650/ Indonesië 21-*.;

’ 2995/Vietnam 30 dg ’ 3550/ China, Mongolië, Tb*.. \
wk’ 4295/ Azië ekpedities 17-28 wk’ 5000. a {

Ook trips in Afrika/L-Amerika. ASHRAF020-62327 y.
Avontuurlijke rondreis INDONESIË 23-34AqPA \v.a. ’ 2895,-. Rondreis India/Nepal 27 dgn. v.a. ’ 2(3

Rondreis Zuid-lndia 27 dgn. ’ 2595,-. Rondreis Tp*'jJ *26 dgn.’ 2495,-.Rondreis Vietnam 25 dgn. ’ 3195.' 'vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdag
Folder? DJOSER 071-126400 Lid SGR. J\; ji

" 18-dgse verzorgde SR
,

LANKA 16 dgn <\ \. ""d? No_?._J"l^d.'.«. en strand l/o ’ 1839.'! \f 2595,- Vertr. 5/B.nii’ 100 f 2139 rikorting. Bel DELTA S|A
;
C 0 .0-4716777 (Sö

REIZEN: 071-146649 (SGR).

Avontuurlijke rondreizen SUMATRA, Java,Bali, S""<eilanden en Sulawesi 22-34 dgn. v.a. ’ 2895,- '^ I
vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata

Folder? DJOSER 071-126400 Lid SGR. J\—— I(
"''t*Verzorgde rondreizen Indonesië

Prijzen v.a. ’ 2695,-. Vraag brochure bij
SELAMATJALAN, Postbus 21, 3760 AA Soest (

Tel: 02155-15933/15759Lid SGR no. 1723^ |̂J
Kies voor een verzorgd^;

OVERWINTERING OP BAjj
Wij gaan in jan. '95 voor de 6e keer naar BALI. Keuy \12 mooie parken, elk met eigen gastheer/gast^
Arts en tolken gaan weer mee. Dia-pres. iedere
in junien juliom 13.00 u. in 'De Tippe' te VLEDDÉ^S(i|
op 17-6). Reserveren gewenst. Inl. Overwinter!'l^zen Bali Indonesië (OBI) Postbus 17, 8381 BK W

Tel/fax 05212-1866.

25-daagse Verzorgde reis
Sumatra/Java/Bali ’ 3295
vertr. 1,8en 15 aug. nü/ 100
kort.! Bel DELTA REIZEN:
Tel. 071-146649 (Lid SGR).

__^_TU
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Hetonafh. overz^ A
van de goedk. aanb- i

06-910.910.6__y.
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Oouane probeert nog deel verloren geld terug te krijgen

Expediteurs bezorgd
over fraudeclaims

Van onze redactie economie

f*^ HAAG - De Nederlandse expediteurs die zorg dragen
r°r het exporteren van goederen en het afhandelen van de
Jf'.ar.e-formaliteiten, zien zich geconfronteerd met schade-
Xj^s van één tot anderhalf miljard gulden. Het betreft hier
Jf^sting, accijnzen en heffingen die niet betaald zijn door de
jrternervan de goederen die onder verantwoordelijkheid van
Jr exPediteur zijn geleverd in de Europese Unie. De expedi-s ?rs> verenigd in de Fenedex, overleggen nu met het ministe-

van Financiën over een oplossing.

I | bootste ontdekte fraude betreft
» <jj andel in goederen die op een
L*r adres bezorgd worden dan

£*' aangegeven op de formulie-
V. Goederen worden op papier
"1^ bijvoorbeeld Nederland naar(IJsland gebracht, maar gaan in
itt^elijkheid naar Frankrijk. In
■f^land zouden de goederen niet,
JL'ager belast worden dan in
IjjTiJk. Door ze illegaal in Frank-
jLte verkopen loopt dat land in-fNen mis.
Ji|.Sezien de ontvangers vaak ge-
i 2jjn> kijkt de belasting daar-
i^aar de opdrachtgever van het
j en dat is volgens de papie-ik de expediteur. Door het verha-

\ LVari de schade op de expediteur
;^t de douane nog een deel van
I [J>eld binnen te halen. De expedi-,kijj^oet dan maar zien dat hij zhn
i(^ Weer van zijn opdrachtgever

s t_ü expediteur werkt te goeder
I Hij controleert de opdracht->. lJ* en als dat bonafide lijkt
I[^ nii de opdracht aan. Dat ver-
(;Ber.s blijkt dat er een misdadige

organisatie achter zit is niet te con-
troleren. De expediteur treft dus
eigenlijk geen blaam, maar draait
wel voor de gevolgen op," aldus
P. J. van Os, directeur van de vereni-
ging van expediteurs Fenedex.
F. Jansen van de Directie Douane
van het ministerie van Financiën
bevestigt de problemen. „Sinds de
fraude aan het licht is gekomen
hebben we maatregelen genomen
om de fraude terug te dringen. Ook
deexpediteurs zijnnu voorzichtiger
geworden."

De Fenedex en het ministerie van
Financiën zijn momenteel in over-
leg over een terugbetalingsregeling.
„Anderhalf miljard gulden kunnen
de expediteurs niet opbrengen,"
meent Van Os. Ook bij Financiën is
men zich daarvan bewust. „We on-
derhandelen nu over de hoogte van
de claims en de wijzevan terugbeta-
ling. Hoe hoog de schade voor de
staat uiteindelijk uitvalt is nu dus
nog niet aan te geven. Pas over een
jaar zal daar meer duidelijkheid
over zijn," aldus Jansen.

Nederlandsche Bank ziet verbetering na goed eerste kwartaal

Economie trekt weer aan'
>Sy__Van onze redactie economie

STERDAM - De Nederlandse
J^toie trekt aan. In het eerste
i^j^aal van dit jaar is de groei het
fitste geweest sinds begin 1992.
|)oerbetering werkt nog niet door
i* e arbeidsmarkt. Dat staat in het
. vjen gepubliceerde bericht van
Kj ederlandsche Bank over het
l * kwartaal van dit jaar.

Het bruto binnenlandse produkt
nam in het eerste kwartaal toe met
0,6 procent, terwijl de economie in
de laatste drie maanden van 1993
nog met 0,4 procent kromp. Ten op-
zichte van het eerste kwartaal van
1993 lag het bbp 1,3 procent hoger.
Dat komt mede doordat het eerste
kwartaal van dit jaar één extra
werkdag bevatte. Als daarvoor
wordt gecorrigeerd, is het groeitem-
po ten opzichte van vorig jaar klei-

ner dan 1 procent.
De produktie van de verwerkende
industrie, die volgens DNB 'een
goede graadmeter vormt voor de
stand van de conjunctuur', steeg in
de eerste drie maanden met 5 pro-
cent, na in het laatste kwartaal met
4 procent te zijn gedaald. Ten op-
zichte van het eerste kwartaal was
het produktieniveau een kwart pro-
cent groter. Dat was het eerste posi-
tieve groeicijfer sinds het derde

kwartaal van 1992.
De werkgelegenheid herstelt zich
niet in het voetspoor van de pro-
duktie. In het verleden reageerde de
arbeidsmarkt met een vertraging
van een jaar. Wel signaleert de bank
'een eerste teken dat op termijn de
situatie op de arbeidsmarkt zou
kunnen verbeteren. Het aantal
door uitzendkrachten gewerkte
uren heeft zich in het eerste kwar-
taal gestabiliseerd, na drie jaar te
zijn gedaald.

Verder meldt de bank 'een omslag
in het effectenverkeer. Buitenland-
se beleggers hebben in het eerste
kwartaal per saldo f 7 miljard aan
Nederlandse effecten verkocht,
waarvan f 6 miljard aan staatsobli-
gaties.

beurs
Afgekapt
E^TERDAM - Buitenlands aan-L heeft gisteren aan het DamrakCPrille herstel van woensdag en

bruusk afgekapt. De
tot^-index daalde bijna 6 punten
*fy 381,43. De obligatiemarkt was
l_r ' zwak, maar kon zich later wat
b^ellen zodat de verliezen be-'ij^- bleven tot een paar tienden
t^ 1 Punten.

beurzen gaven een
J.y. flauwe stemming te zien en

Street bleef dalen, ondanks
ekondigde dollar-interventies.

!_ ers heten het met het weekein-
|o , °or de boeg massaal afweten en
l.^°n het grotendeels buitenland-
'kj^nbod slechts tegen flink lagere
,^en worden opgenomen.
(|_, duidelijke uitzondering vorm-
l tiet PTT-aandeel KPN. Na een

feu r begin in de ochtend, waarbij
\ verlies tot f 0,40 bleef beperkt,

°gde het aanbod ineens op. In
W^iddag werd zelfs een winst
Clt>aar die uiteindelijk tot f 0,70
V^de tot f 49,60.
\c was net merendeels kom-
flfe. etl kwel. Heineken, die eerder

Week flink duurder was gewor-
V' moest het aanbod bekopen
'j] een f 6,50 lagere koers op
I.^- Elders in de voeding- en
'p^ensector ging BolsWessanen
V _ar beneden tot f 36,70 en ver-
V Nutricia f 1,80 op 82,20. Uitge-
,W .Isevier liet f 3 liggen op f 152,
!. rf.il Wegener f 1,50 (f 107,50) en
% begraaf f 2 (f 171) lichter wer-
Ivj.Wolters Kluwer verloor een
! lR?er °P f 104,80, en VNU f1opV$7-50.
k e internationale sector leed Ak-\.cri verlies van f 4,70 op f 194.
V£Ver slikte f 2,20 in op f 181,20,Krtfoni nklijke Olie werd f 2,80
\ .poper op f 191,70. Behoorlijke
_*h en waren er verder nog voor
h 'Ommeren (f 1,10 op f 48,30),
%£s Amev (f 1,10 op f 70,10),W; BT (f 1 op f 42,70) en Poly-

(f 1,40 op f 72,70).

Hoofdfondsen v.k. sk
ABN AmroHold. 59,00 58,10
ABNAmroA.inF. 87,40 87^50ABN Amro L.Gr.F. 181,40 18140ABN AmroObl.Grf. 200,00 200^40
Aegon 93,00 92,20
Ahold 45,50 44,90
Akzo Nobel 198,70 194,00
AlrenUl 235,00 234,60
Bols Wes. e. 37,70 36,70
CSM eert. 64,90 6410
Dordtsche Petr. 192,30 19020
DSM 125,00 123.WElsevier 155,00 152,00
Fokker eert. 15,30 15,20
Fortis Amev eert. 71,20 70,10
Gist-Broc. eert. 47,60 4g)so
Heineken 218,50 212^00
Heineken Hold. 192,50 187,00
Hoogovens nre 70,10 69 jo
HunterDouglas 72,50 7200
INGc. 76,30 75,40
KLM 45,70 45,30
Kon. KNP BT 43,70 42,70
Kon. Olie 194,50 191,70
KPN 48,90 49,60
Nedlloyd 65,70 65,30
Océ-v.d.Gr. 75,00 74,10
Pakhoed eert. 45,00 44,10
Philips 50,90 50J0Polygram 74,10 72,70
Postb.Beleggf. 58,30 58,50
RGFlorenteF. 128,40 128,70
Robeco 114,50 114,20
Rodamco 57,20 57,30
Rolinco 117,90 117,40
Rorento 85,30 85,90
Stork 43,00 43,00
Unilever eert. 183,40 181,20
Van Ommeren nre 49,40 48,30
Ver.BezitVNU 168,50 167,50
Wolters-Kluwer 106,30 104,80

AvondkoersenAmsterdam
Kon. Olie 189,00-191,00(191,70)
Philips 49,00-49,90(50,10)
Unilever 179,00-179,50(181,20).

Binnenl. aandelen
Aalbertslnd 75,00 75,00
ABNAmroHld.prf.c. 6,18 6,19
ABN Amro pref. 58,10 58,00
ACF-Holdingc. 44,00 44,30
Ahrend Groep c. 137,00 136,00
AsdOptionsTr. 17,20 17,00
Asd. Rubber 2,75 2,80
Ant.Verff. 425,00
Atag Hold. eert. 140,50 140,00
Athlon Groep 67,00 67,00
AthlonGroep nre 67,00 67,00
Aut.lnd.R'dam 112,00 112,00
Ballast Nedam c. 70,50 70,80
BAM Groep 103,00 105,00
Batenburg 140,00 140,00
Beers 170,00 a 170,00

Begemann Groep 41,70 42,00
Belindo 280,00 282,00
Blydenst-Will. 32,00 32,00
Boer De Winkelb. 64,50 64,50
Borsumy Wehry 29,50 29,30
Boskalis eert. 40,30 39,00
Braat Beheer 28,80 28,50
Breevast 8,60 e 8,70
Burgman-Heybroek 1660,00 1660,00
Calvé-Delftpref 860,00 860,00
Calvé-Delftcert. 1290,00 1275,00
CapVolmac 18,50 17,80
CetecoHold. 39,50 39,30
Cindu Intern. 102,00 102,00
Claimindo 281,00 281,00
ContentBeheer 25,00 25,00
CreditLBN 45,50 45,50
Crownv.G. eert. 148,00 149,00
CSM 65,40 64,40
Delft Instrum. 22,00 21,50e
Dorp-Groep 43,00 a 43,00aDraka Holding 37,20 37,20
Econosto 23,70 23 70
EMBA 192,00
Eriks Holding 110,00 110,00
Flexovit Int. 74,00 73,00
Frans Maas eert. 52,50 52,00
Fugro McClelland 34,40 34,20
Gamma Holding 99,10 98,00
Gamma pref. 6,40 6,40
Garzarellit 11,00 11,00
Getronics 41,10 41,10
Geveke 32,80 32,80
Giessen-de N. 47,00 b 47,00
Goudsmit 27,00 26,00
Grolsch eert. 48,30 47,90
GTI-Holding 164,00a 163,00
Hagemeyer 127,30 128,40
HALTrust B 16,80 16,70
HALTrust Unit 16,80 16,80
HBG 310,00 306,00
HesBeheer c. 22,20 21,90
Herjmans 55,00 54,00
Hoek's Mach. 74,00 75,00
Holl. Colours 74,00 74,00
Holl.SeaS. 0,40 0,41
Holl. Ind. Mrj 74,00 75,00
HoopEff.bank 9,10 9,10
HunterD.pref. 1,85
IHCCaland 36,50 36,50
Internat.Muell. 78,00 77,00
ING 7,40 7,40
Kas-Associatie 62,00 62,00
Kempen & Co 13,10 12,80
Kiene Holding 141,00 137,50
Kondor Wessels 43,00 43,00
KUIS 101,20 100,50
Kon.KNPßTc.pref. 7,61 7,60
Kon. Sphinx 50,00 49,00
Koppelpoort 417,50 417,50
Krasnapolsky 147,00 150,00 b
Landré&Gl. 46,00 46,00
Macintosh 43,50 42,70
MaxwellPetr. 179,00 178,00
Moeara Enim 1670,00 1650,00
M.Enim08-cert. 90,00
Moolen Holding 45,30 44,70
MulderBoskoop 39,00 39,00
Multihouse 2,00 1,80

Naeff 435,00
NAGRON 85,00 85,00
Nat. Inv. Bank 124,50 124,00a
NBM-Amstelland 15,40 15,20
NEDAP 54,00 54,00
Nedcon Groep 37,20 37,50
NKFHolding 211,00 211,00 a
Ned.Part.Mij 52,00 51,80
Ned.Springst. 6275,00 b
Norit 20,00 20,30
NutriciaVB eert 84,00 82,20
Nijv.-TenCate 78,00 77,80
OPG eert. 43,00 a 42,50
OrcoBank eert. 80,50 8050
OTRA 284,50 282,50
Philips Electronics
Philips Electr. d'9s 0,10
PirelhTyre 15,60 15,90
Polynorm 178,00 177,50
Porc. Fles 29,10 29,00
Randstad 81,00 79,50
Reesink 113,50 118,00
Rothmans Int. 3,80 3,63
Roto Smeets Boer 37,50 37,50
Samas Groep 50,90 50,70
Sarakreek 9,00 8,90
Schuitema 1820,00 1820,00
Schuttersveld 40,10 40,10
Smit Intern. 44,80 44,00
St.Bankiersc. 18,50 18,50
StadRotterdam c. 39,50 40,00
TelegraafDe 173,00 171,00
Textielgr.Twente 75,00 a 74,50
Tulip Computers 15,50 15,20
Tw.Kabel Holding 177,00 175,00
Übbink 111,00 111,00
Union 33,60 35,90
Vereenigde Glas 565,00
VolkerStevin 84,60 85,00
Vredestein 13,20 13,30
Wegener 109,00 107,50
WestlnvestF. . 14,70 14,70
Westlnv.F.wb' 70,00 70,00
Wolters Kluwer 425,00 b
Wyers 25,00 25,00
Beleggingsinstellingen
ABNAmroAand.F. 96,00 94,70
ABN AmroAmer.F. 73,30 72,20
ABNAmroEur.F. 85,80 84,50
ABNAmro Far E.F. 80,20 79,30
ABNAmro Neth.F. 111,80 112,40
ABN Amro rent.div 159,50 159,70
Aegon Aandelenf. 46,10 45,50
Aegon Spaarplus 5,00 5,00
AldollarßFs 30,50 30,60
Alg.Fondsenbez. 247,00 244,00
AllianceFund 10,20 10,20
Amvabel 100,10 100,20
Asian Cap.F.s 61,00 60,70
AsianTigersF. 106,40 105,40
Asian Select. F. 100,00 99,00
AustroHung.F. 7,60 7,50
Bemco RentSel. 62,50 62,50
Bever Holding 4,60 b 4,601
CL Aandelenfonds 96,70 97,00
CLLiq.Groeifonds 101,20 101,20
CLObl.Dividendf. 106,20 106,90
CLObl.Waar.ef. 124,40 125,00

DeltaLloyd Inv. 36,40 36,90
Donau Fonds 30,60 30,50
DP America Gr.F. 34,50 34,00
EGF Investm. 159,00 159,00
EMFRentefonds 8220 8220
Eng-Holl.Bel.Tr. 2150 a
Eng-Holl.Bel.Tl 10,60
Envir.Growth F. 43,00 43,00
Esmeraldapart. 37,60 37 '70
Eur.Ass.Trust 8,30 B|3o
EMS Growth Fund 102,50 103,00
EMS lncome Fund 9130 9200
EMS Offsh. Fund 101,40 101*30
EOE IndexFnd 422,00 415*00
EuroGrowth Fund 63,00 63,00
Euro Spain Fund 8,60 8 60
FarEastSeLF. 84,50 84.50Gim Global 59,80 60,00
Groeigarant 1,31 1,31
Holland Fund 86,00 86^00
Holl. Eur. Fund 60,50 60^00Holl. Obl.Fonds 131,30 131$)
Holl. Pac. Fund 142,60 143*50
Holl. Sel.Fonds 95,60 95*60
HoogeHuysHypf. 128,80 129,80
ING Bnk Dutch F. 58,60 58,70
INGBnkGeldm.F. 60,57 6057
INGBnkGIob.F. 53,50 53,30
INGBnkOblig.F. 33,50 33,60
INGBnkSpaard.F. 102,22 102,23
INGBnkßentegrF 128,60 128,70
INGBnkVastg.F. 24,50 24,50
INBBnk Verre Oost. 49,50 48,00
F.
Innovest 63,00 63,00
Interbonds 505,00 505,00
Intereffekt500 30,40 30,30
Intereffekt wt 49,10 47,80
Intereffekt Yen Value 92,00 92,00
Investapart. 80,70 79,70
lSHima).Funds 16,80 16,80
ISHimal.Fundc. 8,30 8,30
Jade Fonds 225,40 224,10
JapanFund 22,00 21,00
Jap.lnd.AlphaF. 7050,00
Jap.Sectßat.Yen 5400,00
Korea Pac.Tr.s 12,70
LeveragedCap 59,30 58,80
Liquirent 54,00 54,00
Mal.CapitalF.S 14,00
MeesObl.Div.F. 114,70 114,90
Mexico lncomeF. 19,90 19,90
Mondibel 77,60 77,70
Nat.Res.Fund 79,80 79,50
New AsiaFund 10,20 10,20
NomuraWarr.F. 0,31 0,31
Obam, Belegg. 315,50 311,80
OAMFRentefonds 12,10 12,00
OrangeFund 26,80 26,80
Pac.Dimensions 110,00a 110,00 a
Pac.Prop.Sec.F. 32,00 32,00
PiersonRente 127,30 128,00
PostbAandelenf. 55,80 55,90
Postb.Obl.f. 48,80 49,10
Postb.Verm.gr.f. 59,70 59,90
Rentalent Bel. 166,40 166,80
RentotaalNV 38,80 38,90
RGAand.Mixf-nd 60,80 60,80
RG AmericaF. 134,00 133,00

RGDivirentF. 53,20 53,40
RG Europe F. 124,70 125,00
RG Hollands Bezit 93,80 93,30
RG Nettorente F. 104,10 104,10
RGObl.Mixfund 61,50 61,00
RGPacificF. 145,50 145,30
RG Rente Mixfund 60,80 60,80
Rodamco RetNed. 97,00 97,30
Rodin Prop.s 70,00 70,00
Rolincocum.p 91,00 a
Schrod.lnt.Pr.F 28,80 28,80
Sci/Tech $ 15,00 15,00
Suez Liq.Grf. 198,60 198,60
Technology Fund 16,20 16,20
TokyoPaeHold. 263,00 261,00
Tolsteeg, Beleggm. 349,00 349,00
TransEur.Fund 88,50 86,70
Transpac.F. 393,00 384,00
Uni-lnvest 20,30 20,30
Unicolnv.Fund 71,50 71,50
UnifondsDM 33,50 33,50
Vaste Waard.Ned 55,90 55,90
VastNed 111,70 111,70
VIB NV 51,70 51,50
VSBAand.F. 96,00 97,20
VSB MixFund 60,00 60,80
VSBObl.Groeif. 108,00 108,30
VSBRente Fonds 99,10 100,30
WBO Intern. 71,50 72,50
WereldhaveNV 103,00 101,50
ZOMFloridaF., 32,40
Zonnespectrum 8,95 8,95b
Pamllelmarkt
ABF 113,00 113,00
ARTU Biolog. 3,60 3,60
ASN Aandelenf. 50,70 50,70
AustriaGlobal 1203,00 1203,00
AXAE&LBelegg.l 88,40 89,00
AXAE&LBelegg.2 88,80 89,40
AXAE&LBelegg.3 116,60 116,60
AXAE&LBelegg.4 84,30 84,80
AXAE&LKap.Rente 118,20 118 80
F.
Besouw Hold. 32,80 32,80
Biogrond Belegg. 10,40 10^40
Comm.ArgeusF. . 89,40 89,70
Comm.BenacusF. 91,50 91,80Comm.CeaF. 91,70 92,10
De Drie Electr. 14,40 14*40
DeltaLl.Dollarf. 55,70 55,80
Delta Lloyd ECU 54,60 55,00
Delta Lloyd Mix 71,50 72,10
Delta LloydRent 60,10 60,60
EHCO KLM Kleding 33,90 33,50
FreeRecord Shop 28,00 28,00
German CityEst. 32,00 31,00
GoudaVuurvast 67,00 67,00
Groenendijk 32,70 32,70
Hei voet Holding 26,00 26,00.
Inter/View Eur. 5,30 5,30
ManagementShare 1,65 1,65
OhraAand.F. 61,60 62,00
OhraLiq.Grf. 53,80 53,80
OhraObtDf. 54,30 54,70
OhraObl.Grf 54,90 55,30
OhraOnr.G.F. 63,70 63,70
OhraTotaal F. 57,50 57,80
Pan Pac. Winkel 3,40 3,40

P&C Groep 106,50 106,50
PieMedical 4,90 4,80
Pitcher 42,90 43,00
RoodTesthousec. 3,50 3,40
Satcom Hold. 9,50
Simac Techniek 13,40 13,30
Suez Gr.Fund 50,50 50,50
VHSOnr.Mn 5,10 4,70
Wolff 63,00 60,00
Parallel top-15
Alanheri 37,20 37,20
Bergh. Pap. 50.00 50,00
DICO Intern 78,50 7850Gelderse Pap. 72,40 72,40
Grontmi) 63,80 62,20
Kühne+Heit. 40,30 40,30
LCI Comput.Gr. 3,55 e 3,70
Melle.vannrc 111,10 110,70
NedschroefHold. 71,00 71,00
NewaysElectr. 10,80 10,90
Ordina Beheer 19,50 19,00
SligroBeheer 84,00 84,00
Vilenzo 39,00 39,00
Welna 46,70 46,60
Weweler 28,80 28,90
Wall Street

23/06 24/06
aUiedsignal 36% 35%
amer.brands 32% 31%
amer.tel.tel 55% 53%
amoco corp 59 58'/.
asarco mc. 29 28%
bethl. steel 19% 18%
boeingeo 47% 46%
can.pacific 14/2 14%
chevron 43% 41%
chiquita 13% 13
chrysler 47 Ve 46%
citicorp 39 V» 38%
cons.edison 26% 26%
digitequipm. 20% 19%
dupontnemours 59% 58%
eastman kodak 47% 47%
exxoncorp 58% 57%
ford motor 57% 57%
gen. electric 46% 46%
gen. motors 51 50%
goodyear 37% 36%
hewlett-pack. 76% 76
int. bus.mach. 61 59%
int tel.tel. 82% 81%
klmairlmes 25% 24%
mcdonnell 118% 118%
merckco. 30% 30%
mobiloil 84% 82%
omega financ. 24% 24%
Philips 28% 27%
royal dutch 107% 106
searsroebuck 46% 46%
sfe-south.pac. 21% 20*4
texacoinc. 62% 61%
travelers 32% 32%
united techn. 65% 63%
westinghouse 12% 12
whitmancorp 15% 15%
woolworth 16% 16

Advieskoersen
amenkdollar 1,725 1,845
austr.doUar 1,25 1,37
belg.frank(lOO) 5,27 5,57
canad.dollar 1,225 1,345
deense kroon (100) 2730 29,70
duitse mark(100) 109,45 113,45
engelse pond 2,62 2,87
finse mark(100) 3230 34,70
franse frank (100) 3135 34,00
griekse dr.(100) 0,65 0,83
hongkongdlr.(lOO) 20,75 24,75
iersepond 2,60 2,85
itaUire (10.000) 10,40 12,10
jap.yen (10.000) 174,00 180,00
noorsekroon (100) 24,40 26,90
oostschUl.(lOO) 15,67 16,17
portescudoüOO) 0,98 1,16
spaanse pes. (100) 136 1,42
turkse lira(100) 0,0035 0,0080
zuid.afr.rand 0,33 0,48
zweedse kr. (100) 21,80 24,30
zwits.fr. (100) 130,75 135,25

Wisselmarkt

amerik.doUar 1,78575-1,78825
antill.gulden 0,9900-1,0200
a-str.dollar 1,3025-1,3125
beig.frank(loo) 5,4395-5,4445
canad.dollar 1,28225-1,28475
deensekroon (100) 28,530-28.580
duitsemark(100) 112,0400-112,0900
engelse pond 2,7600-2,7650
franse frank (100) 32,695-32,745
griekse dr.(100) 0.6930-0,7930
hongk.doilar(loo) 23.0150-23,2650
iersepond 2,7090-2,7190
it-üire (10.000) 11,345-11,395
jap.yen (10.000) 177,850-177,950
nwzeel.dollar 1,0490-1,0590
noorse kroon (100) 25,745-25,795
oostenr.sch. (100) 15,9280-15,9380
port. escudos(100) 1,0650-1,1050
spaanse pes,(100) 1,3500-1,3600
zweedse kr. (100) 23,305-23.355
zwits.frank(lOO) 133,615-133.665
e.e.u. 2,1460-2,1510

Goud en zilver
Goud onbewerkt 22,120-22,720, vorige
22370-22,870,bewerkt 24320 laten,vonge
24,470 laten.

Zilver onbewerkt 275-345, vonge 275-345,
bewerkt 390 laten,vorige 390 laten.

Indexen
EOE-index 387,38 381,43

DowJones 3636,63 -62,46

Optiebeurs
serie omzet v.k. s.k.

KPN cjan 50,00 230 2,30 2,80
abnamro cjul 60,00 390 0.80 0,50
abn amro cjul 62.50 360 030 0,30
abn amro pjul 57,50 192 1,00 1,00
akzo pjul 200,00 208 4,90 7,50b
akzo pjul 210,00 599 11,70 16.00
akzo pokt 190,00 221 4,60 5,70b
akzo pokt 195,00 693 6,50 B,oob
akzo pokt 200,00 218 8,50 10,80
csm c aug 65,00 600 2,80a 2,00
csm paug 65,00 600 I,Bob 2,50
d/fl cjul 180,00 191 2,00 1.50
d/fl c dcc 190,00 339 2,00a 1,90
dsm cjul 125,00 231 3,00 2,20
dsm pjan 100,00 203 1,30 130els pokt 145,00 194 2.80 3,90
coc cjul 370,00 193 19,00 15,20
coc cjul 380,00 184 11,50 8,20
coc cjul 390,00 564 5,50 3,40
coc cjul 400,00 730 2,20 1,20
coc pjul 370,00 593 2,00 3,40
coc pjul 375,00 211 3,00 4,40
coc pjul 380,00 956 4,20 6,30
coc pjul 385,00 719 6,00 8.40coc pjul 390,00 184 8,00 11,50b
coc paug 380.00 199 7,50 9,40
coc pokt 380.00 545 11,00 13.00
hoog cjul 70,00 228 3,00 2,80a
hoog pjul 80,00 231 10,20a 9,80
ing c okt 80,00 524 2,10 1,50
ing pjul 100,00 415 24.30 a 2430
ing pokt 75,00 520 3,30 3,60
kpbt c okt 50,00 190 1,20 1,00
nedl c okt 70,00 504 5,10 a 4,30b
nedl pokt 60,00 513 330 3,10
nll c nov 98,00 213 3,60 330b
nll c nov 100,00 264 2,50 2,70
phil cjul 50.00 191 1,90 1,40
phil c okt 55,00 404 2.00 2,00
phil c 096 35,00 285 19.00 18,50
phil c 098 35.00 511 20,00 19.80phil pjul 50,00 336 1,10 130phil pjul 52,50 508 2,70 a 2,80
phil pokt 50,00 190 2,80 2,90
tops cjul 760,00 272 2,20 b 1.50a
tops pjul 710,00 294 630 930unil pjul 195,00 232 1230 13,50
unil pokt 185,00 391 7.00 8,50
unil pokt 200,00 561 1730 19,00
unil po9B 210,00 446 28,10 b 3130
amsterdam eoe-index 381,43
omzet totaal 37333
omzet calls 17423
omzet put. 19910
open contracten 1874794

aflaten g=bie_en*ex.dlv.
bobleden h=laten+ex._iv.
c=ex-c,aim k=gedaan+h
d=ex-_ivkiend l=ge_aan+g
e=ge-_antbi__en vk=slotkoer_ vorige dag
f=gedaarv. laten sk=slotkoers gisteren

econoomie
Unilever en ING Bank

trekken naar Cuba
Van onze redactie economie

j^STERDAM - Twee Neder-
ondernemingen worden

»*tief op Cuba. Unilever zal er
.^'letartikelen en wasmiddelen°P de markt brengen, ING Bank
Pent er een kantoor.

heeft een overeen-
»ornst gesloten met de Cubaanse
'.atsondememing voor was-
gfddelen Suchel. Suchel zal dei yiilever-produkten in zijn fa-
tieken maken. De marketing-

kennis en de merkbekendheid
die Unilever inbrengt moeten
zorgen voor de verkoop. Suchel
is de enige wasmiddelenprodu-
cent op Cuba. De onderneming
heeft zeven fabrieken en 3.000
werknemers.
Unilever ziet de stap naar Cuba
als 'een lange-termijninveste-

ring', aldus een woordvoerder.
Hij past 'in het beeld van inves-
teringen in nieuwe markten als
China en Kazachstan'. Unilever
exporteert al sinds het begin van
de jaren tachtig het soort pro-
dukten dat Suchel nu gaat pro-
duceren naar het straatarme ei-
land in de Cariben.

ING Bank opent op 5 augustus
een kantoor in de hoofdstad Ha-
vana. De bank had al langer een
vergunning op zak om via
Netherlands Caribbean Bank, de
gezamenlijke onderneming met
de Cubaanse Acemex, zaken te
doen in Cuba. Sinds kort heeft
ook ING zelf een vergunning. De
twee vestigingen komen in één
kantoor. Netherlands Caribbean
Bank zal zich bezighouden met
de dagelijkse gang van zaken,
terwijl de ING-vertegenwoordi-
ger de complexere zaken voor
zijn rekening neemt.

Scheepsbouw verwacht
weer goede markt

Van onze redactie economie

ZOETERMEER - Hoewel de Ne-
derlandse scheepsbouw slechts in
geringe mate heeft kunnen profite-
ren van het sterk groeiend aantal
orders in de wereld, doen de wer-
ven het vergeleken met de Europe-
se concurrenten redelijk goed. De
orderontvangst was vorig jaar met
1,1 miljard gulden 8 procent hoger
dan in 1992. Hiervan was bijna 40
procent bestemd voor export.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van
de Vereniging Nederlandse
Scheepsbouw Industrie (VNSI).
Het aandeel van Nederland op de
Europese markt bedroeg vorig jaar
10 procent van het EU-totaal. Ons
land is hiermee het vijfde scheeps-
bouwland van de Europese Unie. In
aantallen schepen was Nederland
Europees gezien vorig jaar zelfs
koploper. Het Nederlandse aandeel
in de wereld bedroeg in 1993 2,1
procent.
De marktverwachtingen voor de
scheepsbouw in de wereld blijven
volgens de VNSI ook op de langere

termijn positief. Er wordt vooral
een groei van het aantal orders ver-
wacht in de periode 1995-2000. Ge-
schat wordt dat in die periode
gemiddeld voor 15,2 miljoen CGT
aan schepen per jaar in de wereld
worden besteld. Vorig jaar was dat
bestelde tonnage 14,7 miljoen CGT.
Volgens de VNSI is de wereld-
scheepsbouw-capaciteit op het
ogenblik ruimschoots voldoende
om ook nog na het jaar 2000 te kun-
nen voldoen aan de toenemende
vraag. Wel dreigt volgens haar een
gevaar van overcapaciteit als Zuid-
Korea haar plannen doorzet om
haar werven aanzienlijk uit te brei-
den.
De Nederlandse werven zouden
volop baat hebben bij de internatio-
nale afschaffing van alle steunmaat-
regelen door nationale overheden
aan hun scheepsbouw. Bij bespre-
kingen over de vrije wereldhandel
in de Gatt en bij de Oeso (de indus-
trielanden) over scheepsbouw- en
scheepvaartsteun lijkt hierover op
termijn een doorbraak te verwach-
ten. De concurrentiepositie van de
Nederlandse scheepsbouw zal sterk
verbeterd worden als de 'subsidie-
strijd' wordt beëindigd.

'Belastingen op
kapitaal moeten

worden afgeschaft'
DEN HAAG - Zowel de kapitaals-
belasting als de overdrachtsbelas-
ting hebben een nadelige invloed
op de bereidheid van bedrijven zich
in Nederland te vestigen. De werk-
groep fiscale infrastructuur van
ambtenaren van Financiën en fisca-
listen uit het bedrijfsleven signa-
leert dit in een eerste rapportage
over het vestigingsklimaat in Ne-
derland. De werkgroep is op 8
maart van dit jaar geïnstalleerd.
Groot-Brittannië en Duitsland heb-
ben de kapitaalsbelasting, een be-
lasting op het bijeenbrengen van
kapitaal, inmiddels afgeschaft. Ne-
derland doet er volgens de werk-
groep goed aan het tarief te verla-
gen of de belasting geleidelijk af te
schaffen. De kapitaalsbelasting, die
bijvoorbeeld nieuwe ondernemin-
gen treft die zich in Nederland ves-
tigen, levert per jaar circa 550 mil-
joen gulden op.
De overdrachtsbelasting zou ook op
de helling moeten. Die treft bedrij-
ven die door reorganisatie onroe-
rend goed herverkavelen of inlij-
ven. Bovendien werkt de over-
drachtsbelasting bij aankoop van
onroerend goed remmend op de be-
reidheid van werknemers om een
andere baan te zoeken als ze daar-
door moeten verhuizen.

NOM
De Noordelijke Ontwikkelings
Maatschappij (NOM) verwacht
zwaar weer bij een aantal be-
drijven waarin zij aandelen
heeft. Dat blijkt uit het feit dat
de NOM onverwacht heeft be-
sloten zes miljoen gulden toe te
voegen aan de post voorzienin-
gen waarmee ze tegenvallers
kan opvangen.

Banen weg
Kunstmestproducent Kernira
wil in de vestigingen in Pernis
89 en in Rozenburg 96 banen
laten vervallen. In beide fabrie-
ken werken nu nog respectie-
velijk 195 en 280 mensen. De
directie van Kernira wil het
overtollige personeel, vooral
werkzaam in ondersteunende
diensten, onderbrengen bij an-
dere bedrijven.

Tekort van
een miljard

DEN HAAG - De Nederlandse be-
talingsbalans heeft in het eerste
kwartaal van dit jaar een tekort te
zien gegeven van 1 miljard gulden,
tegen een overschot van 6,9 miljard
in de drie maanden daarvoor. Deze
omslag naar een tekort is veroor-
zaakt door het sterk afnemen van
het overschot in het goederenver-
keer en een flink tekort in het saldo
van de primaire inkomens. Over de
twaalf maanden van april 1993 tot
en met maart 1994 was er echter op
de totale betalingsbalans nog een
overschot van 13,8 miljard gulden.

munt uit

Michelin
De Industriebond FNV legt
zich neer bij de sluitingvan het
produktiebedrijf van Michelin
in Den Bosch. Met de directie
is een vertrekregeling voor de
420 werknemers afgesproken
die 'het daglicht best kan zien',
aldus FNV-bestuurder A.Anto-
nis. Michelin sluit de fabriek in
Den Bosch omdat diete duur is
geworden.

Weekbladpers
Door een reorganisatie bij
NieuwsTribune is de netto-
winstvan Weekbladpers Groep
vorig jaar gedaald van f 5,25 tot
f 4,78 miljoen. De verminde-
ring met 22 arbeidsplaatsen
veroorzaakte afvloeiingskosten
van ongeveer 6,5 ton. De omzet
nam met 5 procent toe tot
f 161,6 miljoen. Weekbladpers
geeft onder meer de bladen
Vrij Nederland, Opzij en Voet-
bal International uit.
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Grootste Airbus

ZOMER
SHOW
ZONWERING

In onze l^rri '7:Tj _jlj_tl
moderne _"_**_.
showroom vindt ■■■■■
u werkelijk alles op hel gebied van:

" BUITENZONWERING
zonneschermen, markiezen

" BINNENZONWERING
lamellen en jalouzieën

" ROLLUIKEN
Bovendien leverancier van:

" PARTICULIERE
GARAGEPOORTEN 'Novoferm'

" INDUSTRIEPOORTEN 'Nassau'

" HEKWERKEN 'Alura'
Gehlen biedt u: snelle levering,
vakkundige montage en prima service!

___ü @@-&leii
Sittard, Fischerpad 9A

(Handelscentrum Bergerweg)
telefoon 046-510050

____k_U ill*KM -__-*'__*_____"* r*TA^
Ml ■ _—1 .1 .-, ■

# In het Zuidfranse
Toulouserolde deze

week 's werelds groot-
ste vrachtvliegtuig

voor het eerst uit zijn
hangar. Deze nieuwe
Airbus A3OO-600 ST

'Beluga' moet het Ame-
rikaanse vrachtvlieg-

tuig 'Super Guppy'
vervangen. 'Beluga'

gaat waarschijnlijk in
september voor het

eerst de lucht in.

Foto: EPA
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ÏÏËXtL
BEL DE VVV: 02220 -14741

Texel t.h. Stacaravans op camping Coogherveld.
Vrij tot 16/7 of na 20/8. Tel. 02220-17728.

Texel De Koog, HOTEL BOSCHRAND 5-dgs arr. / 225,-
-h.p.p.p. Incl. 50% kort. op subtr. zwemb.: 02220-17281

TEXEL, L/O en VAKANTIEWONINGEN TE HUUR,
± 400 m. vanaf duinenen strand, nabijCocksdorp.

VRIJ VANAF 13AUGUSTUS: 02220-16397.
** HOTEL OP DIEK, TEXEL**

Texel, 5- en 8-daagsefietsarrangementen op luxe
kamer.mcl.: dineren fiets v.a. / 299,-. Tel. 02220-19262.

" «TEXEL, *"Hotel 'tKoogerend " "5-daags Fietsarr. midw. (4 n.)v.a. ’ 195,-LO mcl. fiets/
kaarten. Kamer met bubbelbad mog. Info.: 02220-13301.

"VAKANTIE, ZON, ZEE EN STRAND*
Nog enkele bungalows op s***** Park, (6 pers; 3 sip;)

met subtropischbad, sauna, supermarkt
en volop sporten spel.

Zilverberkpark DE KRIM-TEXEL
TEL: 02220-16666

HOTEL REBECCA, Hogereind 39,1793AE in De Waal-
Texel. Rustig en gunstig gelegen ideaal voor

ornithologen, fietsen enz. Gezellige conversatiezaal
met speelzoldervoor kinderen. Alle kamers zijn v.v.

doucheen toilet, eigen parkeerplaats, een tennisbaan.
H.p. v.a. ’ 69,- p.p.p.d. Folder opaanvraag : 02220-12745.

"TEXEL, CALIFORNIë NATUURLIJK»
Ruim luxes***** appartement, 2 slaapkamers, whirlpool,

sauna, in de bossen vlakbij zee en strand, Ecomare,
korting zwemparadijs en jong gezin.

Nu met last-minute aanbieding:
BEL ZILVERBERK RESIDENTIE CALIFORNIë

Tel: 02220-16626
TEXEL t.h. gem. **** won. 6
p. Vrij 22-7 na 12-8L.O. op
boerd.: 02220-11288/16703.
Hotel "Het Gouden Boltje"
De Koog, 500 m. van bos en
het strand: 02220-17755.

TEXEL, t.h. luxe bung.
16/7-23/7 4 p. bung. / 750,-
-02/7-16/7 4 p. bung. / 500,-
-13/8-20/8 5 p. bung. / 1180,-
-20/8-27/8 4 p. bung. / 500,-.

Tel: 02220-16432.

AMELAND, HOTEL BOSEN DUINZICHT'; 3-5-8-dgse arr.+ fiets- en bootkaart, HP v.a. / 160 p.p. Te1.05191-42368.
Ameland en Terschelling t.h. stacar's en chalets voll.
inger. Vrij voor 16-7en na 27-8.: 05180-1206 no. zond.

SCHIERMONNIKOOG
Th. 2- tot 5 pers., voll. inger. app. voor w'kend, midwk of

langer. Nog alle periodes vrij.

" NIEUW» Th. v.a. 5 aug. luxe 2- tot3 en 6- tot8 p. app__ Inl. 05195-31272/31377.
Terschelling: direct gel. aan derand van bos en duin

***Hotel-Café-Rest. BORNHOLM. Allekamers v.v. eigen
terras, d.t. of b.d.t.,ktv en tel. Inl. 05620-2266.

HOTEL ZEEZICHT*" VLIELAND
8-DAAGS VERWEN ARRANGEMENT
U verblijft van za. tot za. in een van onze luxe hotelka-
mers of app. met alles erop en eraan, en u geniet dage-
lijks van ons ontbijtbuff. s'Avonds wordt u verwend met
«en excellent 3 of 4 gangen-diner. 'GRATIS' met salade
buffet- Welkomstkoffie met Vlielands gebak.Fles wijn bij
uw eerste diner. 5 dgn gebruik van een huurfiets. Norm.
prijs ’ 830,- NU van ’ 650,- tot ’ 723,- p.p.: 05621-1324.

Vakantie, waarom VLIELAND niet ?
BUNGALOWPARK'DE ANKERPLAATS"

Uniek gelegen in de duinen tussen bossen en
Noordzeestrand. Wegens annulering vrijgekomen

2 en 4 pers. appartementen vanaf heden fot 16 julien na
20 aug. Na 3 sept. nog 4 en 6 pers bungalows.
Inlichtingen en boekingen. TEL: 05621-1771.

AMELAND app. m. zwemb./
sauna ook p.n.: 058-667501.
AMELAND
nieuwe, 4-6 p.luxe app. en
bung's. Hoogseiz. nog enk.
plaatsen vrij: 05191-54423.

AMELAND t.h.luxe 2-4p.
app. Beg. grond of zeezicht
50 m. v. strand: 05191-42809
Kamperen op Terschelling

Huur 'n ingerichte tent!
PRIMAKAMP 05620-8583.

Huur een villa a/h water
voor de prijs van een huisje.

Op vakantie? Huur een villa in De Borgmeren, hetnieuw-
ste kindvriendelijke vakantiepark van Nederland en ont-
dek Groningen. Gun uzelf de luxe van 2 badkamers, 3
ruime tweepersoons slaapkamers en een vaatwasser.
En beleef het plezier van het subtropisch zwembad en
andere ontspannendefaciliteiten. Het seizoen begint op

1 juli met een interessante introductie-aanbieding.
Bel snel en informeer naar uw voordeel:
Recreatiepark De Borgmeren

Hoofdweg 34, 9616 TD Scharmer.
Tel. 03482-1272 of 05904-2220.

Beleggen? Vraag naar de aantrekkelijke koopprijzen!
EVEN UWAANDACHT A.U.B. De mooiste vak. villa's

staan in het VILLAPARK WEDDERMEER en PARC
EMSLANDERMEER (10% korting). Overdektzwemb.
tennissen, golfen, kanoën, wandelen, fietsen, vissen,
meer met zandstrand, speeltuin, bos, water enz. enz.

Hoogseizoen nog plaatsen vrij voor de snelle beslisser!
KOM EN OVERTUIG UZELF! Gids: 02977-45797 Lid SGR

ï 'FONTANA NIEUWESCHANS*, hèt KUURCENTRUM." Bel voor gratis brochure met energiekearrangementen
Tel: 05972-7777( Kuurbad en Hotel).

Bosrijk WEDDE, 2-p. app.
veel priv. Te1:05976-2614.

't Westerkwartier
Kamperen bij de boer!

Prima voorz. car. t.h. 4 'a 5
pers. Inl. „Reydeheerd"

05945-49024.

"ZONDAG 26 JUNI a.s. OPEN DAG*
bij Bungalowpark DEN EN DUIN te NORG
Tussen 11.00-16.00uur staat dekoffie klaar en kunt u div.
bungalows bekijken. Aantrekkelijke korting bij boeking.

Inl.: 05928-13164. Postmaatseweg 17, Norg

Kom naar Langelo,
voor een mooierustige fietsvakantie in een schitterende- bosrijke omgeving. Vanaf ’35,- p.p. p.d. Gratis fietsen
beschikbaar. Café/Petit Restaurant/Pension 'Bralts',

Hoofdweg 10, 9333 PB, Langelo. 05928-12289.- ! BUNGALOWPARK NUILERVELD-PESSE:020-6459541 !.

Stacar's Hoogseiz. / 450,- p.w zwembad aanw. Camping
'De zorg vliedt' Wateren. Folder: 05612-1368-05212-7258

Voor een verbluffend voordelige en rustige vakantie
naar b.park "Het Drouwenerzand" op deprachtige

hondsrug. Vr. defolder voor meer info. Tel 05999-64201.
Er is een kleine camping metop elke plaats sanitair.

Havelte, z.w. Dr. de Parel van Drenthe
sportief ontspannen en voloprust en ruimte.

Vraag info. aan: VVV Havelte. 05214-1222, b.g.g. 1270.
hOTEL HARTLIEF bij Borger, bosr. wandel-fietsgebied.

Uitstekende keuken, ook reünie: 05998-12205.

NIEUW: Recreatie Centrum
■ 't Veenmeer. Nu ook ver-

huur van luxe stacar's op
mooi park in Drenthe.
Info: 05921-43625.

H.C.R. Hotel Adolfs
Unieke arr. HP v.a. ’ 172,-
Bel voor info. 05999-12204.
FIETS/WANDELVAK. Hotel
Pension Nathalia in Borger.

Inl. 05998-34791.

"HOOR DE STILTE"
Op bungalowpark Lanka

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

Buinen: Boerderij, Pension
"TRIENTE" huiselijke intie-
me sfeer, bosr. fietsgeb., 9
kmrs. v.v. do/wc, ook groe-
pen tot 20p. 05998-12491.
***Hotel de 'Westerburcht*
Westerbork, Dr. Zomerarr.
Inl. of folder 05933-31238.

50+ LET OP !! Vakantie September. Holten, Bungalow-
park "DeLindenberg" t.h. 33 in hetbos gel. vrijst. bung's
(50 + kort.) Met rest., verw. zwemb, fietsverh. enz. Gratis
kl. fold. Borkeldsweg 57, 7451 TA Holten: 05483-61364

|£\_t' CAMPING BUNGALOWPARK
W*U> 'CALLUNA'
lil Stouwewe. 3. 7731 RW Ommen, tel. 05291-55553

/n een unieke omgevingmet ruimte enrust.
Reserveer nueen ruime, mooie plaats in denatuur vooreenfijne vakan-
tie Honden toegestaan. Groot zwem- + kleuterbad, speeltuin, midget-
golf,winkel,fietsverhuur en recreatieteam aanwezig
Tevens luxebungalows tehuur na 12-8. Folder op aanvraag.

LET OP! Denekamp, Bungalowpark BAVELDS DENNEN
T.h. wegens annulering 6-p. bung. mcl overd. zwemb.
periode 1-7 tot 15-7 ’ 795,- p.w. all in. lnl:05413-52393.

OMMEN, T.h. inger. stacar's op vak.centr. Besthmener-
berg, overd. en buitenzwemb, v.a. juni/ 230/ sept. ’ 165.
Herfstvak. ’ 295,-Vrij voor 16-7 na 27-8: 05274-1267
'Camping deOmmezwaai* Heeten, voor ruime seizoen-
vak, pi. Verh. stacar. en zomerh. Tel: 05726-2172/1577.

"" CAMPING DE PAPILLON DENEKAMP ""Camp. met 270 toerpl., 150 m. van de groene grens er is
ruim baan voor rust en ruimte in hetmeest NO. ged. van
Twente. Verw. zwemb./kinderb., visvijver, tennisb, recr.
team. etc. Div. kortingen in voor en naseiz. 05413-51670

" " BUNG.PARK DE PAPILLON DENEKAMP ""T.h. 23 bung's, woonkmr, 3slpk., keuken, ktv. + sateliet
VOOR SNELLE BESLISSERS 15% KORTING op de

WEEKPRIJSvan 8-15 JULI en van 2-9 SEPT: 05413-51670.
Ommen, 't Reggehuus. T.h. 2- 5- en 6 pers. bung's heer-
lijk rustig in de bossen op ± 800 mtr. v.h. centrum. Res-
taurant, buitenzwembad, kinderboerderijtje, wandelen,
fietsen enz. Aant. kortingen. Hoogseiz. nogvrijGids info
Hogenboom Recreatie 02977-45797 Lid SGR.
OMMEN, 2-15p. bosbung's OMMEN, 2-18 p. bos-bung's
midw./wk-end 05291-52926. veel recr. Inl. 05722-3086.

I — ■ ■ ■ " : ■ . -■
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De zomer duurt langer op
Buitenplaats It Wiid.

Buitenplaats It Wiid te Eernewoude -aan derand van het natuurgebied De Oude
Venen - is altijd in vakantiestemming. Het is de gastvrije Thuishaven voor zeilers, kanoèrs
en anderemensen dievan het goede leven houden. U verblijft in luxebungalows met
terras en tuin aan deoevers van het uitgestrekte merengebiedvan Midden-Friesland.

Op Buitenplaats It Wiid is zoveel te beleven datu tijd tekort komt. En heeft het weer
een slechte bui, dan hoeft dat uw vakantiestemming ___!_
niet te bederven, want uw vakantieweer hebben wij
gratis verzekerd! (informeer naar de voorwaarden). w"^»ï j^M^-■
Bel 05117-38400 voor informatie en reservering. 14- \\rflflOok te boekenvia uw Vrij Uit reisagent. » M*\J.

UW THUISHAVEN IN FRIESLAND
Koaidyk 6, 9264 TP Eernewoude. Tel.: 05117-38400. Fax: 05117-394%. EERNEWOUDE

■ 4_ HUM.MH.I __"__. B
Noordwijk a. Zee: HOTEL DE INSTUIF, net iets beter!
Riant gelegenfam.hotel, speelruimte, tennisbaan, eigen
parkeerpl., HP v.a. ’ 295,- p.p. p.w. Folder: 01719-15462.
NOORDWIJK. Fam.hotel Duin en Dal. Fam.kamer geheel
verz. v.a. / 1050,- 4 pers. per week. Folder: 01719-12712.

Zomer ***Arrangement:
> 4dagen hotel / 195,- p.p. v.a. heden tot4/9/94. Incl.

welkomstdrankje, 3x ontb., 3x diner, kamer met douche/
wc/ktv. In rustig landelijk 3-sterren hotel (50 kamers) bij
Brasemermeer en Kagerplassen. Leiden 7km, strand 15
km. 20 autominuten van Adam en Den Haag. Verlenging
onbeperkt mogelijk / 55,- HP p.p.p.n. Kinderkorting t/m
11 jaar. Hotel "Rijnland***Hoogmade" Kerkstraat 37,

2355AE HOOGMADE. Tel. 01712-8000. Fax. 2222.

KAMPEREN?
Bespreek nu uw plaats opde gezelligefamiliec amping
De Krabbeplaat lnBrlelle,aan het Briclse Meeren vlakbij zee.
Surfen, zwemmenenvissen. Eigen jachthaven en tennisbanen. Fietsen
te huur. Golfbanen. Uitgebreid recreatieprogramma inhoogseizoen.

,-’'’" Gezellige horeca. Winkelenwasserette.t Ll' .___ Primasanitairen elektra aansluiting

rnv«r~fKWk*r--> I Va—,ntieParkDeKrabbeP—»«|li!-—-__-IliXj_-e---,| Brieüe. Tel. 01810 12363

Noordwijk aan Zee, HOTEL PIROMBO"
1week half pension v.a. f 345,- p.p. Inl. 01719-12417.

DUINRELL WASSENAAR
Ga lekker nat in het nieuwe Tikibad.

Kom kamperen op de gezelligeDuinrell camping of huur
een 4-6 persoonsDuingalow in het naseizoen. Tevens is
er de groepsakkommodatieDuinhostel. Wie opDuinrell
overnacht krijgt het attraktiepark kado en kan genieten

van het nieuwe Tropische Tikibad.
Duinrell. Daar kikker jevan op.

Folders/Reserveringen: 01751-19314/Fax. 12339.

Noordwijk aan Zee
HOTEL DE BRANDING

3 min. v.h. strand. Geheel
verzorgde vak. v.a. / 300,-

-p.p. p.w. Info. Fam.
Scholten 01719-12425.

Bel 072 -196596 en vraag
de RDP-brochure aan!

Informeer naar het
voordelige combinatie-

.tarief: 072 -196596

KAMPEREN?
Bespreek nu eenfijne plaats opde gezellige familiccamping
't Wolfsven lnMierlo, n uniekstukje natuurrijk Brabant. Overdekt
zwembad, whirlpool. Natuurbad metstranden, reuzen-waterglijbaan.
Tennisbanenen midgetgolf. Fietsen te huur. Uitgebreid
recreatieprogramma ln hoogseizoen.

—^ftjtjp- Gezellige horeca Winkelen wasserette.J%PtJsm< Prmasaniuirenelektra-aansluiting.

i—p_*f*_SF— 1 Vakantiepark 't wolfsvenH.\>yO-i£fc-L Mierlo.Tel. 04927 61661.

T.h. op RECR. CENTR. SOMEREN onder Eindhoven: 6-
pers. bung's en stacar's + lossepi. Manege metstalling
en les, midgetgolf, kantine en zwemb. aanw. 04926-1216.
Te huur; 4 persoons stacaravan volledig ingericht, met
TV/douche/toilet, op recreatiecentrum/camping 'Haze-

duinen'te Putte (N.Br.) Alleen nog vrij va. 1 sept.
Huurprijs all-in ’ 450,- per week. Tel. 01645-3917.

Verhuur van NIEUWE stacaravans 6-8 p. Vrij tot 23/7;
vanaf 6/8. Vraag snel de uitgebreide folder. Zeer

aantrekkelijke arrangementen.CAMPING OOSTAPPEN,
Asten. Tel. 04936-92398 Fax. 91433.

VRIJETIJDSPARK HILVARENBERG: voor defijnste kam-
peer- of bung.vakantie! Gelegen aan het Speelpark en
Safaripark Beekse Bergen te Hilvarenbeek: 013-360032
't leukste PONYKAMP van
NL. - ace. v. ruiters en
paard. - boerd.camp. +
vak.won. + car-rijpaarden
t.h. - middenin Brab. bos. -Boschhoeve 04959-2356

Fax uw advertentie naar:
072 -196484 voor een

gratis prijsopgave

Ameland, 6p. vak. won. Nog
vrij tot 16 juli. 05191-42221.

CAMPING DE VLINDERHOEVE **'*
in Gorssel (GLD.) GrensVeluwe Achterhoek,

Voor vakantie of seizoen. Ook 6 pers. stacaravans te
huur. ( m.u.v. 23-7 tot 13-8.). Folder? Bel 05733-1354.

ERMELO, Veluwe stacaravans, volledig ingericht, bij
bos, strand. Tel. 03410-16357 ook op zondag.

Veluwe Vaasen "deBosrand" luxe app. met bubbelbad,
een w'kend/midweek 1e week juli! Recreatieprogr.,
overd. zwembad, midgetgolf, tennis etc. 05788-71343.

3-4- 8 daagse vakantie Veluwe
GRATIS: tennisbaan, midgetgolf, zwembad, etc. en fiet-
sen t.h. Ook: 4/6 pers. appartementen, kinderen spec.
prijs. Inl. Hotel Bosoord, Loenen tel. 05765-1264/ 2193.

In deACHTERHOEKSE BOSSEN tussen Ruurlo en
Zelhem rustig gelegenpark. Verhuur van nieuwe

ZEER LUXE vrijstaande bungalows. GEEN Disco-Bingo:
WEL restaurant, terras, tennis, midgetgolf,

verwarmd buitenbad enz. PRIVACY. Buiten school-
vakanties 10% korting voor 55+ gezelschappen.

Info/brochure: 08342-1513 of 2958.
ERMELO, bung.-park DE KRIEMELKUIL nog enkele we-
ken vrij in hethoogseizoen. Ook ncfg boekingen mogelijk
op ons prachtig nieuwepark DE WITTE BURCHTEN, tot 2
sept. a.s. 20% INTRODUCTIEKORTING. HAYCAP HOLI-
DAYS B.V. Postbus 8237, 6710 AE EDE; tel. 08380-51120.

WINTERSWIJK 6 p.Bung.in
bos! ruim ge1.05430-17266.
Camp.'T KLUMPKE Neede,
verw. zwemb., viswater,
bung.trekkersh.kampeerpl
Info/reserv. 05450-91780.

Vakantiecentrum Dennen-
hoek in deVeluwse bossen
heeft Vakantie bungalows,
kampeerpl. op park met
verw. zwembad, tennisb.,
sportveld, restaurant, bar,
winkel enz. Inl. Parallelweg
25, 3849 ML Hierden /
Harderwijk 03413-1415.

VAKANTIE
op de Grebbeberg!
8-Daags arr. halfp.’595,- p.p.
Met gratis attracties en diverse
rekreatiemog. o.a. sauna, fitness,
solarium, biljart, kinderspeel-
ruimte en gravel tennisbaan. Bel
voor informatie:08376-19003

t VtPMiIOENi
RESTAURANT l&^^fiaWifaUflm
Grebbeweg 103, 3911 AV Rhenen.

U WILT EEN
ADVERTENTIE OP

DEZE PAGINA?
B E L: 072-196596

CALLANTSOOG, aan zee.
camping + luxe app. 4/6
pers. 02247-1281 fax 3054.
MEDEMBLIK bij ijsselmeer
Pens. Opperdoes L/O / 35
p.p. Ook app. 02274-5082.

30 % KORTING op alle week prijzen bung.'s aan zee/
subtrop. zwemb. Boek nu St. Maartenszee 02246-1596.

Te huur div. vakantie-bungalowsen appartementen aan
dekust van Noord-Holland. Inl. RPH tel/fax 02269-4257.

DE CAMPING BIJ ZEE
Natuur -Zwemparadijs - Attraktiepark

Ook bungalowste huurvoor w'kend en midweek.
Brouwer Rekreatie, St. Maartenszee: 02246-3109.

T.h. 4 tot 6 pers. STACARAVAN, compleet ingericht op
3*** camping, redelijk dichtbij bos, zee, duinen,

surf- en viswater. Tel. 02260-12785.
5 CAMPING TEMPELHOF - CALLANTSOOG

Gezinscamping met ruime comfortplaatsen en luxe
verwarmd sanitair. 1400 m. van zee en strand.

Vraag gratis folder: Westerweg 2,
1759 JD Callantsoog 02248-1522 Fax 2133.

**** NIEUW ****
Ontdek een nieuwe manier van ontspannen in het

mooistekustgebied van Nederland, in het luxe 4* sterren
HOTEL JAN VAN SCOREL met o.a. zwembad, sauna,

stoombad en fitness. Spec. weekendarr. v.a. f 336,-
-per app. Overtuig uzelf en vraag snel debrochure aan

óf boek nu. Heereweg 89 1871 ED Schoorl.
Tel. 02209-4444, fax. 2941.

KAMPEREN?
Bespreek nu sneleen fijne plaats op degezellige familiecamping
DeBlitse Duinen inBllthoven, op de bosrijke Utrechtse Heuvelrug.
Verwarmd zwembad metreuzen-waterglijbaan. Tennisbanen,
midgetgolf. Uitgebreid recreatieprogramma inhoogseizoen.

,"N-__s Gezelüge horeca. Wasserette.
sa -sS^" Prima sanitairen elektra aansluitingen

I r^fr«Vvw-w-i~--ri VakantieparkDe BiltseDuinenIID3--9--^-arr>Tl]ffi[ Bllthoven. Te1.030-286777.

GAASTERLAND BIEDT AAN:
een geheel gerenoveerde groepsaccomodatie voor een
vriendelijkeprijs. Bel met defam. Dooper 05140-3343.

VAARVAKANTIE, comf. dieselmotorjachten 2-6 pers. t.h.
gelegen in het hart van Friesland. Vaarinstructies:

W.S.C. KUIPER, Uitwellingerga: 05153-9657 ANWB erk.

WEG VAN DE SNELWEG
Een culturele ontdekkingsreis door NO-Friesland langs

deroute van het TV programma.
3 of 5 dgs HOTELARRANGEMENT

alv.a. / 130,- p.p./halfpension.
5 dgseFIETSTREKTOCHT, langs particuliere pensions

(mcl. dagjeAmeland!) ’ 279 p.p./halfpension.
Bel voor informatie:VW N.0.-Friesland, 05190-93800.

~ |
_
t t ~ ___________

Tot ziens in

_-___-^a__i

<Valkenburg aan de Geul >
Parkhotel Rooding "— Gratis brochure 0+406-13241. f£HPWeekend v.a. fll6.- p.p. Weekarr. 7 nachten va. ’651.- p.p.
Kamers bad/douche, wc, ktv. tel. Overdekt verwarmd zwembad.

>K/\/_ WV Het Geuldal 04406-16780i Postbus 820, 6300 AV Valkenburg aan de Geul _^

LANDHUIZEN, schitterend geleg. 10-25 p. en bung's 2-8
p. Nog enk.in Hoogseiz. Ook w'kend/midw. 04450-1180.

CAMPING GULPERBEPG. Door terrasindeling prachti-
ge vergezichten. Faciliteiten aanwezig. Sub-tropisch
zwemb. op loopafstand. Vr folder: 04450-2330 tot 18.00 u.
Valkenburg "BERGZICHT" *** Gezell. 2 pers. app. bosr.

omg. 300 m. van centr. Voor ml. offold. 04406-12119.
Bungalowpark HET BUSSCHELKE Noorbeek in heuvel-
land.kl.schalig, kl.verw.zwemb. 04457-1596/043-214258
VALKENBURG, t.h. vakantiebungalowsrustig gelegen
op privé terrein in bosrijke omgeving en 10 min. te voet

van centrum. Voor informatie: 05964-2774
Schin op Geul, Hotel Heuvelzicht, alle kamers do/toilet,
tv op aanvraag. Div.terassen, zonneweide eigenpark.pl.
ideaalwandelgebied, 3 min. van station. Tel. 04459-1324
1

St. Geertruid Z-Limb. t.h. gezellig fam. vak.app. unieke
ligging, ideaalwandel/fietsgeb. Gratis folder 04408-2968
SCHIN OP GEUL. Hotel DeKroon 1 week HPKamer/dou-
che/toilet voor 2 pers. / 875,-. Vr. onzefolder 04459-1518.

MEER DAN ALLEEN KAMPEREN!
Uitstekende gezinscamping aan de rand van het
heuvelland. Veel faciliteiten, gunstige tarieven.

Bel voor gratis folder: 04499-2900.
RECREATIEPARK HOMMELHEIDE TE SUSTEREN.

HULSBERG Hotel/Pension van SOMEREN. Gerenoveer-
dekamers met do/wc. Gez. bar, biljart, speelt., terras, ei-

gen parkeerpl., 2 km van Valkenburg. Inl. 04405-1646
VALKENBURG: FAMILIE HOTEL BUITENZORG **

t.o. station afgesl. park.pl, uitst. keuken, gezell. sfeer.
LO v.a. ’ 270,- p.wk HP ’ 360,- VP’ 410,-. 04406-13570.

EYSDEN-Z.L. Landg. 't Böske. Bung. en app., cv + tv,
speelt. Nu boeken spec. kort. Vr. folder? Tel. 04409-2034.

Camp. HIGH CHAPPARELLOirsbeek 12km van Valken-
burg, gezellige gezinscamp., nieuw sanitair, zwemb./
kinderbad, speelt., sportvelden, activit. progr. Stacar.
t.h. van 20/8 t/m 3/9v.a. ’ 725,- voor 2 wkn. Standpl. tariel
na 13/8’ 16,- p.n. all-in. voor 2 pers. Folder 04492-2044.

Simpelveld, t.h. bung. vrij
1/7-15/7, 2/9-5/8 na 9/9 v.a.

’ 600 p.w. all-in 04499-5400
EPEN, luxe vakantie wo-
ning 2-4-8 pers. vrij v.a. 2 ju-
li v.a. / 375 p.w.04455-1941.

JUBILEUM AANBIEDING
3 dgs weekendarr. / 129,-
HOTEL ASTERIA Venray.

Folder:o47Bo-11466.

Gez. boerderijcamp. in
bosrijke omgev. veel fiets-
routes. Pony. 04740-2868.

Valkenburg, Hotel All Good
2min. van centrum, 1.0. v.a.
/ 35,-. Tevens vak.apparte-
ment t.h. Tel. 04406-13380.

De WALNOOT-OIRLO, Klei-
ne gezellige fam. camping
in de Peel: 04780-71581.

""VALKENBURG***
8-dgs reizen mei t/m okt.
v.a. / 530,- p.p. met halen
en brengen per bus VP of

HP/3 bustocht/kmr + do/to
vele extra's. Hotel Spronck
Bondshotel ANWB. App. 2-
-6 pers. v.a. / 500. Bel nu!!
Gratis folder 04406-13017.

HULSBERG Pension Datu-
ra. 3 km van Valkenburg,
rustig gel. 04405-2620.
Kl. sfeerv. hotel, 10 km v.
M'tricht, in Voerstreek
mooi/rust. gel. 04409-1475.

GULPEN, fam.hotel'* Trois
Fontaine LO ’32,50 HP
’52,50 toesl. kam. do/wc

’ 10 p.p. p.d. Voor/naseiz.
60 + 10% kort. 04450-1501.
VALKENBURG, mooi gel.
vak.bung. met zwemb., ten-
nisb.,recr. 04405-1937/1700

T.h. in SEVENUM rustieke
app. 6-8 pers. 04767-2593.
GEZINSCAMPING „de
Ruige Hoek" verwarmde
zwem/speelbaden, speelt.,
tennisb., recr.team. Ook
t.h. 5-pers. chalets. Maas-
bree bij Venlo, 04765-2360.

MECHELEN, Geuldal rus-
tieke vak.huisjes aan bos-
rand gelegen. 04455-1457.
Hotel/Pension ORANJE in
Valkenburg, VPv.a. ’ 56,50
p.p. p.d. Inl. 04406-13094.

_, __l' fl _F^^nr^Tn_i
Zeeland Recreatie Charter heeft bungalows, vak-WO* |
gen,en stacararavans vrij. SPECIALE AANBIEDING»
1 tot 15 juli.Tel. 010-4751466. fax 010-4751569.

Aquadelta in Zeeland.
BUNGALOWS EN APPARTEMENTEN. W'kend of mid*
Schouwen-Duiveland? Informeer snel of er nog rui**
is. Er zijn luxe vrijst. bungalows en komf. hotelapp^

menten. 01113-1940Aquadelta Recreatie, Bruinjss, j
Korting: vak.won. (4/5 p.) / 600,- p.w. 2-16/7! Ook v.a'{
nog vrij. Vlissingen strand 01184-11048. (9-12 en zajj. |

VERHUUR VAN LUXE INGER. BUNGALOWTENTEN"'
in Zeeland en deBiesbosch. Nu extra plaatsen in
juli en augustus. KOKO HOLIDAYS 01100-32301^
EUROASE BURGH-HAAMSTEDE I!

Voor snellebellers nu goedkoperdan ooit. j,
EEN 6 PERS. BUNGALOW VAN 1/7 - 8/7 VAN/ 1025,-J
VOOR’ 795,-EN VAN 8/7-15/7VAN ’ 1195,- VOOR /**

Bel ook voor weekend-, midweekspecials.
Comfortable bungalows nabij deZeeuwsekust- 1|

Bel nu: 01115-1698 1
Vak.huizen/Bungalows,
2-11 pers. Stacar. 2-6 p.

FREETIME HOMES
Tel: 01185-2735,Fax: 1870

ST. Kruis, Zeeuws 1
kamp. bij de boer. RJJIomg. prachtig fiets wa"*
visgeb. 15 min. v. str"1*

Inl. 01175-241.

PROTENNIS Nederland, het gehele jaartennistrainrf
vak. in Duitsland, Italiëen Oostenrijk. 02246-3500_.

AVONTUURLIJKE ZEIL ZWERFTOCHTEN langs zon^
stranden v. Sardinië. 2 wk zeilen/surfen-catamaran^len. Al va ’ 495 AMFIBIE TREKS 015-623683/070-364^

UCPA Sportieve vakanties
Surf, catamaran, duiken, raft, golf, kayak , tennis

Uniek in NL! Brochure? BIZZ:050-144255 (ANVR/Sgg.
Thailand, Maleisië, Indonesië, Vietnam, China, Jap*"

Vraag uw ANVR/SGR reisburo of bel
FUTURE LINE TRAVEL, 020-622 28 gj

Scuba diving,parachute jumping, zeezeilen, atb.
paragliding, island hopping, voettochten, kanotrek8

archeologie, etc. (ANVR/SGR)
FUTURE LINE TRAVEL, 020-622 28 59;

60 AKTIEVE
ZEILREIZEN

Ned., Scand., Oostzee,
Kanaaleil., Spitsbergen.
'Juni t/m Okt.* weekend,

week, 14 dgn. * v.a. ’ 240,-
Info: 'deZeilvaart'

02280-12424(24 uur p.d.)

LOW-BUDGET in Frank_'
Kano, klim, duik, delta.*
bel Sportiek: 08870-17J3

—_3^*7«- 2s£_s_j'

EPEN " HOTELCREUSEN
Zit/sip.kamer met bad/douche, toilet, radio, tv, rnini^lift aanw. Prijs v.a. ’ 93,- hp/pp. Prospectus op aanvra« [.
Wilhelminastr 50,6285 AW Epen Tel. 04455-1215faxjjs,
Geulhem-Houthem Valkenburg a/d Ge\ |
HOTEL LAMERICHS, rustig gelegen in Geuldalva1'
verzorgt voor u : een vakantieweekreis per auto"

’ 580,- p.p. p.wk. Per eigen auto of per trein ’ 530, P -f~M
p.wk. (per trein) afgehaald aan station Maastricht-' I
week voll. pension in hotel mcl. 3 bustochten v.a. tl"^naar Belg., Duitsl., Luxemburg. Grote lift, alle ka^'bad/wc of do/wc. Vr.prospectus of bel nu 04406-405"

Geulhemmerweg 27, 6325 PH, Berg en ter Blijl^y
"'VALKENBURG*** 8-dgs. reizen april fm okt. ,

’ 575,- p.p. met halen en brengen per bus + volpens1 ■+ 3 bustochten + vele extra's. Bij ons geen ann^j
ringsverzekering nodig P. Hermens, Bondshotel f^*l *>*** Bel nu!!! Gratis vakantie-pakket Tel. 04406-130g°>

Uw laatste kans! j
Schitterend gelegen recreatiepark, direkt a.h. w?'■ Jmet zeer uitgebreiderecreatie en watersportmogelir>' \- tennisbanen, zwembaden, sauna, zonneb., watersP^Aj
-speeltuin, midgetgolf, stranden, horecagelegenheid <met grotetv om de WK op de voet te volgen!-zeer uitgebreiderecreatieprogramma's ,

LUXE 4-6PERS. CHALETS. J
CHALETS JUNI de laaste midweken ’ 275,- al L
CHALETS JULI de laatste weekends f 325,-al „
CHALETS JULI week 8/7 -15/7 / 825,-a"

RUIME KAMPEERPLAATSEN met luxe sanitair-
Recreatiepark Leukermeer-Well-

Noord-limburg, 04783-2444. i\
HOTELRESTAURANT RICHE ****

Neerhem 26 Valkenburg. Tel. 04406-12965. J
Een van de bekendeRooding Hotels, gastvrij encorn'^;
tabel, aan de rand van het centrum. Vr. vrijblijvend^ I

arrangementenfolder, b.v. onze topper 1
ONTSPANNINGSARR. 3 daags mcl. H/P. welko^ldrankje, gr. entree Holland Casino. 1 dag fietshuur 9P
uur gr. entreeKuurbad Thermae 2000slechts ’ 23^Fy

Aktie voor jonge gezinnet
In de periode van 9september tot 14 oktoberbied'

VILLAPARK RESORT ARCEN
(Noord-Limburg) gp

jonge gezinnen de mogelijkheid extra voordelig e
weekje of meer vakantie te vieren in een van dePa" - >enkele weken geleden opgeleverde vakantievilla's v

fase 1 van Resort Arcen-in-aanleg.

HUURPRIJZEN
700 - 750 - 800 per week

All in: Pi
dus inclusief laken- en handdoekset voor 2 person j

kinderstoel, -bedje en box, wasmachine,
energieverbruik en schoonmaakkosten.

Voor INFO en RESERVERING:
Recreatiepark De Schans, 04703-19^;'

Gulpen V.V.V. Wijlre iP
voor een fijne vak. in 'tZuid-Limb. heuvelland, pr. g6:^
Geul- en Gulpdal. Geniet van wandel- en fietsmoge|L(
heden. Vr. de gids. Pb. 27,6270 AA Gulpen. (04450y^y

SLENAKENHotel La Bonne Auberge Z-Limb. heuv^land.Kmrs metallefaciliteiten, lift, rest. Vr. nu naar*??
uiterst aantrek. Midweekarr.* Bel Snel!: 04457-355>-

VALKENBURG, hotel "DE HEEK", rustig gel- #
zwemb. Kamers do/wc/tv. LO ’ 47,50 p.p. 04406^15j-X
THORN, het witte stadje. Hostellerie La Ville Blanc^,

4-dgs midweek arrangementH.P. met vele extra's- P^,
p.p. ’ 295,- mcl. fietsverhuur. Inl. en reserv. 04756^ü-/

EUROTEL VENRAY'** rrGezell. Fam. Hotel in het centr. Eigen park.pl. Dv;,o|.0|.
v.a. / 160,- p.p. Vr. folder. 04780-85777 Fam. H. inJ*J>'' T'if'Spetterend waterplezier opcamping "De Leisten u
Roggel. Alles in huisvoor de idealevakantie: overo |
subtropisch bad, golfslagbad, grote speeltuin, ieU9.%
en volop aktiviteiten. Ook stacar.verhuur: 04749^^

VALKENBURG? Hotel aCampo. V.a. ’ 37,50P-P-P n.S.
ontbijt., gerenov. kamers, Broekhem 58. 0440622_>-^,

In ZUID -LIMBURG, 2 - 23 pers. app. te huur in verb^.deBoerderij, voorzien van alle comfort. Tel. 045-44^^



i^nburgs Dagblad Zaterdag 25 juni 1994 11

t\n n /"&**■■ er. r*%:- — >ihs>.>:--- /iP^-%k
V°*Informatie en reserveringen: RDP, postbus 2,1800 AA Alkmaar,

van 40 Regionale Dagbladen. Tel.:075.196.596, Fax 079.1fSJwt^^^

*USTRALIE/NIEUW-ZEELAND: reisinformatie uit eerste
'H want wekomen er zelf vandaan! Wat denkt u hier-
J- 4 dgnHotel Sydney, 14dgn auto & tentuitrusting in

2 n hotel Singapore ’ 3.939,-.Barron &
JeKeijzerTravel 010-4780000, 020-6258600. Lid SGR.

*f.ieve rondreis Syrië/Jordanië 20 dgn. ’2195 mcle9reis, hotels, vervoer etc. Div. (extra) vertrekdata.
Folder? DJOSER 071-126400. SGR.

. Beste Reisorganisatie naar deCaribbean" dus ook
"C _Cuba 16"Daa9se CUBA Zomer Specials, 8 daagse

" "Da HighJights" Bustour/volpension + aansluitend 1
*eek strandvakantie hotel + ontbijt vertrek 02 sep.

R ’2l15,-/vertrek 23 sep. ’ 1965,- p.p. bij 2 pers.
vllggeryj MADURO TRAVEL 070-3644938 ANVR/SGR.

' Ust minutes: isla margarita
. e Parel in de Caribbean. Dit schitterende eiland is. e9en 30 km voor dekust van Venezuela -30 graden -Dl^^astische stranden. Zeer goedkoop eiland! ledere

per MARTINAIR. V.a. 5 juliweer volop plaats.
Hotel met zwemb. mcl. vlucht (9 dgn)

v.a. ’ 1369,-
Belt u snel voor folder en informatie:

GoGo TOURS: 010 - 4142599
Lid ANVR/SGR

:_~^~^~MJ_l_rik r*_f«iiil "1 il 1 1 mmamaamaaaamw
leve rondreis Ecuador 27 dgn. ’3195,- mcl. vliegreis,

hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata.
Folder? DJOSER 071-126400. Lid SGR.

--ttaaaaaamaam

Aktieve rondreis MEXICO/Guatemala 27 dgn. ’ 3595,-
-incl. vliegreis, hotels, vervoer etc. Div. vertrekdata.
Folder? DJOSER 071-126400. Lid SGR.

'Rondreis: MEXICO-Guatemala-Belize. 30 dgn ’ 3295
Uitgebreide folder? DISCOVER : 020-6854506 SGR.

IDIOOT!
SUPERCRUISE
8 zonnige dagen met
MS. AYVAZOVSKIY

ITALIË'TURKIJE
GRIEKENLAND

v.a.

595
KINDEREN GRATIS!

WK voetbal via Sat.TV!

cruises van julit/m okt.
voor info en folder

043-251999
(ook za/zo)

*EURO*
CRUISES

Uiterste inlevertijd voor uw
advertentie is

WOENSDAG 16.00 uur

U WILT EEN
ADVERTENTIE OP

DEZE PAGINA?
B E L: 072-196596

ArA Mooiste hotel aan de Zeeuwse kust,
H pal te9en de duinen van het breed-
b * ste en schoonste strand van Zee-

Saint Pierre w,
/*aakt nu in de maanden juni en juii logeren goed betaalbaar!!!
Yo^ePersoons kamer inclusief ontbijt met gratis gebruikvan sauna, fitness, Slender
Va!j' *werribad, kegel- en bowlingbanen., af / 190,- per dag voor 2 personen, -10% voor langer dan 7 dagen.

~ a|fpension 3-gangendiner ’ 47,50 p.p.

JJaar nu de klapper!!!
alle ert u'n ce maand juni 3 dagen of langer, dan geven wij u ons HP-menu voorBj:.da9en gratis.
Vq as'-minute-boeking in juni 3 dagen voordien ontvangt u nog eens 10% korting.
fl.s de maanc' iuli 's dit vanaf 7 dagen, gratis HP voor alle dagen.erveer snel, want we zijn zeer beperkt in de plaatsen.

l^jhotel „Saint Pierre", Zouterik 2, 4504 RX Nieuwvliet-Bad, telefoon 01171-2020.

VOORDELIG
OP VAKANTIE

MET HET
POSTKANTOOR
Retourtarieven:
Manchester 250,-
Praag 399,-
Tunis 525,-
Bangkok 1050,-
New Vork 605,-

Voor informatie
en boekingen:

Honigmanstraat 42
Heerlen

(NBBS-agent)
045-711211

Te k. CARAVAN Kip Hy-
Line, 41 EGK, kopkeuken,
rondzit, als nw., bwj. '92, met
zonne-energie en warmwa-
tervoorziening enz., vr.pr.

’ 29.500,-. Tel. 043-643988.
Te huur van part. Paradiso
VOUWCARAVAN v.a. eind
juli. Telef. 045-325940.
Te koop CORSAR 4-pers.,
zeer goed onderhouden met
nwe. voortent, pr. ’3.950,-.
Telef. 045-463285.
Te koop WILK Stern de Luxe,
4 tot 5-pers., zomer- en
winteruitvoering, met alle
access., ’ 12.500,-. Telef.
04498-53347.
Te koop caravan IT 360, i.z.
g.st., geheel compl., TV,
magnetron enz. Vaste pr.
’7.000,-. Tel. 045-210627.

nOTEL WESTDUIN ****1, 4371 PE Koudekerke (Vlissingen)

Vergeet SAIL VLISSINGEN niet!
1-4 juli a.s. Boek één van onze arr. of. bel voor onze hotelbrochure.

va ’ p.p , jel. 01185-2510.

Vakantie en Rekreatie

Overijssel
4-5 Ders- ZOMER-

S ~« en stacaravans
W-"'. water en WC, in
Sriirt_ om9eving. Vrij
'dw' en en zwemmen.
Sr.* 05246-1229 Grams-

———————————————————————______—_~________________

N-Holland
mmmmm-------—-—■______ —__,

Te huur van 15 juli t/m 30 juli
grote 3 kamer woning met
tuin te AMSTERDAM Cen-
trum. Telef. 020-6619112.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

\ Gelderland
Loenen Veluwe

hotel ('t Zonnehuis) ***
* bungalowverhuur, direct aan natuurgebied. Ideaal voor
andel- en fietstochten, zonnig terras, comf. kamers met, °ucrie/toilet, h.p. ’ 82,50; bung. ’ 395,- tot ’ 595,-; kind.

vSÜ^tie, goede keuken; uitgebr. ontbijtbuff. S 05765-1265.

N. Zeeland
6 htajg ' vakantie-appartement,Wc|_;legen, 5 min. v. zee.v^ggjel. 01116-1354.

s in het Limburgs
"ULTa » 2'in 9root in RE_
X^AT! Bel: 045-719966.

Limburg
Te huur 4 pers. CHALET ge-
heel ingericht, veel eigen
grond, bosrijke omgeving.
Veel recreatiemog., ANWB-
camping Reigershorst, Mid-
den-Limburg. Info na 18.00
uur 045-221198.

ss^_^ Zeilen/Boten/Surfen
Surfles

n Vraag vrijblijvend info.Gebruikte planken en zeilen in diverse prijsklassen.

Pee Jee Surfing.
Groeneweg 28, Herten, telefoon 04750-19249.

*_jö_r- Op zondag geopend.
Wj L- Fanatic 320 Sun-
Xl„, lr|cl. deelb. mast,
y-np 9-. 2 veilen 6-4 en
t^<-Pak. 045-452982.

k
R°°P BUITENBOORD-

'■S iyc Johnson 15 pk, vr..
V'i_h°'"- Tel- 045-230173y<!)gdepark 54, Heerlen.
Sppiko°P Alpha/allround
«v^ANK compleet en i.'\^_o4s-413310.

Te koop zeer mooie
SPEEDBOOT Hellwig, 4.30
mtr., in nieuwst., 55 Pk, bwj.
'91, trailer, ’8.500,-. Telef.
046-371195.
Te koop beginners SURF-
PLANK Stratos Super
’200,-. Tel. 045-724903.
Piccolo's in het Limburgr
Dagblad zijn groot in RE
SULTAAT! Bel: 045-719966

"^s^^ Caravans/tenten
Lease een Adriav°or’ 185,- p.m. kunt u geen caravan huren maar

k v.a. ’ 185,- p.m.
111 u wel eigenaar worden van een gloednieuwe Adria.

Dus erop uit wanneer het ü uitkomt!
6r) BEZOEK ONZE SHOWROOMal uw keuze uit het Adria-programma. Wij geven ualle details over onze Financial Lease voor het door u

gewenste model.

Bezoek de Adria-dealer in uw regio:
R. Moonen Caravanning, Trichterweg 27-29,

v . Treebeek-Brunssum
\^-_iaCaravan Promotie Nederland:So7B-180100.

CHATEAU &
vHHOMECAR

u£pP, verhuur, reparatie,
(^?a«e van alle merken
C ans- De 94 modellen
(U.ui> voorraad leverbaar.

stk^N, Brommelen 58A,
11,^^-j.Tel. 043-645079.
%>op CARAVAN merk
MC?!. 5-pers., pr.n.o.t.k.
P^tenstr. 17, Kerkrade.

SHOW van Nederlands
meest populaire Beyerland
en Award caravans, Raclet
vouwwagens en de oerde-
gelijke luxe Deense Larsen
voortenten. Tevens alles
voor in en om Uw caravan of
vouwwagen bij, De Olde Ca-
ravan, Dr. Nolenslaan 141,
Sittard. Tel. 046-513634.
Donderdag rekreatiekoop-
avond.

OPRUIMING!! Show- en in-
ruilcaravans, nu zeer aan-
trekkelijk geprijsd: Bartels
Caravaning ***** Te
huur nieuwe tourcaravans,
nog enkele weken vrij: Bar-
tels Caravaning **««"««""

Voortenten- caravan- en
campingaccessoires: Bar-
tels Caravaning
Voor reparatie en schade-
bemiddeling, alle merken:
Bartels Caravaning, Hom-
merterweg 256, Amstenrade.
Tel. 04492-1870. Vrijdag-
avond koopavond!!
STA-CARAVANS: de groot-
ste sortering van Ned. nieuw
en gebruikt. Alle . merken.
Ook houten chalets. Inr. en
financiering mogelijk, gratis
transport. De Bergjes Cara-
vans, Schaapsbrug 2 Rog-
gel (L). S 04749-5079.

Sm zetten de ten||f|OP ZN KOPr?Jp||jlans Stassar is er weer voor u. Met 3000 m2
&k§mpeerplezier, scherpe prijzen en grootsjfil

Profiteer hiervan en kom naar de jrl^

' _o!P^^^^____ÜpN__^
t %______________P_^^_____ii__BP^ ]^^^i^^V|^^^2/ "T
f ■_______^__i_________ÉVr^^____________L Jl ___. "4M-I

______! _________i ,*"^"^______-_l_^_F

___lx _________L I __Ktr%_^__-^r^^______!__K7?F^____rit

HOBBY'S 400 '87, '89 '90420 '90, 440 '93, 470 '91. R.
van Gelrestraat 45, Nieuw-Stadt, B 04498-54664.
HOBBY 4.30 m., Classic
1992, compl. uitgev., wit
inter. Tel. 045-317509.

.Te k. unieke Amer. VOUW-
WAGEN Palomino (Bobcat),
’2.200,-. Tel. 045-254852.
Te k. 3-4 pers. KIP Hy-line
3.90 mtr., bwj. '83, luxe uitv.,
voort, en luifel, koelk., radio-
/cass., kopkeuken, rondzit,
’8.000,-. Tel. 043-211707.
CARAVAN lichtgew. Wilk Cl
Sport, 4.35 mtr., 5 pers., bwj.
'76, i.z.g.st., mcl. W.c, verw.,
koelk., voort, etc, vr.pr.

’ 3.950,-. Tel. 04455-2570.

Te koop 6-pers. BUNGA-
LOWTENT, 3 slaapcab., vr.
pr. ’ 600,-. Tel. 045-726495.
Te k. VOUWWAGEN Para-
diso, bwj. '78 met voort, en
extra's o.a. kastjes en koelk.,

’ 1.000,-. Tel. 045-310778.
Te koop VOUWWAGEN Al-
penkreuzer type Prestige
met imperiaal, i.z.g.st.

’ 2.800,-. 045-227450.
Te k. TEC Weltbummler 490
TR, bwj. '92, i.nw.st.,

’ 17.500,-. Tel. 046-749545.
Te koop Avento CARAVAN
excl. TL 4.45 bwj. '85. Telef.
046-745133.
Te koop gevraagd caravan
merk HOBBY, v.a. bwj. 1983.
Tel. 04742-2183.

Te koop mooie de Luxe
HOBBY caravan, type Cha-
let, met speciale grote voor-
tent, mcl. tuinmeubilair,
compl. inger., TV, magne-
tron enz. Eigen toilet. Vaste
staanpl. op camping Bruns-
summerheide. Vr.pr.

’ 19.500,-.Tel. 045-314122.
Te k. WILK caravan 2-4
pers., in prima st. en zeer
compleet. Vr.pr. ’ 4.750,-.
04750-33765 b.g.g. 18359.
Te koop ADRIA caravan 3-
-4 pers., L. 3.80 m, met voor-
tent, koelkast en kachel, al-
les i.z.g.st., vaste pr.
’5.000,-. 045-251592.
Te koop 4-pers. BUNGA-
LOWTENT, 2 jr. oud. Telef.
045-326238.
4-pers. caravan DIGUE, bwj.
'85, met evt. voortent, pr.n.o.
t.k. Tel. 04498-55186.
CARAVAN- en botenstalling
aangeb.: Gronsveld, Sta-
tionsstr. 44. g04408-1251.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

WINST-PAKKERS. Begin
Uw vakantie veilig en goed,
bij ons vindt U wat U hebben
moet. Dak-, schuif- en ter-
rasluifels nu v.a. ’119,-.
Verloopsnoer met CEE en
Frans/Nederl. stekker nu v.
’19,95. 1-Pers. luchtbed v.
’39,95 nu v. ’19,95. Nieuw!
douchematje, nooit meer
natte voeten en als dweil te
gebruiken nu ’9,95. Nieuw
caravanstallingshoes, be-
schermt Uw caravan tegen
vervuiling, zure regen, algen-
aangroei, verkleuring, uit-
drogen van kitnaden, etc,
etc, nu v.a. ’ 169,-. Alles
voor in en om Uw caravan,
vouwwagen of tent en op de
camping, vindt U bij De Olde
Caravan BV, Dr. Nolenl. 141,
Ind. Park Noord Sittard. Tel.
046-513634. Donderdag
koopavond.
CARAVAN voortenten,
kampeer tenten. Ned. groot-
ste en voordeligste adres,
110 modellen per filiaal uit-
gestald tegen Theo Stet ak-
tie prijzen Eindhoven. Tel.
040-482945.

Campers
CAMPER VW LT 28 B, 4-
pers., inb. '92, geh. compl.,
pr.n.o.t.k. 045-224135.
Te huur bij Sijstermans: 4-6
persoons CAMPERS v.a.

’ 900,- per week all-in. S 045-
-216476-04492-3311.
Te k. FABRIEKSCAMPER,
4-pers., zeer mooi, bwj. '82,
pr.n.o.t.k. Tel. 043-643636.
Als NIEUW, Renault Traffic
D, 3-pers. H+L, bwj. '81/'B7,
APK 7-95. Vr.pr. ’13.700,-.
Tel. 046-523676. Ptr.
S/_hreursstr. 6, Sittard.

Te koop CAMPER Ford
Transit D 2-pers., verw.,
koelk., geiser, luifel, voort.,
fieten/bag.rek, trekh., pr.

’ 12.500,-. Ruilen tegen
gesch. 4-pers. caravan mog.
Tel. 046-372022.
Te k. FORD Transit Camper,
4-pers., bwj. '84, opbouw
'93. Elandstr. 41, Heerlen.
Te huur bij SIJSTERMANS:
4-6 pers. kampeerauto's
vanaf ’9OO,- all-in. Nog vrij:
9/7/94 - 15/7/94; 1/7/94 -
8/7/94; 13/8/94 - 27/8/94;
19/8/94 - 2/9/94. Telef. 045-
-216476/04492-3311.

Diversen Binnenland

VELUWEMEER, te huur 4-6-
persoons bungalow, ver-
warmd zwembad, tennisba-
nen, nog vrij van 1-8 juli en
na 26 aug. Inl. 03211-1041.

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

België
Gezellig vakantiehuisje in
GEMMENICH (B), Pare des
Troisfrontieres, tuin, terras,
mooi uitzicht: Telef. 0049.
24181476.
Te h. luxe vakantie CHALET
met tennisbaan in de Arden-
nen, golfbanen op circa 40
km afstand. Van 1 t/m 14 juli
a.s. Tel. 033-944166.

Luxemburg

Camping Bel-Air in
Bourscheid-Plage Luxemburg

is sinds april dit jaar in nieuwe handen. Ger en Ida Rijgers-
berg heten u van harte welkom op dit gezellige familie-
bedrijf, in de vorm van Hotel-Restaurant en Camping, idyl-
lisch gelegen aan de Süre. Er zijn prachtige wandelroutes
en het is een geliefde stek bij forelvissers. Voor inlichtingen
tel. 00-352.90019.
LUXEMBURG prachtig gel.
vak. woningen te huur te
Wilwerwiltz. Inl. 045-410071

Duitsland

Vulkaaneifel
ANWB-hotel "Zur Post".

D-54558 Gillenfeld.
Telef. 00-49.6573533.

Ons hotel ligt temidden van
de kratermeren Pulver en
Holzmaar (1 km. afstand).
Gastehaus met ligweide.
Kamers met douche/wc.

Kegelbaan.
Kinderen welkom.

UODM3I.-HPDM4I,-.
(v.a. 3 dagen)

Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Oostenrijk.TIROLER Bergsommer,
Kitzbüheler Alpen, gerest,
hotel van 2-9 juli en 9-14 juli
halfpension, 7 dgn, laatste
voorseizoensprijs ’ 420,-.
Hotel Wiesenegg, Aurach
132. Tel. 00-43.53564026.
Fax. 00-43.535672046.
TIROOL vakantiewoning vrij
door annulering v.a. 16-7-
-94. S 05255-1923.

Campers
CAMPERS te h. v.a. ’780,-
-p/wk. excl. BTW, 2 wkn.
onbep. km., nieuwe wagens.
S 00-32.89/566029, Maaseik.

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

Frankrijk
Bel nu! Wij hebben nog
plaats TE HUUR: luxe toer/
stacaravans in de Provence
te Castellane; Régussen bij
't meer van St. Croix; aan de
Cote D'Azur in Agay en St.
Tropez prachtige lokaties.
Speciale last minute prijzen.
Juli en aug., nu ’649,-.
Sept. ’ 349,-. Rendez-Vous,
tel. 05291-56415. Rendez-
Vous, fax:05291-55770.
350 km v. Maastricht in
heuvelland, 10 km. van zee,
grote STACARAVAN op ei-
gen terrein. 033-621938.

Spanje
Vakantiehuis te huur in
NOORD-SPANJE. Roman-
tische omgeving. Info: 00-
-49.241.71895.

Div. Vakantie
RUITERKAMP? Texel ria-
tuurlijk! Bel Ruitercentrum
Bornrif, 02220-17289 voor
informatie.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

(Brom)fietsen
Te koop Gazelle fiets, CITY- Te koop PUCH Maxi met
BIKE, 18 versn., V. jr. oud, sterwielen, bwj. '89, in st.v.

’ 600,-. Tel. 046-337697. nw., ’ 500,-. g 045-320185.
Vespa CIAO met stenvielen Nu| -
groen/paars ruilen tegen MOUNTAINBIKES,"_/eSpa Ca' div- modellen, Shimano af-
04b-^^bi. gemont. oa. Deore LX, DX
Te koop mooie jongens- / en STX enz. S 045-754061.
HERENFIETS, i.z.g.st., prijs

3im_
3 'aar °Ud' Tel' °45' Sport & Spel

Te koop Vespa en PUCH, Te k. div. HENGELS pi. mo-
nieuwstaat. Telefoon 045- lens, tev. andere vismat., z.g.
321231. a-n-. prn.o.t.k. 045-270555.

(Huis)dieren
Tijdens WK alle

Tropische vissen en planten,
halve prijs.

BEGRA, Akerstr. 64, Kerkrade-West. Tel. 045-426580.
Voor een bijzondere, lieve
en mooie PERS. Belt U naar
het volgende tel.nr. 04493-
-4209, met stamboom en
inenting.
Te koop mooie Hollandse- HERDER-PUPS, 3 reutjes,
8 weken, geen stamboom,
wel ingeënt en ontwormd,
’400,-. Tel. 045-210312.
Te k. AKITA-INU pup, Pool-
hond uit Japan, zwaar type,
hoge schoft), aanh., waaks,
lief voor kind., rustig karakter,
teef, 12 wkn. oud, alle pap.,
entingen en ontw. Lid van

1ras-vereniging en exposant,
’750,-. Info 045-310565.
Te k. Benner SENNEN-

-1 PUPS met stamboom. Tele-
foon 0411*3-1341.

■ PUPS van zwarte Hiessen
Schnauzer, teefjes, met
stamb. Van Dijk, Odiliapeel.. 04132-73714. Lid NSC.
Te koop jonge HUSKY'S in-
geënt en ontwormd. Tele-
foon 04957-424.

Te koop echte langharige
BOOMERS, ingeënt, ont-
wormd en getatoeëerd.
Telef. 04459-1816.
Jonge POESJES gratis af te
halen. Telefoon 045-452524.
BOUVIERPUPS geb. 18-5,
ouders H.D.T.C. pr. stamb.
(Overstort: Vanenblikhoeve).
Ud N.B.C. 045-725480.
Te k. prachtige (gestr.)
BOUVIERPUPS van part.
met stamboom, ingeënt er
ontwormd. S 04257-9200.
Te k. New FOUNDLAN-
DERPUPS bruin en zwart
ingeënt en ontwormd, mei
stamboom. Tel. 04117-2843.
Te koop GOLDEN Retrie
verpups met stamb., van uit
munt. ouders, HD-vrij, ing
enontw.Tel. 04118-1826.
Te koop WEST-HIGH
LANDTERRIERS met Duit-
se stamb., geb. 26-5-94, vr
pr. ’1.200,-. Moeder aan-
wezig. Tel. 045-228332.

Te k. mooie West Highland
WHITETERRIËRPUPS met
stamb. Telef. 045-222413.
Te k. GRASPARKIET ’ 15,-
-met gratis kooi en voer, 1
jaar oud. Telef. 045-271122.
Te k. lERSE SETTER pups
met prima stamb. ingeënt en
ontwormd. a 045-228433.
Te koop witte HERDER-
PUPS met Ned. stamboom.
Telef. 00-32.11636215.
Te k. nest Mechelse HER-
DERPUPS, ontwormd en in-
geënt. Tel. 04754-81269.
Te koop West Highland
White TERRIËR-PUPS met
stamboom, ouders aanwe-
zig. Tel. 04130-65127.
Prachtige BOBTAILPUPS.
Inl. Piëta Janssen, tel.
04747-2910.
Wegens omst.heden nieuw
tehuis gez. voor Duitse DOG,
teef, IV_ jaar oud. Tel. 045-
-423158.
Te k. nest Duitse STAANDE,
korthaar, met stamboom, ge-
ënt en ontwormd, goed voor
de jacht en als huisdier. Tel.
04756-2071.

Te koop mooie BOBTAIL
teefje, 2 jaar oud, prijs n.o.t.k.
Tel. 045-226456.
Te k. tamme, goedsprek.
grijze roodstaart PAPEGAAI
met nwe, grote kooi. Tel.
045-423497, na 17.00 uur.
Te koop prachtige GOLDEN
RETRIEVER pups met pri-
ma stamboom en schrift.
garantie. Tel. 04138-73284.
Te koop KLEUR-KANA-
RIES wit en geel. Telef. 045-
-319756.
Te koop WPN merrie, 13
jaar en ruin IV_ jaar. Sche-
persgats 11 A, Stem.
Mooie langhaar TECKEL-
TJES en Yorkshire-Terrier-
tjes tek. Tel. 045-725260.
Goed teh. gez. voor mooie
TATRA (witte Poolse bergh.),
reu, 20 mnd., ’1.250,-. 045-
-211976/253024 ook zondag.
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.

Opleidingen

Schoonheidsspecialist(e)
Pedicure **** Visagie e.a.

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

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

Rij-instructeur/trice
Vraag onze gratis studiegids aan.

ROC Heerlen, S 045-224556 of 045-258398.
Professioneel en praktijkgericht!

Dat is de landelijke Praktijkopleiding
Loon- en Salarisadministratie.
Vraag gratis en vrijblijvend het geheel geaktualiseerde

opleidingsprogramma aan bij Uitgeverij Imp,
postbus 69, 7213 ZH Gorssel, S 05759-4288.

Start 2-daagse cursus theo-
rie voor auto- + motorlessenop 01-07-94 + 04-07-94;
aansluitend examen op 05-
-07-94. Verkeersschool
WISCHMANN & Zn, telef.
045-321721.

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

Rijles

ANWB Autorijleskampen
snel je rijbewijs halen

De ANWB organiseert een unieke rij-opleiding. Afhankelijk
van de duur van de test, duurt de opleiding tussen de

8 en 14 dagen inclusief het CBR-examen.
Meer weten bel nu de ANWB: 06-8991161.

Nieuwe AUTORIJSCHOOL
Jo Hendriks: moderne ka-
deropleiding, eerste 5 les-
sen voor ’39,50 per les.
S 045-460334.

Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.
!

Huwelijk Kennismaking
Bi-vrouw 32 jr. gehuwd, zkt.
VRIENDIN omg. Maastricht.
Br.o.nr. B-05630, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
J.man 46 jr. zkt. lieve
VRIENDIN om samen oud
te worden. Br.o.nr. B-05631,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
EX-ZAKENMAN 65, wed.,
1,65 mtr., rustig en zacht ka-
rakter, zkt. dito vrouw plm.
60 jr., voor vaste rel. Br. Ifst,
met ree. foto op crew. ret.Br.
o.nr. B-5634, Limb. Dagblad,
postb. 2610, 6401 DC H'rln.
Weduwe 68 jr. zkt. kennism.
m. nette HEER uit goed mi-
lieu tot 70 jr. v. vriendsch. Br.
m. foto o. crew. ret. o. nr. B-
-05635, Limb. Dagbl., Postb.
2610, 6401 DC Heerlen.
Heer zoekt j. VRIENDIN
voor 1x per week. Tel. 043-
-671454.
Nette vrouw 61 jaar zoekt
VRIENDIN, niet lesb., voor
wandelen, winkelen etc. Br.o.

' nr. B-05636, Limburgs Dag-
blad, Postbus 2610, 6401

!DC Heerlen.
Heer 54 jr. zkt. kennism. met- DAME 45-55 jr. om event.

> een eerl. rel. op te bouwen.
Br.o.nr. B-05638, L.D., Pb.
2610, 6401 DC Heerlen.

j J.uitz. SARAH (fullt-baan)
zoekt dito (aantr.) Abraham., Trefw. zon, romant., vac,:respect en elk. verrassen

| belangst. and. cult. Initiatief-
rijk. Br.o.nr. B-05639, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

Akt. gezonde vrouw, 50 jr.
zkt. idem HEER tussen 50-
-60 jr. voor een gezonde en
leuke relatie. Br. graag met
foto.o.nr. B-05640, Lim-
burgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
DAME 45 jr. zkt. kennism. m.
vlotte jongen v. vriendsch.
gezelligh. 8r.0.nr.8-5642,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610,6401 DC Heerlen.
HEER 66 jr. z.k.m. nette da-
me tuss. 55 en 63 jr. v. evt.
vaste relatie. Br.o.nr.
B-05643, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Dame 60+ zoekt kennism.
met HEER 60+ voor gezel-
ligheid. Br.o.nr. B-05644,
Limburgs Dagblad, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
Goed geschoold, aantrekk.
24 jr. Marokkaans meisje zkt
dito LEVENSPARTNER om
samen een fijne toekomst op
te bouwen. Brieven met re-
cente foto zenden aan: Pb.
5053, 6401 GB Heerlen.
Weduwe, 64 jr., z.k.m nette
betrouwb. MAN tot 67 jr. Br.
o.nr. B-05646, LD., Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.
MAN, lang, slank, beetje
jongensachtig, zoekt ge-
woon een aardige, redelijk,
ontwikkelde man, die er ook
nog een beetje plezierig uit-
ziet. Zo ergens tussen de 40
en begin 50. Br.o.nr.
B-05648, Limburgs Dagblad,
Postbus 2610, 6401 DC
Heerlen.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

! Winkel & Kantoor

Kantoormeubelen
TEGEN FABRIEKSPRIJZEN

NIEUW: grote partijen kantoor- en directiemeubelen van
zeer hoge kwaliteit en tegen zeer scherpe prijzen o.a.

brandkasten, dossierkasten, tekentafels, fiip-overs, white-
borden enz. enz.

NERGENS GOEDKOPER !!!
Inruil inventaris: palletstelling, magazijnstelling, burokasten,

burostoelen, buro's enz. enz. Alles tegen kostprijs.
ALLES UIT VOORRAAD !!!

Voor de goedkoopste met de meeste service naar de
grootste van Zuid-Nederland: Rockmart

KANTOORMEUBELEN. Kissel 46a, Heerlen. S 045-723142,
geopend: ma. t/m vr. 09.00-18.00 uur, za. 10.00-16.00uur.

Copieerapparaten v.a. ’ 500,-
Tevens ook verkoop van Type-machines, Rekenmachines,
i Kasregisters, Telefax. Eigen service-dienst.

Grw-». ii_ntrt/vma..hin-*c R.v*hrili-. Tctl-tf f_lß.__llQfil
opuur naiiiuuiiiia-imi-1-,du. Aanbieding \

Kantoorstoelen ;

vb. Rock II Za ’ 165,-

-'' Armleggers ’ 50,-- Steeds 5000 stuks op voor-
raad, tegen fabrieksprijzen

Rockmart
kantoormeubelen

Kissel 46a, Heerlen.

Te koop nieuwe stalen of
houten magazijn- of AR-
CHIEFSTELLING in alle afm.
verkrijgbaar. Direct uit voor-
raad leverbaar, zeer lage
prijs b.v. 200x100x030, 5
legborden ’ 125,- per meter.
Rockmart, Kissel 46A,
Heerlen. Tel. 045-723142.
Te k. stalen of houten LEG-
BORDSTELLING, nw. uit
voorraad! Hoogtes van 2 tot
3 mtr, diepte van 30 tot 80
cm. mcl. 5 legborden p.mtr. v.
a. ’ 120,- p.mtr. Rockmart
Kantoormeubelen Kissel 46
A, Heerlen, a 045-723142.
Te koop FAX met telefoon,
weinig gebruikt, prijs ’400,-.
Telefoon: 045-311645.

Telecommunicatie
Te koop SEMAFOON mei
cijferinformatie, ’ 350,- en
autotelefoon PTT ATF 2,
’1.000,-. 04499-1051.

Bedrijven/Transacties
Ter overname aangeboden

tandartspraktijk in oost. mijnstr.
Middelgrote gemengde praktijk. Pand te koop of te huur,

ideaal voor startende tandarts. Br.o.nr. B-05641, Limburgs
Dagblad, Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.

Ter overname LEGE B.V. Inl.
046-517492 of 580494.
Ter overname CAFETARIA
in Sittard, zeer mooie en
goede zaak. Goede en nette
klantenkring, met zitgele-
genh., compleet ingericht.
046-581182. Zonder con-
tanten onnodig te reageren.
Te k. witte WK T-SHIRTS
maten M-L-XL-XXL, afna-
me per 100 stuks, 125
grams, voor de prijs van
’3,- en ’3,25 excl. Es-
schen-Fashion BV, Es-
schenderweg 94, 6412 PN
Heerlen, S 045-754061, fax
045-750690.
(Sliert) PARTNER gezocht
voor opstarten superclub/
parenclub in grensstreek 3
landenpunt, inbreng plm.
’175.000,-. Reacties: Post-
bus 626. 6000 AP Weert.

Te koop KAPPERSZAAK
50er jarenstijl vr.pr.

’ 25.000,-, huur pand
’440,- p/mnd. te Vaals. Te-
lefoon 04454-64851.
Te h. cafetaria/GRILLROOM
te Valkenburg. Huurbasis

’ 1.000,- p.mnd. met overn.
04406-13902/045-323171.

Zeer mooi CAFÉ over te ne-
men in Maasmechelen
Goede klandizie. Ook ge-
schikt voor restaurant.. Vol-
ledig ingericht. Grote park.
gelegenheid. Inl. v. di. t/m zo.
tel. 00-32.89773775.
SPAARBRIEFBEURS Eind-
hoven « 040-457080. Discre-
te verzilvering van waarde-
papieren aan toonder. Ad-
vies voor discreet sparen in
verband met EG-maatrege-
len. Boschdijk 363.

Landbouw en Veeteelt

Tuinmachines GEBRUIKT o.a.
ong. 40 gazonmaaiers

ong. 8 zitmaaiers
ong. 15 freesmachines

tuintraktors
houtversnipperaars

bosmaaiers
Bezoek onze showroom ook voor NIEUWE machines.
Lozeman Tuinmachines Lottum 8.V., Markt 14,Lottum.

Telefoon 04763-2341

TCNO7-
Maak zelf een proefrit

met de nieuwe FENDT Favorit 818 met geveerde vooras
op ZATERDAG 25 JUNI A.S. van 10.00 -16.00 uur.

Lokatie : Mechanisatiebedrijf Frissen B.V.
Vroenhof 92

Valkenburg a/d Geul
Tel. 04406 - 40338

Fendt: je kunt er niet omheen!
Gratis mestinjectie / schuim-
aarde / zuiveringsslib.
MESTRECYCLING Stassen.
Telefoon: 04493-2083.
MESTOPSLAGRUIMTE ge-
vraagd. Hoge vergoeding.
Mestr. Stassen 04493-2083.
Ruime keuze uit maar liefst
75 gebr. Iseka + Kubota
TUINBOUWTREKKERS
vanaf 10 tot 26 pk. Collé
Sittard Machinehandel b.v.,
Nusterweg 90. Tel. 046-
-519980.
Te koop jonge LEGKIPPEN
en mestkuikens, 14 dagen
oud. Vaesrade 43, Nuth. Te-
lefoon: 045-241284.
Te k. 4-wielige PAARDEN
recreatiewagen, geremd en
verlichting. Tel. 04409-1315.

Te k. 5 TRACTOREN van
20 tot 60 PK en 1 tuinfrees
16 PK, diesel. Tel. 04498-
-54836, na 12.00 uur.
Stal "De GRENSHOF" heeft
nog enkele paardenboxen
vrij. Vol pension v.a. ’330,-.
Begeleiding mog., ruime uit-
rijmogelijkhd. S 045-320731.
Te k. brave RUIN, stofmt.
1.65 mtr, 9 jaar, voor dres-
seur ofrecr. 04404-1629.
Te k. 2 jarige MERRIE, grote
maat, bruin, geb. 3-6-92.
04754-81878, na 18.00 uuur.
Te koop 2 mooie RU-
PAARDEN. Zandweg 184
Heerlen. 045-428231.
ONDERDELENBANK. Tel.
04493-2715.

Braderieën/Markten
Standwerkers gevr. voor
SNUFFELMARKT op zat. 2-
-7 in gemeenschapshuis te
Munstergeleen. 046-517492.
MEUBELHAL Geleen: Het
leuke en ! aparte spotgoedk.
Let op: moderne slaapka-
mers v.a. ’ 175,-; antieke
slaapkamers v.a. ’ 595,-;
rundl. 2 zitters v.a. ’ 175,-;
eethoeken klassiek en mo-
dern; bankstellen in rundl. v.
a. ’395,-; schitt. buffetten;
zilverkasten; wandmeubels
enz. enz. Een niet op te noe-
men keuze in een enorme
hal. Inruil mogelijk en beta-
ling in 6 mnd. is contant.
Oude Maastrichterweg 27,
Geleen (deze weg loopt pa-
rallel met Rijksweg Nrd. Let

iop videoth. de Kijkdoos,
daarachter is de hal).

Deelnemers gevr. voor
ROMMELMARKTEN en
Luikse markten, zo. 26 juni
Schin op Geul en zo. 3 juli
Valkenburg. Inl. 045-324112.

Reparaties
TV/VIDEO reparatie. Zonder
voorrijkosten. Görgens. In-
dustrieterr. Abdissenbosch.
Landgraaf. Tel. 045-314122
DIEPVRIES- en koelkastre-
paraties, zonder voorrijkos-
ten. _■ 046-745230. Service
binnen 24 uur met garantie.
KOELKASTREPARATIE.
Geen voorrijkosten en gar.
Vroko 045-441566/461658.
Een PICCOLO in het Lim-
burgs Dagblad helpt u op
weg naar snel succes. Bel
045-719966. —

Bel de Vakman
1Riet- en BIEZENSTOELEN,

vernieuwen ’5O,- per stuk,
met garantie. Telefoon 043--; 435761 b.g.g. 646919., Gaat U VERHUIZEN. Bel
046-377122, wij verhuizen
U tegen een betaalbare prijs.

: INSTALLATEUR biedt zich. aan voor alle voorkomende
werkzaamheden betreffen-
de gas, water, sanitair evt.
(oodgieterswerkzaamheden.[ Telef. 046-743252.
Voor SIERBESTRATING,
terras, oprit enz. erkend
Stratenmakersbedrijf Nico
Gerards. Vrijbl. prijsopgave
en advies. Tel. 045-313956.

VOEGER kan nog werk
aannemen, uitkappen, voe-
gen, impregn Bel vrijbl. voor
prijsopg. Tel. 045-322965.
KLUSSENBEDRIJF UKB
kan nog klussen aannemen
ook de montage van sys-
teemplafonds en kunststot
kozijnen, s 045-213705, b.g.g.
045-228101.
VRACHTTAXI vervoer tot
500 kg, expresstransport
binnen- buitenland 24 uur,
ook uw tuin-, bouwafval enz.
Telef. 045-327895.
NEW LOOK BV Landgraaf.
Gevelreiniging, uitkappen.
voegen, steigerverhuur. Tel.
045-312154. Fax 323452.

._______________________________■___■■■_■_—————— —————————————————————————————————————————^———a.

Diversen
ATTENTIE! Attentie! Atten-
tie! St. Zonnevlecht org.:
grote paranormale informa-
tiebeurs op zondag 26 juni
Geulhal te Valkenburg (nabij
het Holland Casino) van
11.00-18.00 uur. Entree

' ’lO,- per persoon. Vaste
deelnemers 50% korting. Ca.
70 stands met gasten uit
binnen- en buitenland w.o.
helderziende waarnemingen,, kaartleggen, voetreflexzo-

' nen, aura lezen, pendelen,
hypnose, etc Tevens; verkoop van div. esoterische

[ geschenkartikelen (oliën,. mineralen, boeken, muziek,
1 homeopat. prod., vegetari-

sche prod. bio-make-up,

' etc....) Alle consulten op de-- ze dag gratis. Info.: Esote-

" risch Centrum te Hoensboek
t 045-212256. Tevens kunt u
t terecht na telef. afspraak
) voor privé-consult.
jTe koop oude IJSKASTEN,, jaren '30 t/m '50, jukeboxen

' en neon, g 046-379397.

" Vakkundige REPARATIES
aan horloges en klokken.
Gedipl. Horloger- Juwelier

■ Hugo Verhoeven, Kerkplein
32 Voerendaal. 045-750850.

tTe k. mooie GASHAARD,
ï bijzet keukenkacheltje, tv en:, radiotafel op wieltjes. Tel.

046-516106.

I

Te k. draagbare KTV 37 cm.,
8 kan., tiptoets, Bruynzeel
parketboenmachine t.e.a.b.
Telefoon 045-351707.
Te koop AQUARIUM 80-40-
-40 met toebehoren, pr.n.o.t.
k. Telef. 045-228431.
Originele SLAGERSHAK-
BLOK, mt. 150 x 60 x 95, vr.
pr. ’ 450,-. Tel. 045-226767.
Originele kennis BOTS-
AUTO, jaren 60, opknapper,
vr.pr. ’ 275,-. « 045-226767.
Te k. draagbare KLEUREN
TV ’150,-. draagbare tele-
foon ’ 150,-. 045-421082.
Te k. Atag INFRA-OVEN, z.
G.a.n„ ’ 600,-; betonmolen

’ 500,-. Tel. 04492-2478.

Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.

Bedrijfswagens
VW LT 28 diesel gesl best.
68.000 km, wit, '91; VW
Transporter benz. gesl. best.,
75.000 km, met spuitwerk
'87; VW Transporter turbo
diesel pick-up met huis,
120.000 km, '88. Locht 17,
Kerkrade.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 20
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Belegger Meijers stelt
Landgraaf in gebreke

Raad moet motie Strijthagen in juni intrekkenHeerlen wil weten of
wethouder verdiensten
bijbaan mag behouden

cieel uitspreekt voor het vakantie-
park, zeker nu de nieuwe coalitie
wordt gevormd door de tegenstan-
ders van het 43 miy'oen kostende
plan. „Wat in Landgraaf gebeurt
gaat al myn fantasieën te boven,"
zegt hy. „De politiek gebruikt zijn
hersenen niet. Ik beh de dupe van
de eeuwige strijd tussen coalitie en
oppositie, pure dorpspolitiek."

Belegger Meijers zegt de gemeente
op advies van zyn juristen in gebre-
ke te hebben gesteld. „Landgraaf
heeft daarover op twintig juni een
brief gekregen en geloof me, ik ben
niet over een nacht ijs gegaan."

Van een schadeclaim is vooralsnog
.geen sprake, aldus Meyers.

LANDGRAAF - De Landgraafse
raad moet een motie tegen de
komst van een vakantiepark in
Strythagen in haar vergadering van
30 juni intrekken. Voldoen de
raadsleden niet aan deze eis van de
Simpelveldse belegger Hans Mei-
jers, dan sleept deze de gemeente
voor de rechter. „Die moet dan
maar beslissen of Landgraaf een on-
rechtmatige daad heeft begaan."

Toch is het ministerie om duide-
lijkheid gevraagd over de aard
van het commissariaat. Als het
antwoord binnen is, zal Heerlen
een besluit nemen wat te doen.
Het college van Heerlen vindt
het wel verstandig een maxi-
mum te stellen aan de inkom-
sten, die bestuurders genieten
uit functies die geen verband
houden met hun openbare ambt.
Die inkomsten mogen zij vol-
gens de wet zelf houden. De
Tweede Kamer heeft voor zich-
zelf evenwel een maximum ge-
steld en Heerlen voelt daar ook
voor.

ten vereist." Ook elders en by de
BNG zelf zou daar zo over wor-
den gedacht.

In de gewyzigde Gemeentewet is
vastgelegd dat de inkomsten die
burgemeesters en wethouders
hebben uit bijbanen die uit hun

geniet, al dan niet in de gemeen-
tekas moet storten. Zuidgeest, in
het vorige college wethouder
van financiën, heeft zelf om dui-
delijkheid hierover gevraagd.

FERLEN - Het college van B. W in Heerlen overweegt een
~ «imum te stellen aan de bij-

uit by banen van
to K

rderS die niet Uit nUn
functie voortvloeien.

Cfgemeester Jef Pleumeekers
j^rt daarom aan het ministerie

'y? Binnenlandse Zaken ge-
'ij^ëd of dit in de per 1 januari
t* gewijzigde Gemeentewet isgelaten.L"fmeekers heeft aan Binnen-
Vmu Zaken ook gevraagd of
L houder- Jos Zuidgeest (PvdA)
L. Verdiensten die hij als com-
b ,Saris van de Bank voor de
l-^ei-landse Gemeenten (BNG)

functie voortvloeien, in de ge-
meentekas moeten worden ge-
stort. Volgens Pleumeekers be-
schouwt het collegehet commis-
sariaat bij de BNG niet als een
bijbaan die uit het bestuurlijke
ambt voortvloeit. „Voor het com-
missariaat zijn bijvoorbeeld geen
specifieke wethouderscapacei-

Sint Jozefmoet personeelsbestand verder inkrimpen

Btaf ziekenhuis Kerkrade
achter fusie met Heerlen

Volgens Meijers wekt Landgraaf de
indruk niets meer te zien in zijn
bungalowpark. Ondanks herhaalde
verzoeken van zijn kant heeft de
raad een motie van maart '93 tegen
het park in het natuurgebied, nooit
ingetrokken. De motie werd toen-
tertijd met een verschil van slechts
een stem aangenomen. Veel voor-
standers van het plan waren niet bij
die raadsvergadering.

Meijers wil dat Landgraaf zich offi

Volgens de gemeente Landgraaf is
echter geen sprake van een gewij-
zigde opstelling. „De Raad van Sta-
te doet waarschijnlijk eind dit jaar
uitspraak over het park, dat willen
we afwachten. Pas daarna gaat de
gemeente opnieuw overleggen, dat
is ook altyd zo gezegd," aldus de
woordvoerster. De tijd om de motie
nog in de komende raadsvergade-
ring te behandelen is volgens de
woordvoerster te kort.

- De staf van het Sint Jozefziekenhuis in Kerk-
's in overgrote meerderheid voor een fusie met de zieken-
n van Heerlen en Brunssum. Dit meldt het jaarverslag

jg, "-et Kerkraadse ziekenhuis. In het verleden heeft ook de
en.huisdirec.eur zich positief uitgelaten over een samen-

toElng met Heerlen. Of de fusie daadwerkelijk doorgaat,
y*t volgende maand duidelijk.

v van Heerlen enssum zijn enkele jaren gele-
re gefuseerd. Momenteel loopt
Cll onderzoek of ook het St-
ro,^ 2iekenhuis daaraan toe kan

e^n gevoegd. Onder het per-
Le' en bij de ondernemings-

:?estaat grote onzekerheid
W toekomst. De onderne-
tjSsraad heeft zelfs zijn onge-
uit n geuit over de trage be-
l^orming.L^cteUr Frans van de Wiel heeftC §eld laten horen een fusie
ity ntkoombaar' te achten. Nu
l.t diensthoofden voorstan-
'*t W*n van een sarnenvoegmg

Heerlen en Brunssum, dient
it Ziekenhuisbestuur zich nog
lij e spreken. Het bestuur is al-

uitgegaan van behoud van
t6(l
, gezondheidsinstelling voor

s/^ade. Of dat zelfstandig of als

fusiepartner is, heeft het bestuur
nog niet duidelijk willen maken.

De ziekenhuisdirectie kondigt
verder nieuwe bezuinigingen en
inkrimping van het personeelsbe-
stand aan. Dit is nodig als gevolg
van kortingen door de rijksover-
heid. In de afgelopen jaren is het
aantal arbeidsplaatsen in Sint Jo-
zef al met enkele tientallen afge-
nomen.

Van de Wiel verwacht dat 1994
zonder nadelig saldo kan worden
afgerond. Dit is ook te danken
aan een grote toestroom van pa-
tiënten. In 1993 zijn circa 350
mensen meer opgenomen dan in
1992. De verhoogde toestroom
heeft voor een extra budget van
ongeveer een half miljoen ge-
zorgd.

Ondankszorgen overfinanciële gevolgen

Groen licht studies
naarbedrijventerrein

Van onze verslaggever

Politie controleert, maar verpest geen vakanties

_%T
Pc.l ~~ De gemeenteraad van
[.tem 11 Zal op 5 uli waarscnUnnJkfe^^men met verdere studies

e ontwikkelingvan het grens-
i berijdende bedrijventerrein
den°choltz. Dat bleek deze week
Ij s een gecombineerde vergade-
rt! ar> de raadscommissies finan-
*t_l eti stadsontwikkeling. Die
.f j*1* een positief advies uit
typ vei"dere studies, ondanks

KfQp zorgen over de financiëleen van het project voor de
6ttte op termijn.

De wethouder, aanwezige ambtena-
ren en een vertegenwoordiger van
de projectontwikkelaar bezworen
de commissies dat de kosten van
het project bewust ruim zijn inge-
schat, dat het nog resterende finan-
ciële gat niet op de schouders van
Heerlen en Aken zal komen te rus-
ten. De subsidies zouden wel dege-
lijk vrijkomen.

schuldig te moeten blijven. Die ant-
woorden moeten juist de verdere
studies geven. Savelsbergh wees op
het grote belang van het project
voor deze regio (12.000 voorspelde
banen) en riep de commissieleden
op moed te hebben.

papieren nog niet in orde te hebben.
Verder mankeert er niks aan zijn
sleurhut. „Stel jevoor zeg, hij is net
nieuw." Hij vertrekt tegen vijven.
„Na Aken zoeken we ergens een
camping op," zegt hij.

De caravan van de Unverzagts is

ruim honderd kilo te zwaar, maar
dat wordt door de vingers gezien.

„Een overschrijding van tien pro-
cent mag. En we gaan niet hun va-
kantie verpesten," zegt een agent.
De controle zal deze zomer steek-
proefsgewijs worden herhaald.

1'oef118* financiën van de gemeen-
-6 zien eerder kritisch over

van het Heerlens-
*<l(j e project, dat zon 160 miljoen
, n moet kosten.
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Van onze verslaggever

HEERLEN - Toen ze werd aange-
houden, schrok ze enorm. Ze dacht
'politie, wat hebben we gedaan?'.
Maar nadat haar was uitgelegd dat
het om een caravancontrole ging,
kwam mevrouw Unverzagt uit Als-
dorf tot bedaren. En na afloop van
de test zegt ze zelfs: „Een hele goe-
de actie. Je ziet soms caravans
rondrijden waarvan je denkt 'dat is
toch echt overdreven."

De caravan van de familie Unver-
zagt is een van de in totaal dertig
caravans en aanhangwagens die gis-

teren door de politie, brandweer,
Rijksdienst voor het Wegverkeer en
Veilig Verkeer Nederland aan de
grensovergangBocholtz werden ge-
controleerd. Bij nagenoeg alle voer-
tuigen werden kleine mankemen-
ten geconstateerd, variërend van
defecte verlichting, gebrekkige gas-
aansluitingen, overbelasting tot ont-
breken van vereiste documenten.
De politie deelt bij de actie geen
processen-verbaal uit omdat pre-
ventie voorop staat.
De vakantiegangers beginnen naar
het zuiden te trekken, een goed mo-
ment dus om hun caravans op aller-
lei gebreken te testen. „We dachten
'we vertrekken lekker vroeg'," zegt
W. Huyzer uit Alkmaar, „maar eerst
kwamen we in de file terecht van-
wege een bermbrand en nu dit." De
Noordhollander loopt zeker drie
kwartier vertraging op. „Ik zie het
nut er wel van in. Je ziet genoeg
barrels op de weg rijden."

De caravan van Huyzer komt recht-
streeks van de dealer. Hij blijkt zijn

(ADVERTENTIE)

___^^iLil

Nadat duidelijk was gemaakt dat
Heerlen nog geen onomkeerbare
stappen zet door met verdere stu-
dies naar het bedrijventerrein in te
stemmen, brachten CDA, PvdA,
D66 en GroenLinks een positief ad-
vies uit. De Stadspartij Heerlen
Noord, SP en CDA beraden zich
nog. De gemeenteraad van Aken
stemde deze week al in met verdere
studies naar het grensoverschrij-
dende project.

Su- miljoen gulden daarvan is
'et duidelijk wie dat moet be-

-6 'J verschillende fracties leeft
Sliü?s dat uiteindelijk (een aan-
lag deel van) de rekening voor

.Serneenten zal zijn. Boven-
al,. Destaat onzekerheid of in hetW'tzicht gestelde subsidies van
_*k_irneer de Europese Unie daad-
!W Hik zullen afkomen. Daar-
Se.i ersen twijfels over de voor
% andse begrippen hoge grond-
S_t

n 160 gulden per vierkante
Vri'- ede aan te trekken hoog-
%j. |ëe bedrijven af zou kunnen

da Voor de gemeenten drei-
n grote renteverliezen.

S al ,
Jiyj"" deze zaken werden indrin-
*l(j bn gedetailleerde vragen ge-
W aan wethouder Hub Savels-

die meteen aangaf de
\_°rden in belangrijke mate

\ daarvan
e©n klein land I

i *an zijn j|
°RANJE J

V«i punaise *?
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82.742 stemmen,

#82.742persoonlijke
steuntjes in mijn rug

een grote stimulans en
f»*

een fijn gevoel in de
t~ komende vijf Europese

\ I jaren
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Brand Luik
aangestoken
LUIK - De hevige brand die in de
nacht van maandag op dinsdag vier
patiënten het leven kostte in het Sint-
Jozefziekenhuis in Luik, is aangesto-
ken. Tot die conclusie is het Luikse
parket gekomen na een onderzoek
met verhoren van ziekenhuisperso-
neel en brandweerlieden. Een brand-
werende deur was opzettelijk in ge-
opende stand geblokkeerd. In de
linnenkamer en een naburige patiën-
tenkamer zijn afzonderlijke brand?
haarden ontdekt en sporen van een
brandversnellende vloeistof.

Milieufederatie
Limburg verhuist
BEMELEN/SITTARD - De Stichting
Milieufederatie Limburg is vanaf 8 juli
gevestigd in Sittard. De milieufedera-
tie verhuist samen met het Samen-
werkingsverband Milieuvoorlichting
Limburg eind juni vanuit Bemelen
naar een kantoor aan de Wilhelmina-
straat 36 in het centraler gelegen Sit-
tard. In vérband met de verhuizing is
de milieufederatie van 27 juni tot en
met 8 juli niet te bereiken. Daarna
heeft de 'club' een nieuw telefoon-
nummer: 046-525992.

Algerijnen met
wapens opgepakt
HEERLEN - De politie heeft donder-
dagavond op de Koumenweg in
Hoensbroek drie Algerijnen aange-
houden. Zij waren in het bezit van en
.geladen revolver, enkele busjes
traangas en een kleine hoeveelheid
drugs. Omwonenden hadden de drie
mannen in de Burg.-Slanghenstraat
met een vuurwapen zien zwaaien en
belden de politie.

Juwelendief
aangehouden
HEERLEN - De portier van een
Heerlens hotel heeft in de nacht van
donderdag op vrijdag een 38-jarige
man aangehouden. De man had uit
enkele vitrines in het hotel voor ruim
drieduizend gulden aan horloges en
sieraden gestolen. De dief pleegde
flink verzet. Een hulpvaardige Hells
Angel uit Engeland, die als gast aan-
wezig was, hield de man vast totdat
de politie arriveerde.

Auto door patat
uit de bocht
HEERLEN - Een 24-jartge Duitser
miste donderdagavond in de Es-
schenweg in Heerlen een bocht en
botste tegen een tegemoetkomende
auto, bestuurd door een 43-jarige
Heerlenaar. De auto van de Heerie-
naar vloog door de klap tegen een
lichtmast. De Duitser nuttigde tijdens
het rijden een frietje, waardoor hij
werd afgeleid.

Bankovervaller
met de fiets
MAASTRICHT - Bij een overval op
de SNS-bank aan de Cramignon-
straat in Eijsden gistermorgen rond 10
uur is de dader met enkele duizenden
guldensaan de haal gegaan. De man,
naar schatting tussen de dertig en
veertig jaar, is met zijn buit wegge-
vlucht op de fiets.

Conservatoria
samen opleiding
UTRECHT/MAASTRICHT - Staats-
secretaris Cohen van Onderwijs en
Wetenschappen wil zes Nederlandse
conservatoria voor de felbegeerde
'tweede fase-studiebevoegdheid' in
aanmerking laten komen. Vier conser-
vatoria in de Randstad (Utrecht, Rot-
terdam, Den Haag en Amsterdam) en
twee daarbuiten (conservatoriumclus-
ters van Arnhem, Zwolle en Enschede
en van Tilburg en Maastricht).

Hoogste
cara-sterfte

! GELEEN - De Westelijke Mijnstreek
heeft landelijk gezien het hoogste
sterftecijfer ten gevolge van cara. Er
gaan dubbelzoveel mensen dood aan
astma, bronchitis en andere luchtweg-
aandoeningen als elders in Neder-
land. Dat heeft de GGD gisteren
bekendgemaakt. Het blijkt vooral dat
vochtige huizen en roken de voor-
naamste oorzaken van het verschil
zijn.

Stevolgebied nog
niet ontgrind
DEN HAAG/STEVENSWEERT - De
ontgrinding van 130 hectare tussen
Ohé en Laak en Stevensweert, be-
kend als het Stevolgebied, is voorlo-
pig van de baan. De rechter bij de
Raad van State, mr. H. Polak, heeft
gisteren de door de provincie Limburg
verleende machtiging opgeschort. De
uitspraak houdt in dat Stevol bv, een
combinatie van grindproducenten, op
zn vroegst in 1995 aan de slag kan.
Volgens Stevol kost de beslissing van
deRaad van State in ieder geval en-
kele tientallen arbeidsplaatsen.

o/z

Limburgs Dagblad Regionaal

Inspectie van caravans

" Aan bijna alle voertuigen werden kleine mankementen ontdekt, maar de politie deelde geen processen-
UerbCtaluit- Foto: FRANSRADE
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Langs dezeweg willen wij iedereen hartelijk

bedanken, die ons
40-jarig huwelijksfeest

tot een onvergetelijke dag heeft gemaakt.

Victor en Mia Coemans-Frissen
Mauntiussingel 10

6305AZ SCHIN OP GEUL

t
Intens heeft zij afscheid genomen van de men-
sen die haar dierbaar waren. We hebben samen
een mooie tyd gehad.

Gerda
Roij en-Reynders

overleden te Hoensbroek op 67-jarige leeftyd.
Hoensbroek: Hub Roijen

Bonn: Marloes en Ben-hard
Martin, Thomas, Christian

Buchten: Mathie en Trudy
23 juni 1994,
Marktstraat 53, 6431 LL Hoensbroek.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
dinsdag 28 junia.s. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Josephte Hoensbroek - Passart.
Bijeenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Maandag a.s. om 19.00 uur avondwake in voor-
noemde kerk.
U kunt afscheid nemen in een der rouwkamers
van De Universele, Hoofdstraat 100 Hoens-
broek.
Bezoekgelegenheid dagelijks van 17.30 - 19.00
uur.
Zondag alleen van 14.00 - 15.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

t
Na een liefdevolle verzorging in de Verpleegkli-
niek A afd. 2 te Heerlen is heden in de Heer
overleden in de leeftijd van 80 jaar

Jan Huys
echtgenoot van

Mia Boumans
Voerendaal: Mia Huys-Boumans

Familie Huys
Familie Boumans

6367 VS Voerendaal, 24 juni 1994.
Tenelenweg 87.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 28 juniom 11.00 uur in de parochiekerk
van de H. Laurentius te Voerendaal waarna be-
grafenis op de algemene begraafplaats aldaar.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condo-
leren.
Rozenkransgebed aansluitend avondmis maan-
dag 27 juniom 18.45 uur in voornoemde kerk.
Jan is opgebaard in de rouwkapel van begrafe-
nisvereniging Voerendaal Kerkplein 43 te Voe-
rendaal. Gelegenheid tot afscheid nemen zater-
dag en maandag van 18.30 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisge-
ving te zenden deze annonce als zodanig be-
schouwen.

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven delen wij u mede dat
geheel onverwacht op 66-jarige leeftijd van ons
is heengegaan mijn lieve vrouw, onze moeder,
schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Corrie Willems
echtgenote van

René Scheijvens
Brunssum: R. Scheijvens
Brunssum: t Johnen Mar jo
Landgraaf: René en Astrid
Brunssum: Jack en Evelyn

Heerlen: Marij en Ton
En kleinkinderen
Familie Willems
Familie Scheijvens

23 juni 1994.
Schoutstraat 40, 6441 EK Brunssum.
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks
van 18.00 tot 19.00 uur in uitvaartcentrum
Brunssum van H. Peters Begrafenisonderne-
ming Heugerstraat 4a te Brunssum.
Avondwake zaterdag om 19.00 uur in de hierna
te noemem kerk.
In de St.-Gregoriuskerk aan de Kerkstraat te
Brunssum zal de plechtige uitvaartdienst ge-
houden worden op maandag 27 juni a.s. om
11.00 uur.
De begrafenis vindt aansluitend plaats op de
gemeentelijke begraafplaats aan de Merkelbee-
kerstraat.
Samenkomst in de kerk alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te
beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven dat getekend was met liefde, een-
voud, hulpvaardigheid en zorgzaamheid is veel
te vroeg van ons heengegaan myn inniggeliefde
man, onze goede vader, mijn zoon, onze broer,
schoonbroer, oom en neef

Hub Visschers
echtenootvan

Martha Goyen
Hy overleed in de leeftyd van 47 jaar, voorzien
van de h. sacramenten.

Stem: Martha Visschers-Goyen
Tamara en Patrick
Etienne en Esther
Familie Visschers
Familie Goyen

6171 BM Stem, 24 juni 1994,
Urnenveldstraat 1.
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de be-
grafenis zal plaatsvinden op dinsdag 28 juniom
11.00 uur in de St.-Jozefkerk te Kerensheide-
Stem.
Er is geen condoleren.
Maandagavond tijdens de h. mis van 19.00 uur
in voornoemde kerk zal hy byzonder 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.

t
Heden bereikte ons toch nog onverwacht het
bericht van overlijden van onze secretaris, de
heer

Hub Visschers
Wij verliezen hiermee een kundig bestuurder.
Daarnaast een goede vriend die zorg had voor
alles wat leeft en groeiten bloeit in onze natuur.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Ereleden, bestuur en leden
hengelsportvereniging
Ons Genoegen, Schinnen

t I
Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen
van het overlijden van ons gewaardeerd be-
stuurslid deheer

Hub Visschers
Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw Martha,
zijn kinderen en verdere familie en wij wensen
hun veel sterkte toe.

Federatie van Gehandicaptenorganisaties
in Limburg.

* IEnige en algemene kennisgeving
Bedroefd om het scheiden, maar dankbaarvoor
het vele goede dat hij ons heeft gegeven, geven
wij u kennis dat heden in de leeftijdvan 86 jaar
is overleden onze zorgzame vader, schoonvader,
opa en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Karl Peter Jakob
Ziellemans

weduwnaar van

Auguste Meijer
Heerlen: Christine Naebers-Ziellemans

Peter Naebers
Natalie en Frank

Brunssum: Jozé Huyts-Ziellemans
Jeu Huyts
Maurice

Kohlscheid (D): Els Schröder-Ziellemans
Manfred Schröder

Heerlen: Jo Ziellemans
Almere-Buiten: Karel Ziellemans

Yolande Steg
llona
Familie Ziellemans
Familie Meijer

6414 NM Heerlen, 23 juni 1994.
Adenauerlaan 7.
De plechtige eucharistieviering zal worden ge-
houden op maandag 27 juni om 12.30 uur in de
parochiekerk H. Cornelius te Heerlen-Heerler-
heide, waarna om 14.00 uur de crematieplech-
tigheid zal plaatsvinden in het crematorium in
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Samenkomst in de kerk, met gelegenheid tot
schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed heden zaterdag om 18.45 uur
waarna aansluitend de avondmis zal plaatsvin-
den in eerdergenoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum Dela in Heerlen Grasbroekerweg
20.
Gelegenheid tot rouwbezoek zondag van 14.00
tot 15.00 uur.

Hiermee willen we u laten weten dat onze Pa

JAN VAN DEN EIJNDEN
weduwnaarvan

Eugenie van den Berg
in de nachtvan 21 op 22 juni 1994, zonder een ziekbed te
hebben gehad, in zijn slaap is overleden.
Hij is 68 jaar geworden.

Haan (8.R.D.) : Eugenie Govaarts-van den Eijnden
Maarten Govaarts

Landgraaf : Isabelle Pongs-van den Eijnden
Pieter Pongs
Bart

Geleen : Geert-Jan van den Eijnden
Marian van den Eijnden-Rutten
Max, Isabelle, Natalie

Nieuw-Loosdrecht : Raymond van den Eijnden
Miranda van den Eijnden-Lebens
Gert-Jan

6164 BH Geleen, 22 juni 1994.
Corr.-adres: Lorentzstraat 3.

De plechtige eucharistieviering is op maandag 27 juni
a.s. om 10.30 uur in de H.H. Marcellinus en Petruskerk
te Oud-Geleen, waarna Pa wordt begraven op de be-
graafplaats Vouersveld te Geleen.
Bijeenkomst in dekerk, alwaargelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren vanaf 10.00 uur.
De avondmis is op zaterdag 25 juni om 19.00 uur in de
kerk te Oud-Geleen.
Pa is opgebaard in derouwkapel van het Maaslandzie-
kenhuis, Barbarastraat 1 te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek dagelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ontvangen
gelieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met onvoorstelbaar leedwezen namen wij ken-
nis van het onverwachte overüjden van ons
bestuurslid

Jan van den Eijnden
vice-voorzitter K.8.0., afd. St.- Augustinus
secretaris Beheerstichting St.- Augustinus

Wy' wensen de familie veel sterkte.
Bestuur en ledenK.8.0.,
afd. St.-Augustinus, Lutterade

Met droefheid hebben wy' kennis genomen van
het overlyden van onze penningmeester

Jan van den Eijnden
Zyn vriendschap en inzet zullen ons altijd in
herinnering blijven.

Bestuur Vereniging van
Geleense afdelingen van
landelijkeOuderenbonden (V.G.0.)

Enige en algemene kennisgeving

t
Met grote droefheid, doch ook met grote dank-
baarheid jegens O.L. Heer haar als moeder en
oma te hebben gehad, geven wij kennis dat he-
den toch nog onverwacht van ons is heenge-
gaan, voorzien van het h. oliesel, op de leeftyd
van 81 jaar

Néle Wolfs
weduwe van

Jac Van Sloun
In dankbare herinnering:
Kinderen en kleinkinderen

Bom, 24 juni 1994
Corr.adres: Dr. Poelsstraat 11
6142 BG Einighausen
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op dinsdag 28 juni
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H.
Martinus te Bom.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is
tot schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene zal byzonder herdacht
worden tijdens het rozenkransgebed en de
avondwake van maandag 27 juni a.s. om 18.40
uur in bovengenoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het Maas-
landmortuarium Wauben, Heinseweg te Sittard
dagelyks van 17.30 tot 18.15 uur.

Bedroefd namen wy kennis van het overlyden
van ons lid

Ties van Doorn
Ridder in de orde van de Bistrojanen

Hy' zal altijd in onze herinnering blijven.
Wy wensen tante Bertha veel sterkte toe met dit
verlies.

C.V. de Bistrojanen

t Marie Emile Hu-
bert Maenen, 76

jaar, echtgenoot van
Maria Elisa Hubertina
Hendriks. Corr.adres:
Kruisstraatl, 6231 LJ
Meerssen. De plechti-
ge eucharistieviering
zal plaatsvinden op
maandag 27 juni om
10.30 uur in de Basi-
liek van het H. Sacra-
ment te Meerssen.

tJacoba Petronella
Doorenspleet, 88

jaar, echtgenote van
Hendrik Renier Mos.
Corr.adres: Tiend-
straat2l,6lBlGGEls-
loo. De crematie-
plechtigheid zal
heden plaatsvinden
om 13.15 uur in het
crematorium Neder-
maas, Vouershof 1 te
Geleen.

Ineens is een ruimte leeg
hem iets vragen die er niet meer is ■hem iets zeggen, maar waar is hij nu?
Hem te horen, te zien en te weten
dat dat niet kan
hoe kan ik dit begrijpen
een stuk van mijn leven wordt
eenzaam en stil.

1
Na een langdurige ziekte hebben wij afscheid moeten nemen van i

Bernardus (Barend) 1
Agterhorst R.A. j

officier in de ordevan Oranje Nassau
13-5-1918 23-6-1994

Landgraaf: G.B. Agterhorst-Lantinga

Malden: G.H. Agterhorst
R. Verschoor
Zialda, Benjo
Thirza en Rik

Voorburg: J.C. Agterhorst
I.F. Ruggenberg
Niels

23 juni 1994
Exdel 17, 6373 HA Landgraaf

Liever geen bezoek aan huis.

De crematie zal plaatsvinden op dinsdag 28 juni 1994 om 13.30 uur in
het crematorium te Imstenrade-Heerlen (autosnelweg Heerlen-Aken.
afslag "De Beitel").

Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.

I ~ :Hiermede moeten wij u kennis geven dat op 23 juni 1994 is overleden
myn lieve vrouw, onze mamma, dochter, kleindochter, schoondoch-
ter, zus, schoonzus en tante

Joyce Folkers
op de leeftijd van 32 jaar.

Yvan Nijssen
Roxanne
Xavier
en verdere familie

Koggewaard 104,
1824 GR Alkmaar.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden dinsdag 28 juni a.s. om
12.00 uur in het crematorium te Schagen, Haringhuizerweg 3.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te bedanken voor
"de vele blijken van medeleven die wij van u mochten ontvangen na
het overlijden en tijdens decrematie van

Chris Horselenberg
willen wij langs dezeweg onze oprechte dank uitspreken. U was voof
ons een grote steun en gaf ons het gevoel dat hij door velen gelieft* j
en gerespecteerd werd.

Annie Horselenberg
Kinderen enkleinkinderen.

Juni 1994. .
Met grote verslagenheid namen wij kennis van
het overlijden van ons lid

Mevrouw de Raden
Wij zullen haar erg missen.

Dirigent, bestuur en leden
van het gemengd
ouderenkoor Melisma Hoensbroek

Dankbetuiging
De vele brieven, kaarten en bemoedigende
woorden tijdens de ziekte en bij het overlijden
van myn dierbare man, vader en lieve opa

Jaap Cator
waren voor ons een teken dat u allen meeleefde.
Uw aanwezigheid bij zijn begrafenis leerde ons
dat hij niet alleen voor ons heel byzonder was,
maar ook voor anderen veel betekende.
Onze oprechte dank voor deze steun en troost
die wij hebben mogen ontvangen.

Mevr. A.A. Cator-Snel
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juni 1994

Er wordt veel gegeven
als het donker is in 't leven.
Wij mochten dit ervaren
door al uw hartelijke gebaren.
De herinnering blijft.

Veel reacties ontvingenwy rondom het overlij-
den van

Willy Antonia
du Chatinier-de Vlieger

Wij zijn u daar erg dankbaar voor.
Ernst du Chatinier
en kinderen

tTinus Beeren, echtgenoot van Tru Jacobs...
jaar, Lambroekweg 15, 6039 ER Stramproy-'S

plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op z3^dag 25 juniom 10.30 uur in de parochiekerk van
H. Willibrordus te Stramproy.

tDorothea Kessels, 83 jaar, Heythuysen. C"
adres: Tienderweg 34, 6093 EP Heythuysen-rj

plechtige uitvaartdienst wordt gehouden maan<>.j
27 juni om 10.30 uur in de parochiekerk van d«
Nicolaas te Heythuysen.

tTruia Smeets, 86
jaar, echtgenote

van Eugène Lim-
bourg, corr.adres: St.
Catharinastraat 94,
6235 BH Ulestraten.
De plechtige uitvaart-
dienst zal plaatsvin-
den op maandag 27
juni a.s. om 11.00 uur
in de St. Catharina-
kerk te Ulestraten.

t Chris van der
Steenstraeten,

echtgenoot van Miep
Toma. Corr.adres:
Akersteenweg 170,
6227 AD Heer-Maas-
tricht. Op verzoek van
de overledene heeft
de crematie in kleine
familiekring plaatsge-
vonden.

I
Veranda rJakpl**'

Gegarandeerd onbreekbaar en Wj
helder, Dv voor pergolas-

verandabouw. carporis ;
lerrasoverkappmgen

Eventueel met biipassen»
bevestigingsmateriaal .^Met 10jaar verzekerde gar»1"

MESTEROM, Prinses Irene**
Bunde Tel 043-645959. Jf
Showroom geopend: Wo^T'donderdag- en vnjdagmido"(
13.30 tot 17 30 uur Zatero»
10.00 tot 16 00 uur .

-^

Voor het opgeven van familieberichten
voor dekrant van maandag bestaat
gelegenheid op zondagmiddag tussen ,
15.00 en 16.00 uur op ons hoofdkantoor* 0!
telefonisch uitsluitend op 045-739886.

Limburgs Dagblad
In de Cramer 37, Heerlen
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Een kraan in India doet wonderen.,.

y^^r7^^>s DE HARDE FEITEN IN INDIA: Kunnen wij iets doen? Ja!
///Cv j Miljoenen mensen hebben doorwatergebrek een Eén waterpomp of eenvoudige waterleiding ter plekke 9|ro j/ f )% ) erbarmelijk bestaan. De recente aardbeving maakt de kan vele levens redden. SIMAVI maakt daarom vele H| ■■■l situatK dleen maar erger en de behoefte aan schoon (drink)waterprojecten mogelijk. Helpt u ons daarbij?
V (drink)watergroter. _^È B
\IQIMA\/l***-^«* UW HULP IS NU EXTRA NOODZAKEUJK M "%kW

1OI IYI MV Telefoon (023) 31 80 55 SIMAVI WATERFONDS. '



zen.
Met het project is een
totale investering van
bijna 140.000 gulden ge-
moeid. Behalve de pro-
vincie Limburg draagt
ook de provincie Gro-
ningenruim 23 mille bij
in de ontwikkeling van
het waarschuwingssys-
teem. In beide provin-
cies bevinden zich de
grootste rozenkweke-
rijen van ons land.

MAASTRICHT - Het
Limburgs provinciebe-
stuur investeert ruim
23.000 gulden in een
nieuw, milieuvriende-
lijk systeem voor de
bestrijding van schim-
melziekten bij rozen-
kwekerijen. Het gaat
om een waarschuwings-
systeem dat de kweker
meldt wat het meest ge-
schikte tijdstip is om
maatregelen te treffen
tegen de meeldauw, een
van de meest voorko-
mende en gevreesde
schimmelziekten bij ro-

Grote voordeel van het
nieuwe waarschu-
wingssysteem is dat er
daardoor veel minder
gewasbestrijdingsmid-
delen nodig zijn om de
rozestruiken te bescher-
men tegen de meel-
dauw. Op termijn kan
zelfs een besparing
worden bereikt vanzon vijftig procent. Het
systeem bestaat uit een
'waarschuwingsmodel'

dat gekoppeld wordt
aan een weerstation. De
weergegevens en het
'model' worden via een
computer vertaald tot
een voor de kwekers
handzaam bestrijdings-
advies. De DienstLand-
bouwvoorlichting zal
de telers actief begelei-
den. Daarnaast zullen
op de proeftuin in het
Noordlimburgse Horst
demonstraties worden
gegeven om de Lim-
burgse rozenkwekers
kennis te laten maken
met het nieuwe waar-
schuwingssysteem.

Veldwerk Milieupiket vanpolitie, brandweer en GGD's

Hulpverleners willen
meer informatie DSM

Van onze verslaggever

- De Indus-
Liof gelooft in een

fspoedig herstel van de in-

»*e > ook in Limburg, maar
aantal banen in de indu-. alleen nog maar af.daar is moeilijk iets tegen. a°en. Directeur Frans Koel-JJ constateert dat in het

dat hij gistereninteerde.
ijj 'ft&n verwacht op korte termijn
I meer en gezonde industrie in
jk. Urg, maar met minder arbeids-ven. Door het beter gebruik
CteUwe technologieën groeit de
(|1 strie zonder dat het aantal ba-
lg toeneemt. Waar nu
Wiri Procent van de Limburgse
tljj in de industrie wordt ver-
(j.' ?al dat in de toekomst afne-
*Rp "* *s zeker m de huidige
Ll^ jaren een groot probleem,nt Koelman.

SITTARD - De provincie moet
druk gaan uitoefenen op DSM om
politie en brandweer meer informa-
tie te geven over de gebruikte ge-
vaarlijke stoffen op het DSM-ter-
rein in Geleen. Dat zei de regionale
milieucoördinator Limburg-Zuid,
A. Korste, bij de officiële start van
van het Regionaal Milieupiket van
politie, brandweer en gezondheids-
diensten (GGD's en DGD's) in
Zuid-Limburg.

'het bevoegd gezag', de provincie, te
vragen om DSM te dwingen tot
meer openheid. De Simpelveldse
burgemeester P. Cammaert voegde
daaraan toe 'dat het niet zo kan zijn
dat de hulpverleners in de regio al-
les doen om goed voorbereid te zijn
op calamiteiten, terwijl een belang-
rijke entiteit zich daaraan onttrekt.

Bij calamiteiten die met het milieu
te maken hebben, werken politie,
brandweer en gezondheidsdiensten
sinds kort samen in een Regionaal
Milieupiket. Dat moet de leemte in
de bestaande hulpverlening buiten
kantooruren opvullen.

Totvoor kort was de gespecialiseer-
de deskundigheidvan de gemeente-
lijke milieudiensten alleen overdag
beschikbaar, 's Avonds en 's nachts
hadden politie en brandweer vaak
moeite om deskundigen te vinden
om de risico's te bepalen van bij-
voorbeeld lekkende chemicaliën-
tankers of van branden waarbij
asbest vrijkwam.

Een politieman van de basiseenheid
Geleen-West maakte op de bijeen-
komst in het Nationaal Sportcen-
trum in Sittard duidelijk dat het
chemieconcern niet erg mededeel-
zaam is wat betreft de gebruikte
stoffen en daarmee gepaard gaande
risico's. „Het risico om het DSM-ter-
rein is in meerdere opzichten erg
hoog."

Regionaal milieucoördinatorKorste
erkende het probleem en beloofde

Tuinders vrezen
derde mager jaar

Oranje paprika in de problemen

Van onze verslaggever

" Leerlingen van tien Maastrichtse en vijfBelgische basisscho-
len waren de afgelopen dagen te gast in het grensoverschrijdende
natuurgebied Hochter Bampd, op de oevers van de Maas, ten
noorden van Maastricht bij het Belgische Neerharen. De natuur
leer je het beste kennen door er op uit te trekken, legt beheerder
Don Shepherd uit. Met behulp van een opdrachtenboekje togen de

ihj/,e Limburgse economie zeer
(^ctuurgevoelig is, is volgens
jf.'^an ook nauwelijks te veran-■ ..Op dit moment krijgen we
lth pen" Koelman denkt wel
(t et bedrijfsleven veel beter van
iH ?ar»trekken van de economie

u,Ünnen Pronteren als er meerHq*orden gedaan aan export en
atie. Het Limburgse midden-

in einbedrijf scoort op exportge-
s.jjorider het landelijk gemiddel-
> staat in feite met de rug naar«rens gekeerd.

novatie
M.f, geldt voor vernieuwenditl^oek. Slechts eenderde van
% midden- en kleinhe-
id i

kjkt enige innovatiebereid-
jjte hebben. Dat breekt ons op,
if.^huwt Koelman. De Oost-

"^ Pese landen produceren voor
SvJ^ctie van de Nederlandse ta-
i^l en een toenemend aantal
IL ürgse bedrijven laat nu pro-n maken in Polen en Tsjechië.
1^Pr.s kunnen we niet meer con-ren. dus hangt de toekomst
It) Limburgse bedrijfsleven af

vernieuwing.
b^ is of wij hier bereid en in
&au?Ün daar geld en tijd aan te, stelt Koelman.

leerlingen door de Hochter Bampd. Zij moesten onder meer
grond- en watermonsters nemen en met een pincet paardevijgen
onderzoeken. Vorig jaar werden de veldwerklessen voor het eerst
gegeven. De lessen zijn mogelijk door sponsoring van de stichting
Doen dieop haar beurt weer geld krijgt van de Nationale Postco-
deloterij. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

bedoeling is dat het overslagstation
uiterlijk in 1996 is gerealiseerd.

GRUBBENVORST-- Ondanks een
meeromzet van 6,7 miljoen gulden,
waarvan 5 miljoen gulden in de af-
gelopen week werd behaald, vrezen
bestuur en directie van Veiling
Zuidoost-Nederland (ZON) in
Grubbenvorst dat ook 1994 'een ma-
ger jaar' zal worden; het derde in
successie. „Laten we hopen dat het
er geen zeven zullen worden," zo
opperde ZON-voorzitter Nico Cos-
tongs uit Berg en Terblijt, gisteren
tijdens de algemene vergadering.

Bedrijfwil zelfmeedoen aan afvalverwerking

Conflict over gronden
stortplaats Schinnen

[|8 Jaar kondigde Liof viermaal
t(je 'ftst aan van een buitenlandse
l^j^errüng. In totaal investeren
f(,_ u ttuljoen gulden en creëren ze
II; '75 nieuwe arbeidsplaatsen.
"y&k" is pas één nieuw Duiten-
*_ bedrijf bekend: een distribu-ntrum van AT &T. Toch
It^cht Liof dat zich dit jaar iets
'W .drijven melden en dat de
&H4 eringen van 1993 worden geë-

Bergerode bv heeft nu als voor-
waarde gesteld dat het de bouw en
exploitatie van het ontvangst-
emplacement krijgt toegewezen.
Twee maanden geleden heeft de bv
die eis al op het bord van het streek-
gewest gedeponeerd. Het gewest
heeft hier tot nu toe niet op gerea-
geerd. Ook woordvoerder J. Drost
wilde het standpunt van het Streek-
gewest gisteren niet nader toelich-
ten. „Er zijn verschillende exploita-
tiemogelijkheden denkbaar," zo
hield hij zich op de vlakte. „In het
algemeen is het echter zo dat het
rijk graag zelf de touwtjes in han-
den houdt met betrekking tot de
eindverwerking van het afval."

In totaal werd in Grubbenvorst in
1993 voor ruim 645 miljoen gulden
aan groenten, fruit, paddestoelen en
siergewassen omgezet. Het batig
saldo beliep 3 miljoen gulden, waar-
van 1,7 miljoen gulden vervroegd
aan leden werd gerestitueerd. Ruim
vier ton werd aan het eigen vermo-
gen toegevoegd. Het bedraagt 61,5
miljoen gulden.

Ook F. Loefen, portefeuillehouder
afvalverwerking van het streekge-
west, is deze mening toegedaan.

Klappen vielen er in 1993 vooral in
de glastuinbouw. Door een Duitse
anti-campagne werd de Nederland-
se tomaat 'lelijk onderuit gehaald.
ZON-directeur Kees van Beek

hoopt daarom dat bij een WK-finale
Nederland-Duitsland Nederland
Duitsland laat winnen.

Minder
Ondanks de Oranjegekte, dieook in
Zuidoost-Nederland woedt, doet de'
oranje paprika het op de veiling inGrubbenvorst beduidend minder
dan in het Westland. Oranje-papri-
katelers overwegen daarom hunprodukt in het Westland af te zet-ten. Van Beek vroeg hen 'de con-
centratie in Grubbenvorst te hou-
den, opdat de koopkracht op Vei-
ling ZON zou blijven. Paprika was
met een omzet van ruim 30 miljoen
gulden het derde belangrijkste Jcas-produkt.
Koploper van de vollegrondsgroen-
ten bleef asperge. In 1993 werd
byna 10 miljoen kilogram aange-
voerd, die 56,5 miljoen gulden heeft
opgebracht. Tot nu toe werd slechts
6 miljoen kilogram aangevoerd.
Planten hebben te weinig energie
kunnen opbouwen. Er is vorig jaar
te lang doorgestoken. Overigens
steeg de middenprijs van ’ 5,68 per
kilo vorig jaar naar ’ 8,63 per kilo
dit jaar. Gisteren hebben de meeste
aspergetelers hun messen opgebor-
gen.

Komitee Ereschuld gaat bij
beroepsprocedures helpen

Liof koopt
aandelen
Spijkstaal

MAASTRICHT - De Industrie^
bank Liof heeft een belang van
30 procent genomen in Spijks-
taal, een bedrijf met vestigingen
in Weert en Spijkenisse. Spijks-
taal is vooral bekend als bouwer
van elektrisch aangedreven
SRV-winkelwagens. Het bedrijf
maakt op dezelfde manier ook
chemo-karren, bibliobussen en
methadonbussen. Spijkstaal
heeft geld nodig voor verdere
groei, het zoeken van nieuwe af-
zetmarkten en het ontwikkelen
van nieuwe produkten. Liof
heeft dat geld beschikbaar ge-
steld door voor 30 procent aan-
delenin het bedrijf tekopen. Het
is de derde participatie van Liof
dit jaar. Eerder nam het bedrijf
aandelen in Euro Precision
Technology in Hengelo en Ven-
ray en in Schoenmij '84 in Kes-
sel.

eeft desondanks duidelijklast
li..r et feit dat de investeringspre-
ttVj eBeling alleen nog geldt voor

investeerders. De aan-
>ts lflgskracht van Limburg heeft
ï,k ar> kracht ingeboet. De Indus-
*.[ nk moet lijdzaam toezien hoe
!^s?'ddelgrote bedrijven die in-
<öf / contact hebben gehad met

ft , h besluiten zich in met na-
dj,. elgië te vestigen, waar flinke
\|CIT^ e Prikkels worden ver-
dij.' Liof behaalde vorig jaar een
ty a

e^ resultaat van 5,8 miljoen.
Ê(i antal participaties is met ne-Ultgebreid tot 56.

Van onze verslaggever

SCHINNEN - Er dreigt een con-
flict te ontstaan tussen het Streek-
gewest Westelijke Mijnstreek en
Bergerode bv, een samenwerkings-
verband van de bedrijven SBA in
Heerlen en Mourik in Groot-
Ammers.

Inzet van het conflict zijn gronden,
die het streekgewest nodig heeft
voor de bouw van een immens over-
slagstation nabij de regionale stort-
plaats in Schinnen. Bergerode wil
de gronden slechts onder bepaalde
voorwaarden verkopen, maar het
streekgewest weigert hierop in te
gaan.

De twee bedrijven, die actief zijn op

het terrein van de afvalverwerking,
hebben de gronden in erfpacht ge-
kregen van de St.-Andreasstichting
in Nuth, die eigenaresse is van het
terrein. Op het moment dat het
streekgewest bijna rond was met de
stichting in Nuth, ging die echter in
zee met Bergerode bv. Bovendien
heeft de Andreasstichting een aan-
tal andere percelen in eigendom,
vlakbij de aansluiting op de A76. De
verkoop van deze gronden aan het
streekgewest heeft de stichting ge-
koppeld aanrealisering van het ont-
vangst-emplacement. Het gewest
accepteert deze eis echter niet en
wil in het uiterste geval overgaan
tot onteigening van alle percelen.

Dit zou echter een aanzienlijk tijd-
verlies opleveren, terwijl het de

„De provincie heeft niet voor niets
de nv Sturing opgericht, zodat we
de afvalverwerking zelf blijven
doen," aldus Loefen. Hij bevestigde
dat het streekgewest niet zal aarze-
len om in het uiterste geval tot ont-
eigening van de gronden over te
.gaan.

Bijopening uitbreiding golfbaan Brunssum

hoogland haalt uit
naarde gouverneur

Seiri UM ~ »z°veel hoogwaar-
dig "sbekleders zijn er niet. DeNf Js of dat zo erg is. De vorige
P(j at hier een gouverneur was
}Ol niet zo goed af." Voorzitter

(Uf °Bland van de Raad van Be-Wis Van de openbare Golfbaan
bv gaf gisteren

Vv de opening van de uitbrei-
<k-ar> de golfbaan duidelijk blijk
it Jr> irritatie over de afzegging
'<Jtte°uverneur Van Voorst tot

n.?5e van de koningin
3-een eel"dere toezegging om

>d P'ële redenen af voor de ope-
Ur_ s atl de uitbreiding van de
!(j;^ürnse baan met negen holes.
*l deCv.ssie over de aanbesteding

was voor de gou-
'V/reden om gisteren niet naar
J. _| maf te reizen. De aanbeste-2.ü°°r het streekgewest Ooste-
P W "Limburg van de uitbrei-as een farce- Voor de vormpigi^ n°g enkele bedrijven uitge-
NoA°m te voldoen aan de subsi--0V; Avaarden van Brussel enl Cle"

Uter W. Beuken van de Bruns-
p&i g°lfclub deed er nog eenL"6 bovenop door publiekelijk

te zeggen dat de gouverneur tijdens
de opening toch alleen maar de bal
in het water van de vijver op het
golfcomplex zou slaan.

Ook andere bestuurders moesten
het ontgelden. Hoogland verweet
bestuurders in de regio, zonder ove-
rigens namen te noemen, een ge-
brek aan moed bij het aanbeste-
dingsbeleid. Volgens Hoogland is
het openbaar aanbesteden, dat
steeds meer terrein heeft gewon-
nen, 'een heilloze weg.'

Hoogste bestuurder in rang bij de
opening was loco-burgemeester D.
Akkermans van Brunssum. Waar-
nemend burgemeester J. van 't
Hooft schitterde door afwezigheid.
Hij kon niet aanwezig zijn, omdat
hij de SNS-bank in Brunssum
moest openen, zo luidde de verkla-
ring.
Ook de speech van voorzitter Beu-
ken was gepeperd van toon. Hij had
het over 'bepaalde minderheids-
groeperingen die via de pers discus-
sie voeren over de golfbaan. Zijn
bijzondere waardering ging uit naar
Hoogland omdat deze ondanks kri-
tiek 'zijnrug recht gehouden heeft.'
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" Voorzitter W. Beuken van de Brunssumse golfclub (midden) en L. Hoogland van de openbare
golfbaan Brunssummerheide bv (tweede van rechts) sloegen zelf een balletje bij de opening vande uitbreiding van de golfbaan. Foto: fransrade

Van onze verslaggever

HEERLEN - Het Aktiekomitee
Ereschuld Mijnwerkers gaat voor-
malige kompels die geen uitkering
van 20.000 gulden krijgen, bijstaan
bij beroepsprocedures tegen die be-
slissing van de Stichting Silicose
Oud-mijnwerkers.

De eerste 724 uitkeringen worden
binnenkort betaald. De aanvragers
kregen daarover gisteren bericht.
Tegelijk ontvingen ook 493 mensen
bericht dat ze op medische gronden
niet in aanmerking komen voor de
belastingvrije uitkering van de
Stichting Silicose.

Zij kunnen daartegen beroep aante-
kenen bij een bezwarencommissie,
die bestaat uit voorzitter Piet van
Zeil, oud-burgemeester van Heer-
len, J. Meijers, directeur van de
DGD Zuidelijk Zuid-Limburg en
FNV-jurist A. van de Broek.

Bij het Komitee Ereschuld, dat
streeft naar een uitkering voor alle
oud-mijnwerkers met silicose en
hun nabestaanden, zijn naar aanlei-
ding van de eerste toekenningen
van uitkeringen door de Stichting
Silicose opnieuw veel emotionele
reacties binnengekomen.
„Merkwaardig genoeg tot nu toe al-
leen nog maar positieve," zegt voor-
zitter Jan de Wit, in het dagelijks
leven advocaat en lid van de ge-
meenteraad in Heerlen voor de So-
cialistische Partij. „Voor veel oud-
mijnwerkers is het een belangrijk
moment wanneer de overheid ein-
delijk het hen toegebrachte leed
erkent."
Voor hen die van de Stichting Sili-

cose te horen kregen dat ze niet
voor de uitkering in aanmerking
komen, was de teleurstelling vaak
groot. Het Komitee Ereschuld wil
hen bijstaan als zij beroep tegen de
afwijzing aantekenen.

Daarnaast zegt het Aktiekomitee
het een trieste zaak te vinden dat
een grote groep oud-mijnwerkers
met silicose en weduwen van oud-
mijnwerkers met 'stof die inmid-
dels zijn overleden, de uitkering
niet krijgen.

__ (ADVERTENTIE)

Meubelgroothandel

TOEGANG VOORW I lEDEREEN |
mt I Zeer grote collectie bankstel-wM I len, kasten, eethoeken,
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Heerenweg 251, Heerlen
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"an onze redactie economie

Provincie investeert in
bestrijding van schimmel

Bedrijfsleven toont gebrek aan export en innovatie

Geen banengroei meer
in Limburgse industrie

limburg



DOOR FRANK SEUNTJENS

morgens tot halfvijf 's middags worden de
rechercheurs bijgeschoold. Want ook een ervaren rot

kan altijd nog wat bijleren.

Rechercheurs in
de schoolbanken

vier weken waarbij verhoortechniekencentraal staan
Van maandag tot en met vrijdag van negenuur 's

Zeventien Zuidlimburgserechercheurs zitten op dit
moment weer in de schoolbanken. Als eersten volgen
de beroepsspeurders aan de politieschool in Heerlen
de cursus algemeen rechercheur. Een opleiding van

Cursus verhoortechnieken op politieschool Heerlen
HEERLEN

Royal: The naked gun 33 1/3, da*
19.15 en 21.15 uur, za en zo H.3OJ»,
16.30 uur, wo ook 14 uur. Rivoli: TW
conciërge, dag. 18.30 en 20.45 u"r'^'en zo ook 14 en 16 uur. Maxim: Fre*
Willy, za zo en wo 14 uur. Schil"1':
ler's list, dag. 20 uur, za zo ook I'
uur. H5: Mr. Jones, dag. (beh. *0'
18 en 20.30 uur, za ook 23.15 uu'
Aladdin (ned), dag. 14.15 uur, za »
ook 16.15 uur. Remains ofthe daY
dag. 18.15 en 20.45 uur. Look who»
talking now, dag. 14 uur, za zo ook
16.30 uur. Intersection, dag. 18"■>„.'
en 21 uur, za 23.30 uur. Sister act*
dag. 14 uur, za zo ook 16.30 uur. A*
Ventura, dag. 18.30 en 21 uur,»
ook 23.30 uur. Cool runnings, dag
14 en 18.30 uur, za zo ook 16.30 uu'.
True romance, dag. 21 uur, za 23.'
uur. Sneak preview, za 23.15 uu-
Les visiteurs, voorpremiere za H-J.
uur.

LANDGRAAF
Autokino: Ace Ventura, vr za zo 22- 1

uur.

MAASTRICHT__ _
Mabi: The pelican brief, do -'m z°'
en 21 uur, ma t/m wo 21 uur, za zo e

wo ook 14.30uur. The paper, do t/nj*jj
18.30 en 21.15 uur, ma t/m wo 21->
uur. Free Willy, za zo wo 14.30 U*j
Hudsucker proxy, do t/m zo 18.30
21.15 uur, ma t/m wo 21.15 uur, za»"
en wo ook 14.30 uur. The naked P».
33 1/3,do t/m zo 19.15 en 21.30 uur,"J
t/m wo 21.30 uur, za zo en wo o".
14.40 uur. Ciné-K: Schindler's »
dag. 20 uur. Cinema- Palace: Mr. J ,
nes, dag. 18.30 en 21.15 uur, za zo%
wo 14.30 uur. Intersection, dag. l°Vj
en 21.30 uur, ma geen 21.30 uur. AJfJdin (ned), za zo en wo 14.30 uur. TTJJJromance, do t/m za 21 uur, zo t/m "18.15 uur, za zo ook 14.30 uur. &JJ
dowlands, dot/m za 18.15uur, zo»
wo 21 uur. Sneak preview, ma 21 *>
Les visiteurs, voorpremiere wo I'j^
uur. Lumiere: Fiorile, dag. 20 uur.'
away so close, dag. 20.30 uur. Met!**
dag. 22 uur.

GELEEN
Roxy: Naked gun 33 1/3, dag. 20-*|]
uur. Ace Ventura Pet Detective, d*j
20.30 uur.

SITTARD
Forum: Cool Running, dag. 20.30 W'
Grumpy old men, dag. 20.30 uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Naked gun 33 ' ido t/m di 20.30 uur, zo ook 14.30 U"1

Schindler's hst, do t/m di 20 uur.

HEERLEN - Het lesrooster van
de rechercheurs zal in ieder ge-
val niet snel tot verveling leiden.
Afwisseling is troef. Theorie over
juridische zaken, taktiek en ge-
dragswetenschappen, maar
vooral veel rollenspellen.

Gevallen uit de dagelijkse prak-
tijk, zoals inbraken, autodiefstal-
len en geweldsdelicten. Om het
zo echt mogelijk te laten lijken,
zijn er op het terrein van de poli-
tieschool twee complete wonin-
gen ingericht. De rechercheurs
doen er huiszoekingen, arreste-
ren er verdachten of ondervra-
gen er getuigen. Op een publieke
tribune kunnen de andere cur-
sisten toekijken hoe ze het ervan
afbrengen. En in een vleugel van
de politieschool staan speciale
verhoorkamertjes ter beschik-
king om het onderzoek zoge-
naamd op het bureau voort te
zetten.

De cursus is in feite niet nieuw,
zeggen de docenten Hay Fleuren
en Chris Brouwers. Op de re-
chercheschool in Zutphen wordt
precies dezelfde opleiding gege-
ven. Maar daar zaten ze met een
enorme wachtlijst. Vandaar dat
de Heerlense politieschool is
aangewezen als een soort depen-
dance.

De eerste lichting curisten be-
staat uit gepokt en gemazelde
rechercheurs. Voor hen is het af-
nemen van een verhoor dagelijk-

ROERMOND
Royal: Philadelphia, do t/m wo 20- -j
uur. Aladdin, zo en wo 14.30
Royaline: Sister act 2, do t/m zo I»\J
uur, ma t/m wo 20.30 uur, zo en "J
ook 14.30 uur. Naked gun 33 1/3. "j
t/m zo 21.30 uur.

Van onze correspondent

Limburgs weerhoekje HEERLEN
Stadsgalerij, Raadhuisplein. (lm)P"^l
sible Waltz. T/m 4/9. Open di t/m "1
11-17, za en zo 14-17 uur. A
De Wever Ziekenhuis. Artsen zofi°T|
grenzen, fotoserie dr. J. Lawson
Openbare Bibliotheek, Raadh^lplein. Euregionale tentoonstel" "Prix de I'Urbanisme. T/m 24/6. j

Thermenmuseum, Coriovallumstf'H
9. Het grijze verleden. T/m 14/8.

BRUNSSUM
i.''iGregorius Ziekenhuis. Expositie J

sy Hertog-Backbier. T/m 26/6.
Gemeentehuis, Lindeplein 1. k'^burgse landschappen van Cleme
Bindel». T/m 11/7.

Warm zomerweer

Museum moet motor toerisme worden
Splinternieuwe cultuurtempel in Tongeren kost twintig miljoen

Een verdieping hoger belandt de
bezoeker in de Gallo-Romeinse
periode. De stadsplattegrond
van het Romeinse Tongeren is
het stramien voor depresentatie.
Kennismaken met modern ar-
cheologisch onderzoek kan dan
weer op de eerste verdieping.

Belgisch-Limburg wil van het
nieuwe Gallo-Romeins museum
de cultuur-toeristische motor
van de regio maken.TONGEREN - Het Gallo-

Romeins Museum in Tongeren is
sinds vorige week weer voor het
publiek toegankelijk. De inwo-
ners van de stad kregen de vori-
ge dagen de kans om vooraf een
kijkje te gaan nemen in deze
splinternieuwe cultuurtempel,
waaraan een prijskaartje van
bijna twintig miljoen gulden
hangt. Met dank aan de Europe-
se Unie die goed was voor 6,6
miljoen.

Bij het ontwerp van dit nieuwe
museum werden de bestaande
concepten van tafel geveegd. Be-
doeling was alle benaderingsmo-
gelykheden van de archeologie
op een rijtje te zetten en de be-
zoeker centraal te plaatsen. We-
tenschappers en kunstenaars,
architecten en vormgevers werk-
ten aan de integratie van deze
doelstellingen in een modern ge-
bouw met vier verdiepingen.

Het museum is gelegen op een
steenworp van de Onze Lieve
Vrouwbasiliek in hartje Tonge-
ren, op een plaats waar ooit een
luxueuze Romeinse stadswoning
stond. Het provinciebestuur van

Verleden
Het verhaal van dit museum is
het relaas van de confrontatie
met het verleden. Niet het voor-
werp, maar de bezoeker moet er
centraal staan. Daarom is een
museumbezoek opgebouwd als
een archeologische ontdekkings-
tocht, waarbij van de bezoeker
enige intellectuele inspanningen
worden gevraagd. Een goed ge-
documenteerde leidraad, die hij
kosteloos ontvangt bij de aan-
koop van zijn toegangsbewijs
(200 frank, ruim tien gulden),
moet hem helpen.

LANDGRAAF
Galerie Gaudi, Hereweg 83. Expo^
van Mary Rosé Vink en Jasper » J
der Wel. T/m 26/6. Werk van H^Metselaar, Martine Knoppert en tJj
nand Everaert. Van 3/7 t/m 31/7. oP"*j
vr 16-20uur, za en zo 13-17 uur. .J
Galerie Ipomal, Kerkberg 2. ScWI*^rijen en sculpturen van Iz Mag'%
T/m 10/7, open vr 17-20 uur, za en .
14-17 uur.De start van het zomerweer was, zoals zo vaak, in Limburg eerder

dan elders in Nederland. In onze provincie werden in het afgelopen
weekeinde nog twee zomerse dagen genoteerd (maxima tot 26 gra-
den). Elders in Nederland bereikte het kwik niet eens de warme-
dagengrens van twintig graden. Hoewel de astronomische start van
de zomer op 21 junienigszins tegenviel (veel bewolkingmet wat lich-
te regen) werd het in de loop van de week mooi en droog weer met
voor deze tijd normale temperaturen van 21 tot 24 graden.

Een andere mogelijkheid is het
huren van een walkman (100
frank, ruim vijf gulden) die het
verhaal tijdens de tocht door het
museum op een attractieve ma-
nier en in de eigen taal vertelt.

Nieuw
„Dit concept is nieuw en - we
zijn er ons van bewust - ook ex-
perimenteel," aldus gedeputeer-
de Piet Schiepers. „We kozen
voor deze wellicht poëtische be-
nadering, omdat we menen dat,
zelfs in nieuwe musea, ofwel te
weinig aan de verbeelding van
de bezoeker wordt overgelaten,
ofwel te zeer de nadruk wordt
gelegd op het voorwerp. Archeo-
logie fascineert, verleidt en char-
meert: dat leren ons de opgravin-
gen van Troje of de vondst van
gletsjerman. Dat zeggen ons ook
de amateurarcheologen, de le-
zers van Agatha Christie en de
bewonderaars van Indiana Jo-
nes."

SITTARD
Het Domein, Kapittelstraat 6. S^Rimbaud van Richard Bouwman P|]l
26/6. Foto's van Herman Wijier., 1 ..
26/6. A chamber of Mirrors van K«_,j
tyna Ziach. T/m 26/6. Open di t/W
10-17 uur, za en zo 14-17 uur.
Maaslandziekenhuis. Werk van
van den Akker. T/m 30/6. jj
Galerie Zabawa, Agricolastraat ' '(iSchilderijen van Jac Bisschops ' _
27/6, open wo t/m vr 16-18 uur,
14-17 uur.

Eigenlijk begint de archeolo-
gische ontdekkingstocht bij de
Romeinse toren onder het Vrijt-
hof. Dan belandt de bezoeker in
de kelder van het museum, waar

Het tijdvak van 21 tot en met 30 juni heeft de langste dagen. Het
maximale aantal uren met zon bedraagt in deze periode normaal 55
uur. Degenen die de kust als vakantieplek hebben uitgezocht, mogen
gemiddeld op 70 uren zonneschijn rekenen, zeker in de provincie
Zeeland. Door opwarming van het aardoppervlak vormen zich boven
het binnenland wat gemakkelijker wolken, waardoor het landin-
waarts wat minder zonnig is dan langs de kustlijn.

de verwondering hem tot crea-
tief denken aanzet. Hier wordt
hij geconfronteerd met 'het ge-
heim van de dodecaëder', het
merkwaardige voorwerp dat op
een zeventigtal plaatsen in Euro-
pa is opgegraven. Oude en recen-
teruïnes, een Grieks amfitheater
en een gezonken schip vormen
de ingrediënten van het decor. SUSTEREN

Galerie Artanne, Pissumerweg 1- gjf
merexpositie. T/m 22/7, open zo » 1
14-17 uur en op afspraak.

SCHIMMERT
Galerie Hof van Oensel, Haagstraa^
Oensel. Werk van Linda Verkaaik
Cor de Ree. T/m 4/7, open do t/m
14-17 uur.

Juni doet zijn naam als 'zomermaand' dit jaarzeker eer aan, getuige
de nu al 15 warme en 5 zomerse dagen in Limburg. Daarnaast komen
ook hoge nachtelijke minima voor. Zo stond het kwik woensdag-
nacht om 04.00 uur nog op twintig graden. De laatste keer dat een
dergelijk hoog minimum voorkwam, dateert van 10 juni vorig jaar
met 18.3 graden als minimum. In dit weekeindekomt het kwik in de
Bilt ook boven de 25 graden uit.

Deze verlokkelijke ervaringswe-
reld, bedacht door Stijn Coninx
(regisseur van de Vlaamse film
'Daens', die een Oscar-nominatie
kreeg) en Niek Kortekaas, moet
de aanzet zijn om kennis te ma-
ken met de publieke collectie
van het museum. Videoprojec-
ties en geluid scherpen de veel-
vuldige indrukken nog aan.

In het museum wordt een negen
minuten durende audio-visual
vertoond van de jongeLimburg-
se regisseur Patrice Toye, die
vanuit de lezing van Caesars 'De
Bello Gallico' op zoek gaat naar
de aantrekkelijkheden van het
Belgische Zuid-Limburg. Op de
hoogste verdieping in het mu-
seumcafé spelen een aantal ap-
paraten in op de ontdekkingszin
en de nieuwsgierigheid van de
bezoekers. In de museumshop
loopt een tijdelijke tentoonstel-
ling 'Terra sigillata en Jan Win-
kels.

Zeewind en zeemist

De weercomputers zijn uiteindelijk toch tot een eensluidende prog-
nose gekomen voor het weer in de komende dagen, waarbij het kwik
in Limburg voor het eerst sinds 1 juli 1993 tot tropische hoogten zal
stijgen (30 graden of meer). Gistermiddag werd het al 30 graden: de
warmste en tevens de eerste tropische dag van dit jaar.Hoewel snelle
stijgers meestal geen blijvers zijn zien de verdere weersvooruitzich-
ten er ditmaal hoopvol uit. De plaatselijk regen- of onweersbui zal
wel voor een afkoeling zorgen maar maken vrijwel zeker geen einde
aan het huidige zomerweer.

Evolutie
Alle tentoonstellingsobjecten
zijn geïntegreerd in een verhaal:
de cultuurhistorische evolutie
van de prehistorie tot de Mero-
vingische periode. In de prehis-
torische afdeling, ook in de kel-
der ondergebracht, is alles sober
gepresenteerd in archeologische
velden.

Het museum is het hele jaar ge-
opend van 10 tot 18 uur en op
woensdag en donderdagzelfs tot
21 uur. Op maandagochtend
blijft de museumdeur dicht. Een
gezin met kinderen betaalt 400
frank (ruim twintig gulden). In-
lichtingen: Gallo-Romeins Mu-
seum, Kielenstraat 15, B-3700
Tongeren, tel. 00-32-12/23.39.14. Zonaanbidders die vaker aan het strand vertoeven zullen het aan den

lijve hebben ondervonden, dat op een zonnige en warme dag plotse-
ling een frisse zeewind opsteekt. Met deze wind wordt vaak ook 'zee-
mist' meegevoerd die al vroeg in de middag een einde maakt aan een
warme zomerdag aan de kust, terwijl het elders nog heerlijk warm is.

Zeemist ontstaat wanneer warme landlucht door aflandige winden
naar de nu nog tamelijk koude Noordzee wordt gedreven. Deze war-
me lucht koelt dan in de onderste luchtlagen af, de waterdamp con-
denseert en op enige afstand van de kust ontstaan dan vaak grote en
dichte mistvelden. Voor de badgast is het bepaald niet prettig als
deze mistvelden door het zeewindeffect naar de kust drijven. Een-
maal op de kust 'kruipen' flarden mist, ter plekke ook wel 'zeevlam'
genoemd, zelfs over de duintoppenwaardoor die stranddag een fias-
co wordt. Enkele kilometers landinwaarts lossen deze mistbanken
weer op omdat het boven land warmer is.

' (ADVERTENTIE)

BORRELEN >/"§
in je wyfl>

BADPAK <_4b.
Eén van de talloze leuke dingen die u kunt doen in

De Bonte Wever in Slagharen, het grootste overdekte
uitgaanscentrum van Nederland.

Met tennis-, squash-, kegel en bowlingbanen, een
midgetgolftraject, een uitgebreid fitnesscentrum,

drie restaurants en verschillende bars.
En als absolute topper ons Chinese zwemparadijs

met unieke waterbar, waar u inderdaad kunt
'borrelen in uw badpak...

Trakteer uzelf (en uw familie) eens op een paar dagen
onbezorgd genieten... dan trakteren wij u op:

1 1 IJL

eêhhi SS®mimsm®
Bij boeking van alle standaard midweek-arrangementen
in juli/aug. krijgt u p.p. gratis óf een fiets (1 dag) en luxe

lunchpakket ófeen uitgebreid lunchbuffet.

We hebben al midweek-arrangementen vanaf ’ 230,-.
'n Bonte Wever standaard-arrangement:

4 dagen en 3 nachten
aankomst zondag, maandag of dinsdag. Op basis van

half pension en vrij gebruik van geopende sport-
faciliteiten. (65+ extra korting ’ 25,- p.p.p.n.)

| Pr. Marijkelaan 36
7776 KG

Slagharen

Zeewind wordt veroorzaakt wanneer de lucht boven het land warmer
is dan aan de kust. Vooral in deze maand kan een dergelijke zeewind
grote temperatuurdalingen teweeg brengen (vaak meer dan tien gra-
den) en als de wind dan ook nog eens krachtig genoeg is kan deze
frisse lucht een heel eind het land indringen.

weerspreuk m
'Voor de langste dag neemt de zee,

na de langste dag geeft de zee." Het nieuwe museum van Tongeren
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" Rechercheurs volgen op een monitor hoe medecursisten in een benauwd verhoorkamertje een tasjesdief ondervragen.
Foto: FRANS RADE

(ADVERTENTIE) .
■ *
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PERZISCH^
INDIA

TAPIJTEN
UIT OUDE COLLECTIES j

HUB.DOLS &CO ;
(pasuutt vee* éetxillteit

SITTARD MARKT 3l^_. l-_lllH.il *

r limburgs dogblad limburg

in het nieuws
se routine. Valt er dan toch nog
zoveel bij te schaven?

Fleuren beantwoordt die vraag
met een volmondig ja. „lemand
verhoren is een kunst. Een ver-
dachte enerzijds op zijn gemak
stellen en anderzijds toch laten
bekennen, lijkt misschien sim-
pel, maar is het niet. Voordat je
het weet, klapt een verdachte
dicht en dat moet een recher-
cheur natuurlijk proberen te
voorkomen. Bovendien is het
heel belangrijk hoe de vragen
worden geformuleerd. Sugges-
tieve vragen zijn uit den boze.
Als daar in het proces-verbaal
ook maai iets van blijkt, dan zal
de advocaat van de verdachte
daar meteen gebruik van ma-
ken."

Tijdens de gespeelde huiszoekin-
gen, arrestaties en verhoren vin-
den de cursisten professionele
acteurs tegenover zich. „Het zijn
jongens en meisjes die allemaal
de Toneelacademie hebben
doorlopen en daarna op de re-
chercheschool nog een speciale
opleiding hebben gevolgd. Het is
prachtig om te zien hoe zij zich
in hun rol van arrestant kunnen
inleven. De cursisten hebben
daar vaak een harde dobber
aan," zegt Fleuren.

Aan het einde van de cursus valt
er een diploma te verdienen. Of
dat getuigschrift nog een extra
streep oplevert? Fleuren: „Ik
denk niet meteen, maar als een
bevordering ter sprake komt, telt
het zeker mee."

over de grenzen

bioscopen

exposities



Zaterdag 25 juni 1994 " 17

PAK voor daklozen
bij ziekenhuis

'Hoge kosten van kamer
wethouder onontkoombaar'
Links (Paul Simons),
doet dus niet ter zake.

soberder inrichting van
de wethouderskamer op
zijn plaats was geweest.

' HEERLEN - Dat dekosten van inrichtingvan de zesde wethou-derskamer in het Heer-lense gemeentehuis
49.000 gulden zijn be-
groot, is een logisch en
onontkoombaar gevolgvan in 1993 door het vori-ge' college uitgevaardig-
de richtlijnen daarover.
Dat die zesde kamer be-
stemd was voor een be-
stuurder van Groen-

van Dellen (Stadspartij
Heerlen Noord, SHN).
Die had in een boze brief
over de hoge kosten ge-
schreven dat juist gelet
op de politieke achter-
grond van Simons, een

De hoge kosten van de
zesde wethouderskamer
was oppositiepartij SHN

Dat antwoordt het Heer-
lense college op een boze
brief van raadslid Dirk

ook een doorn in het oog,
omdat ze vindt dat een
zesde wethouder voorHeerlen overbodig is.Volgens Van Dellen zalzijn partij echter gelet ophet antwoord van hetcollege waarschijnlijk
niet meer op de zaak te-
rugkomen. De Socialisti-sche Partij, die ookbezwaren had tegen dehoge kosten, zal het er
vermoedelijk niet bij la-ten zitten.

brengen van de daklozen in zes
aparte vestigingen verspreid over
Brunssum.BRUNSSUM - De 24 daklozen met

psychische problemen kunnen het
best bij het ziekenhuis in Brunssum
gehuisvest worden. Daar zijn voor-
zieningen voorhanden en het bete-
kent tevens een versterking van het
ziekenhuis.

Het PAK reageert met de alternatie-
ven op het verwijt van wethouder
Hesse als zou het PAK alleen kri-
tiek leveren en zelf geen oplossin-
gen aandragen. Onderbrengen in de
verpleegstersflat is een mogelijk-
heid die wethouder Jan Hesse ook
al opperde. Het gewest bekijkt mo-
menteel met de gemeente welk al-
ternatief in aanmerking komt voor
het onderbrengen van de groep
daklozen.

Dat stelt de fractie Progressief Ak-
koord (PAK) nu het pension voor
daklozen in de marechausseekazer-
ne aan de Prins Hendriklaan niet
doorgaat. Het Streekgewest Ooste-
lijk Zuid-Limburg kwam niet tot
overeenstemming met de Dienst
Domeinen over de aankoop.

Heerlen draagt jaarlijks twee ton meer bij

Stadsschouwburg wordt
begin 1995 zelfstandig

Steun aan priesters in den vreemde

Het PAK noemt nieuwbouw of on-
derbrengen van de daklozen in de
verpleegstersflat als oplossing. Te-
meer ook daar de fractie vreest voor
verdere uitholling van het Bruns-
sums ziekenhuis. Als andere moge-
lijkheid noemt diefractie het onder-

Afscheid
" Afscheid van de Afcent. De
Amerikaanse disc-jockeys Scot-
ty Perkins en Rob Kent gaan
vanavond voor het laatst de et-
her in. Het duo verzorgt van 21
tot 24 uur eenradioprogramma
met popmuziek voor de Afcent,
uitgezonden op Cfnb-radio.Perkins en Kent zijn rasechte
Amerikanen en rasechte dj's:
spraakzaam, spontaan en grof
in de mond. Dat neemt niet weg
dat hun programma het beluis-
teren waard is. Al is het maar
omdat dat na vanavond niet
meer kan. De zender is te be-
luisteren in de Oostelijke Mijn-
streek op 91,5 FM.

KERKRADE - De politie van
Kerkrade heeft gistermorgen op de
vluchtstrook van de A76, ter hoogte
van de afrit Aken strook een Duitse
auto met drie inzittenden aangetrof-
fen. De bestuurder was buiten be-
wustzijn. Met klappen probeerden
de passagiers de man wakker te
krijgen. De politie waarschuwde de
GGD. Een arts gaf de bestuurder
een injectie, waarna hij bij zijn posi-
tieven kwam.

Bewusteloos
na overdosis

De man had een overdosis verdo-
vende middelen gebruikt. Naast de
auto werd een zakje met heroïne
ontdekt. De twee Duitse mannen en
een vrouw, allen uit Siegen, werden
aangehouden en ingesloten.

BRUNSSUM - In het struikgewas
van een moerassig gebied langs de
Waubacherweg in Brunssum is
donderdagmiddageen gewond jong
ree aangetroffen. Het diertje was in
het struikgewas verstrikt geraakt.

Ree vast in
struikgewas

De Boer van het dierentehuis Mijn-
streek heeft het ree bevrijd en er
zich over ontfermd. Een dierenarts
constateerde dat het jonge ree lijd-
de aan een algehele aangeboren
blindheid. Het beestje heeft hij la-
ten inslapen.

Jongen (16)
mishandeld

HEERLEN - Een zestienjarige jon-
gen uit Heerlen is donderdagavond
even na acht uur op de Vrusschemi-
gerweg in zijn woonplaats door
twee onbekende jongens overval-
len. De jeugdige daders bedreigden
het slachtoffer en wilden zijn walk-
man hebben. De Heerlenaar weiger-
de het apparaat af te geven. Hij
werd door de twee tegen de grond
geslagen en geschopt. Een bloeduit-
storting aan zijn linkerslaap moest
door een dokter worden behandeld.
Ook zijn bril werd vernield. De da-
ders verdwenen zonder walkman
op een rood-witte Vespa Citta snor-
fiets. De politie zoekt getuigen.

Veel schade
bij oplossen

parkeerprobleem
HEERLEN - Een 46-jarige Heerle-
naar ontdekte donderdagavond dat
zijn auto in de Schumanstraat in
zijn woonplaats door twee andere
auto's was klemgezet. Om te laten
zien dat hij toch weg kon rijden,
stapte de man in zijn auto en reed
achteruit. Twee auto's die achter
hem stonden geparkeerd, werden
beschadigd. Toen een van de eige-
naren van de aangereden auto's
hierover kwaad werd, dreigde een
vechtpartij. De politie kon nog op
tijd ingrijpen. Tegen beide mannen
wordt proces-verbaal opgemaakt.

" ,£>at is toch het toppunt!,"
zullen de bouwvakkers deze
week bij Verpleeghuis Land-
graaf hebben uitgeroepen. Ze
bereikten namelijk het hoogste
punt van dit in aanbouir. zijn-
de verpleeghuis naast De Dor-
mig. En zoals dal hoort, ging de
vlag uit.

Toppunt

Milieulessen
" Het Heerlense Sintermeerten-
college, Sint Michiel uit Geleen
en het Bisschoppelijk College in
Weert gaan in de tweede helftvan dit jaarmilieulessen geven
samen met scholen uit Zimbab-
we, Hongarije, Duitsland en
België. De leerlingen staan dan
met elkaar in contact via een
computernetwerk. De lessen
zijn deze week voorbereid in
Zeist. Het hoofdthema is 'rivie-ren. Het project vindt plaats
onder verantwoordelijkheid
van de Nederlandse Unesco-
commissie. Een machtig gevoel
om vanuit Heerlen via een com-
puter met Zimbabwe contact te
hebben.

"Op vakantie en dan toch
naar school gaan. Wie doet dat
nou? De derdejaars leerlingen
van de Thermenschool in Heer-
len. Zij zijn vier dagen op
'schoolreisje' naar Praag ge-
weest en hebben daar een gym-
nasium bezocht. Daar staat wel
tegenover dat ze ook het nacht-
leven van de Tsjechische hoofd-
stad mochten ontdekken. Sa-
men met hun Praagse 'mede-
leerlingen' hebben zij zich uit
kunnen leven in de disco. On-
der begeleiding van vier lera-
ren hebben zij verder de stad
bekeken en een bezoek gebracht
aan het concentratiekamp The-
resiènstadt en het middeleeuw-
se stadje Kutna Hora. Woens-
dagavond stonden de leerlin-
gen na een busreis van een dag
weer op Nederlandse bodem.
Niet getreurd,Kafka waart ook
hier rond.

Swingen
" Vanavond kan men dus lek-
ker swingen op de muziek van
de twee Amerikaanse dj's.
Maar in de toekomst is dit ook
mogelijk in het boyenzaaltje
van De Nor aan de Geerstraat
in Heerlen. Vanaf gisteren
vindt namelijk elke vrijdag een
swingavond plaats met muziek
van de jonge generatie: grunge,
hard-rock, funk, hard-core, un-
derground, twist, metal, reg-
gae, ska, punk, rock, blues en
soul. Een werkgroep, The Se-
cond Generation geheten, orga-
niseert deze avonden. ledereen
die een leuk idee heeft, kan ze
aan de leden van dé werkgroep
kwijt. Heb jebijvoorbeeld onbe-
kende, zeldzame cd's: breng ze
mee. Heb je zelf een te gekke
lichtinstallatie gebouwd: laat
dat zien. De entree is vrij en de
avonden beginnen om half tien.

Praag

Bromfietsdief
aangehouden

LANDGRAAF - Een Landgrave-
naar (25) is door de politie uit zijn
woonplaats aangehouden op de
Poststraat, omdat hij een snorfiets
had gestolen op een erf bij een pand
aan de Moltweg. Toen de man werd
aangehouden had hij het voertuig al
verkocht aan een 15-jarig meisje. De
snorfiets werd in beslag genomen
en de man is beboet. Hij had het
geld nodig voor drugs.

Kockelkoren
toch CDAer

bi^jDGRAAF - Sjir Kockelkoren
fop toch raadslid voor het CDA.§J 2al de vergadering van 30 juni
(& _?on bijwonen. Eerder verklaar-

zich te moeten be-
vt>o n op net raadlidmaatschap
Wr de christendemocraten. Hij

des duivels toen Thei Middel-
(i^P in een algemene ledenverga-
H^S van de partij werd wegge-
V_o als Landgraafse kandidaat
t_h

r de lijst voor Provinciale Sta-

Parkeren
van vrachtwagens

aan banden
HEERLEN - De ge-
meente Heerlen gaat
het parkeren van
vrachtwagens in
woonbuurten aan
banden leggen.
Daartoe is in de Al-
gemene Plaatselijke
Verordening (APV)
van de gemeenteeen
verbodsbepaling op-
genomen, meldt bur-

gemeester Jef Pleu-
meekers.

Er waren met name
van bewonersvan de
Palestinastraat veel
klachten over
vrachtwagenchauf-
feurs die hun voer-
tuigen na het werk
gewoon in woonstra-
ten parkeerden. Dat

leverde niet alleen
obstakels, maar ook
geluid- en stankover-
last op.

De politie kon daar
in de praktijk echter
maar moeilijk tegen
optreden omdat de
APV daar geen mo-
gelijkheden toe
bood. Nu worden
dus verbodsbepalin-
gen in de verorde-
ning opgenomen,
terwijl tegelijkertijd
gebieden worden
aangewezen waar de
vrachtwagens wel
mogen worden ge-
stald.

Vijf drumbands,
één instructeur

HEERLEN - In het gemeenschaps-
huis in Weiten beklimmen van-
avond vijf drumbands het podium.
Zij staan allen onder leiding van in-
structeur Theo Wihkens. Vandaar
dat het ook het Winkens treffen
wordt genoemd.

Ter afsluiting verzorgen de drum-
bands een gezamenlijke finale. Na
de rondgang om half acht doorWei-
ten betreden achtereenvolgens het
podium T.O.G. Weiten, schutterij
St.-Paulus Vaals en de harmonieën
St.-Martinus Vijlen, St.-Caecilia
Simpelvelden St.-Cecilia Mechelen.

'l^ddels heeft Kockelkoren
.> arheid. „Na diverse gesprekken

hfes Landgraafse CDA'ers uit het*uur en de fractie zie ik licht in
*aak," zegt Kockelkoren.

KtV Wegstemmen van Middeldorp
.^'Jjt hij een 'eenmansvergissing'.
V bet bestuur zou de voordracht

Middeldorp aangekaart wor-■ maar omdat ook andere zwaar-V^,eride beslissingen aan de orde
<^^h, is dat eerste thema niet meert^ deorde gekomen. Vergeten, zeg
\^T-t

Alles berust op een misver-
Vt '"" *s z'Jn overtuiging. „Was die
Hï n^et ëemaakt, dan was waar-

Jnbjk een andere voordracht

van Thei Middeldorpwerd
Vri°n Pe^zer voorgedragen als

Zij werd vrijwel una-
"* gekozen.

Van onze verslaggever

Limburag Daablad
REGIONALE EDITIE

Wnd<hef regioredactie
Joos Philippens,
KANTOREN
Heerlen
Hoofdkantoor. In deCramer 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, RumpenerstraatBl,

6443 CB Brunssum,
tel: 045-256363,
fax:o4s-259056.

■ I .___________-—---——^^^^————^^^^^^^—

(ADVERTENTIE)

streekgewest westelijke mijnstreek I

Om u te laten zien waarmee we dagelijks bezig zijn,
nodigen wij u van harte uit om eens 'n kijkje te komen nemen.
Streekgewest Westelijke Mijnstreek
van 10.00 tot 16.00 uur. Geleenbeeklaan 2 in Geleen.
Regionale Afvalberging Schinnen/Spaubeek
van 12.30 tot 16.00 uur. Afvalberging, Hertekensweg in
Schinnen

nnnnnnn

I^ËRLEN - Het college vantarten heeft het besluit ge-
lden de Stadsschouwburg
ji verzelfstandigen. De ge-
ënte houdt wel een stevige

Jj t/?Ser in de pap: ze wordt,
y

l 8 aandeelhouder van de op
i echten nv. De gemeente zal
J 6eerste twee jaartelkens iets
I eer dan drie miljoen gulden

de schouwburg steken, zonvee ton meer dan nu. Daar-►,ee moet het echter op zijn.
Jp moeten niet over een jaar
.2o weer komen dat ze een.ft tekort hebben," zegt wet-
J°Mer René Seijben (D66).
Ijj^or 1997 moet de gemeente-re bijdrage opnieuw wordenastgesteld.
L
U l college stemde deze week una-
ivjll in met de verzelfstandiging
J^t intern meer helderheid was
j Schaft over deafdekking van be-

meerkosten voor in totaaler dan vier ton.

ï^in zit onder meer een bedrag
O 30.000 gulden aan vergoedingen■ vQr de leden van de raad van com-

Jjk^arissen van de nieuwe nv. Het
J^endeel van de kosten betreft
J^ter onderhoud. Verder is voor-
in in een renovatie van zes mil-

IF| gulden die de schouwburg de.fe^ende jaren nog moet onder-

' itn oor afdekking van de meer-
ws*en wordt ook geld gebruikt dat■ tf J*omt doordat het Muzisch Cen-
\ niet meer zo grootschalig■■ li hrdt als aanvankelijk de bedoe-
aS\vas.

I *t_,

"t.l Principe-besluit over de verzelf-
Iw^^'ging van de stadsschouwburg
.«cif a* eei"der gevallen. ERr is al

It jaar over gesproken.

Irji gemeenteraadmoet op 5 julimet
instemmen. In het

l^nte verleden was er veel discus-
C^Ver de overschrijdingen op de; t-,gr°ting van de schouwburg. Het

" twee jaar geleden in Zuid-Lim-
"t, rS toonaangevende programma
i^rd aangepast, terwijl de verzelf-

dus helemaal een eind
ije et maken aan de overschrijdin-

t^len hoeft overigens niet per se
s^B aandeelhouder te blijven, zegt__ '|ben. „We willen samenwerking
L' Kerkrade. Als dat lukt, kan
dorade een pakket aandelen
Priemen."

j^, verzelfstandiging biedt de
|lv, oUwburg0Uwburg volgens de wethouder
1^ Voordeel dat ze als een bedrijf
I^JJ functioneren en snel beslissin-
\>J} kan nemen. Privatisering past
I *iok net beleid van de gemeente
lus aHeen nog met de eigen kernta-n bezig te houden.

# Kreukels van het missiecomité Schaesberg en dewereld biedt een stuk cake aan. Foto: FRANS RADE

DOOR MONIQUE PARREN

LANDGRAAF - Het onderko-
men van 'Schaesberg en de we-
reld' aan de Wachtendonckstraat
13 barst stilaan uit zijn voegen.
Wie niet al te kieskeurig is, kan
hier met gemak een complete in-
boedel wegsiepen. Oude spulle-
tjes liggen er keurig opgeknapt
bij. De werkplaats is door vrij-'
willigers van het comité voorzien
van een nieuwe lik verf, schar-
nieren of pootjes.

Een stoel koop je al voor vijftien
gulden, een bankstel voor hoog-
uit tweehonderd. En dat alles in
de wetenschap dat de opbrengst
naar de 'Landgraafse jongens' in
de missie gaat. In vijfentwintig
jaar tijd heeft 'Schaesberg en de
wereld' ruim 750.000 gulden
overgemaakt aan paters en zus-
ters in ontwikkelingslanden. En
daar is voorzitter Kreukels (69)
best trots op.
„Het gaat geweldig goed. Op
jaarbasis verdienen we toch ze-
ker veertig tot vijftigduizend gul-
den," vertelt hij. Het missiecomi-
té is zijn lust en zijn leven. Vijf
dagen per week is Kreukels aan
de Wachtendonckstraat te vin-
den. „Om klanten te ontvangen
of om nieuwe spullen een plekje
te geven. Er is hier altijd wel een
klusje te doen."
Op dinsdag en donderdag is de
'winkel' geopend, de rest van de
week wordt gebruiktom overtol-
lige spulletjes op te halen bij
mensen die deze beschikbaar
stellen. Ook het sorteren van die
goederen vergt het nodige werk.

Maar het comité fungeert ten-
minste als een goed geoliede
machine en dat was in het begin
wel anders. Kreukels, ook de op-
richter, vertelt graag over dat
prille begin: „Een oude school-
kameraad van me, Ger Bissche-

Een uitdragerij in
naam van de missie
Een fraai versierde cake staat op tafel in het kantoortje.
'Proficiat aan alle medewerkers. Hub Kreukels laat zich
het baksel goed smaken. Ook bezoekers tracteert hij op
een flink stuk, maar doet dat pas na een rondleiding
door het pand van missiecomité 'Schaesberg en de we-
reld. De inboedel lijkt veel op een permanente rommel-
markt. Potten en pannen, bankstellen, kinderbedjes,
bloemetjesjurken en schoenen. „Met duizend gulden
kom je hier een heel eind."

ontmoeting op zaterdag
roux, is pater in de voormalige
Kongo. Hij vroeg of ik niet konhelpen het contact met de thuis-
basis te verstevigen. Zo ontstond
in april '69 het idee voor een mis-
siecomité."
De Landgravenaar was steeds dé
motor. Via rommel- en kerst-
markten, kalenderacties en vpet-
baltournooien - „het kampioen-
schap van Schaesberg" - wilde
Kreukels geld inzamelen voor de
missionarissen uit zijn woon-
plaats en aldus ook het contact
tussen de priesters en de plaats-
genoten vergroten. Hij legde het
initiatief voor aan de dorpsnota-
belen. „De huidige bisschop
Wiertz, toen hier kapelaan, zag
mijn idee wel zitten, evenals het
hoofd van de school en de zus-
ters. Een naam had Kreukels zo:
Schaesberg naar het dorp, de
toevoeging 'en de wereld' om teillustreren dat de paters waren
uitgezworven over de gehele
aardbol. Zijn initiatief nam in de

loop der jareneen enorme vlucht
en er moest een vaste ruimte ko-
men. „Twaalf jaar zitten we nu
hier, voordien hebben we ook
nog twee jaar in het OVS-
gebouw van de Oranje-Nassau II
gezeten."
Anno 1994 maakt het comité zich
nog steeds sterk voor de missie,
hoewel het aantal Landgraafse
paters in den vreemde aanmer-
kelijk is afgenomen. „Vroeger
hadden we tien, twaalf missiona-
rissen, nu nog maar twee. Het
werk van pater Bisscheroux bij-
voorbeeld is inmiddels overge-
nomen door een ons onbekende
priester, maar we zetten onze
steun gewoon voort." Noodge-
dwongen heeft het comité de
doelstelling enigzins aangepast
aan het veranderde tijdsbeeld,
daar windt Kreukels geen doek-
jes om. „Of het geld nu naar Jan
of Piet gaat, dat maakt ons niet
uit. Als het' maar daar terecht
komt, waar de mensen het nodig
hebben."

** regionaal

Zwervers bijvoorbeeld steekt het
comité steeds vaker de helpende
hand toe. „En onze voormalige
pastoor Van Galen (nu deken in
Heerlen, red) verwees wel eens
mensen naar ons."

Naast vreugde over het zilveren
jubileum zijn er wat Kreukels
betreft toch ook wat zorgen over
het - sombere - toekomstper-
spectief voor Schaesberg en de
wereld. „Het comité moet ge-
woon blijven bestaan, want er
zijn altijd wel mensen die hulp
nodig hebben. Alleen worden
wij er allemaal niet jonger op. Na
mijn pensioen heb ik nog meer
tijd in de 'missiewinkel' gesto-
ken, maar ik ben 69, over een
paar jaartjes hou ik het toch voor
gezien. Natuurlijk zijn er dan an-
deren die het over kunnen ne-
men, maar de jongste van ons
clubje zal toch ook al gauw 55
zijn. Jong bloed, dat moeten we
hebben, anders gaat het niet
meer."
Uitnodigingen om te gaankijken
waar het geld uiteindelijk is te-
recht gekomen en welke voorzie-
ningen ermee zijn verwezenlijkt,
heeft Kreukels overigens altijd
afgeslagen. Niet dat hij niet reis-
lustig is, integendeel. Maar zon
uitstapje zou volgens de Land-
gravenaar al snel tot 'scheve ge-
zichten' kunnen leiden. „Het
geld dat mijn reis kost, kunnen
ze in die landen veel beter ge-
bruiken. Wij werken voor dat
goed doel, verder niets. Je ziet
hier in de gemeente wel wat er
van die snoepreisjes terecht
komt."

Schaesberg en de wereld viert
zondag het zilveren jubileummet
een mis in de kerk van de Petrus
en Paulusparochie om 11 uur.
Aansluitend is er een koffietafel
in scholengemeenschap de Bran-
denberg, waar van 13-14.30 ook
gelegenheid is tot feliciteren.

Van onze verslaggever



!"}*___________J__M ____^ Wij maken plaats, want -^m\\\
P^~ onze nieuwe collectie komt eraan. *^m\\\

-^^\ m 1 | iW i f-^L-i Dus profiteer nu van onze
■ M 1 A Ifl !__, 1 I ■prr specialekortingen.

| KIJK EN VERGELIJK |
VWJettaCLl.6 1989 9.450,- *
VW Jetta CL D 4-drs., nieuw type 1991 14.650,- *
VW Passat Variant CL 1.8, metallic, dakreling 1988 13.850,- *
VW Passat CL 1.8, stuurbekrachtiging, metallic 1991 25.950,- *
VW Passat CL Design Variant 1.8/90 pk, airbag 1993
Diverse VW's Golf 1.3/1.6/1.8 1987-1988 v.a. 7.900,-
VWGoIfCLI.6 1989 15.950,- *
VW Golf Madison 1.3 zwartmetallic 1990 16.950,- *
VWGoIfCLI.3 1991 17.250,- *
VW Golf CL Pasadena metallic 1991 18.950,- *
VW Golf CL 1.4 nieuwtype 1992 25.650,- *
VW Golf CL VAN D 1993 21.950,- *
VW Golf CL D 3-drs., metallic 1993 28.450,- *
VW Golf CL D 5-drs 1993 28.950,- *
Audi 801.8 S schuifdak, metallic, velours 1988 17.950,-
Audi 801.8 schuifdak, metallic 1989 20.950,- *
Audi 80 2.0 E 115pk, airco metallic 1989 23.800,- *
Audi 801.8AUTOMAAT, stuurbekrachtiging,
metallic, schuifdak 1991 29.950,- *
Audi 80 Design, stuurbekr., cv, metallic 1991 29.950,- *
Audi 100 nieuw model, schuifdak, houtinleg, metal 1991 38.750,- *
Daihatsu Cuore 850 1988 7.850,-
Toyota Starlet DX metallic 1986 5.950,- *
Volvo 340 DL 1.7, stuurbekrachtiging, cv 1987 8.650,- *
Opel KadeM 1.6 automaat 1987 10.650,- *
Suzuki Alto GLX 1992 9.400,-
Ford Sierra 2.0 CL metallic, div. extra's 1989 11.950,- *
Honda Civic GL 1.4, 4-drs, metallic 1989 14.850,- *
Fiat Panda CL 1000 1989 7.650,- *
Alfa 331.3, metallic 1990 12.950,- *
Renault 21 GTL, metallic, veel extra's 1990 15.900,- *
Mercedes 190 E, metallic 1990 25.950,- *
Seat Ibiza 12 XL „Sabatini" 1991 14.650,- *
Ford Sierra 2.0Azur N metallic 1991 18.800,-
Opel Corsa „Joy" 1.4, heel veel extra's 1991 18.650,-
Honda Civic DX 1.5 metallic, 4-drs 1992 26.450,- *
Volvo440 GL div. extra's 1992 24.850,- *
Nissan Primera LX metallic 1992 29.400,- *
Suzuki Samurai zwart 18.000km 1992 18.950,- *
Renault Clio 16V metallic 1992 31.950,- *
Opel Astra CD Sedan, automaat, veel extra's 1993 32.400,- *
Opel Astra GL 1.6 metallic, 5-drs 1993 28.450,- *
* Deze auto's zijn van eerste eigenaaren worden

door ons volledig gegarandeerd.
N.A.P. aanwezig.

** Informeer naar onze voorwaarden.

Je huis in dekrant brengt mensen over de vloer.
En de makelaar weel van wanten en kramen.

De Nederlandse Lever Darm Stichting

r
WORDT /
EETLAST J

JE ZULT MAAR NOOIT T^T
GEWOON KUNNEN ETEN... /
Eten. Het lijkt zo gewoon. Zon driekeer per dag doen i
we dat allemaal. Hoewel, allemaal? Voor de 2 miljoen 4
Nederlanders met 'n spijsverteringsziekte is eten
helemaal niet zo vanzelfsprekend. Somszijn zij hun M JA^^SwK
hele leven op een dieet aangewezen of zelfs op kunst- W/» H]
matige voeding! 'f Fjm, ¥J
De Lever Darm Stichting helpt deze mensen met il
wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en patiën- |\
tenzorg. Daarbij is uw financiële hulp onmisbaar. I \
Steun ons daarom met uw gift. Dan kunnen wij
samen zorgen dat eten voor steeds meer mensen
heel gewoon wordt.

De Nederlandse Lever Darm Stichting ■ ga
Postbus 25,3620 AA Breukelen. Tel. 034-6264946. fH-B

GEEF OM MENSEN MET SPIJSVERTERING^EKJEN

\\ BELONING I

’ 5000,-
-voor diegene die inlichtingen kan verstrekken dje
kunnen leiden tot de aanhouding van dader(s) van

BRANDSTICHTINGEN
in scholen (21-22 mei 1994) en

het gemeentehuis (12 juni 1994) te Sittard.
Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld door:

Expertisebureau A.F.J. Hoeijmans BV,
tel. 040-111151, of Regiopolitie Sittard,

tel. 046-590590.

RDP Vakantie &

Recreatie te

Nederlands grootste

dagbladcombinatie.

Met een betaalde

*** ,
oplage yan ruim

1.700.000 exempla-

ren, goed voor een

bereikvan 4.2 nul-,

joenreislustige

/ Nedei^^rs^l

Voor informatie en
,:É::,. mmmmÊ:mm

réiprveiifisem I®P,

ISOOAAAikmajr,

Sluittildwoeftsdag
:>w¥i: *;■:*:■#:■:■:■:■;■:■:■:■:■:*£::ö:.

16.00.w_r.

Kaderadv. mfts_____
gereserveerd

donderdag

lO.OOtmr.
W:.":.■:: ::;:v:::::;:i:;:;:::::::;:v:;^:'

11!.::,,. ' "lip*''

PICCOLO'SI
045-719966 I

I
De verloskundige praktijk van mevrouw

ACL^SSSnS^^^ door Neem 2 keer per dag vakantie
Praktijk van verloskundigen TRANSCENDENTE MEDITATIE

"?&I!2ï!,n,

N
. Voor alles beter uitgerust

Rijksweg Zuid 164A- 6161 BT Geleen TM: geeft rust dieper dan slaap.
Tel. 046 - 746000 ,-■.-__» TM: lost diepgewortelde stress en spanningen op.

I | **** *m TM: geeft helderder denken en doeltreffend handelen.
<___* V*«_Sfcl__. TM: verlicht slapeloosheid, normaliseert bloeddruk.

ïfrniJIIICDCOIPIJTa m ": 9eeft meer energie, zelfvertrouwen, stabiliseert.
VtntlUlwDtnlUn I ■ ": een eenvoudige ontspanningstechniek, die 2x per

Jp dag, 15 a 20 minuten, zittend in een comfortabele
Per 1 juli 1994verhuist de praktijk van stoel wordt beoefend.

dokter Hanssen, huisarts inlichtingen: 045-241385
-voorheen Zonstraat 65 te Kerkrade- ' -^

naar: VRIJBLIJVENDE INFORMATIEAVONDEN:
Antoon Hubbenstraat 6,6463 DL Kerkrade Mahansm Mahest, Yogi nuth heerlen h

u
,

■_, > Indiaas natuurkundige Mevr. Postel, Europaplein 3 Golden Tulio City n°(gelegen in het nieuwbouwplanLuikerheide). en filosoof achter^aardenc.,,^ opL Toren, wZ"injiein 17
Tel.nr.: 045-454822. Maandag 27 juni Dinsdag 28 juni

-Spreekuur volgens afspraak.- \ l^__^^^^°""^_^_^

Oase ruimt
slaapkamers op!

Lattenbodem met elektrisch verstelbaar ammm^mttmmmm
__ Supercomfortabele boxspring, inclusiefbinnenveringsmatras.

80x200cm nu \.»£tjj^~ MUÊ yJfj 140x 200 cm nu 995,-

P Slaapkamer in houtstructuurmet bedombouw. f \
Inclusief verlichting. Leverbaar in pastelgroen en essen y^ Nv
wit. Breedte 140, 160 en 180 cm. f \
Nu vanaf JL.JLJj r—m" f ____ \^_S li (__. lBijpassende 4-deurskast 1.095,-Tegen meerprijs met f I ]r^__l _f_____^l ______r
spiegeldeuren leverbaar. \ I / f 1
Commode met 2 laden en 3-delige spiegel 465,- _____________r

fa».^^ Slaapkamer Speciaalzaken

' [f*~—^—— I Arnhem/Elden Woonboulevard Arnhem-Zuid

Enschede Meubelplein Schuttersveld ]
Groningen Meubelboulevard Groningen, Peizerw ey

_«. __. __
_*v

__
__■____-_/ ■_- _»*. ■—«-_-. __ ■_~ _>-v _-_ ■ ■ ■"■ ■ /-«_-^a Heerlen Woonboulevard in de Cramer30 TOT 50% KORTING OP HULSTA E_nrrs-M

tEN ANDERE SHOWROOMMODELLEN va"rrrPLtLrorrr^ï

Zaterdag 25 juni 1994 18Limburgs Dagolad



Mexico verslaat Jacky Charlton met lerse wapens

'Giraffe' moet diep buigen
ORLANDO - Mexico heeft met lerse wapens
de huurlingen van Jacky Charlton verslagen:
2-1. Door twee treffers van Luis Garcia, die bij
afwezigheid van Hugo Sanchez uitgroeide tot
de vedette. Met deze triomf zorgden de Midden-

amerikanen dat Groep E dinsdag een thrillerachtige ontkno-
ping krijgt. Zowel Mexico, lerland, Noorwegen als Italië heb-
ben uit twee wedstrijden drie punten.

PHLANDO - Jacky Charlton,*e anders zo onverstoorbare En-P'se coach van de leren, viel uit
2Jn rol, nadat hij had opgemerkt
«de Mexicanen het voordeel
jj^den gewend te zijn aan de
ï^eme hitte. „Ik had het wel
Tos willen zien als deze wed-
P^Jd in Europa tijdens de win-
Fr was gespeeld." Een Mcxi-
P^se verslaggever herinnerde
C 'Giraffe' fijntjes aan een
Landschappelijk potje in de
J"Uer van 1986 dat in 0-0 eindig-
j- ..De warmte was niet de eni-ie reden," reageerde Charlton

„Het was een van de
lfch!fnen" Mexico heeft ons sterk
«der druk gezet en verdiend ge-
inen. Schrijf maar op wat je

v*- Het zal mij worst wezen. Ik
jullie vragen nieteer. Ik ga naar de lerse jon-

Cj s> die begrijpen me." Boos
hrj weg.

Gepikeerd

Vooraf was druk gespeculeerd over
de blessures bij de leren. Bij de af-
trap in de bakoven van het Citrus
Bowl - bijna 40 graden - ontbrak
echter niemand. Charlton, de 'Giraf-
fe', stuurde zijn beproefde 4-5-1 op-
stelling het veld in.

nend en boeiend wel, zeker na de
openingstreffer. De rollen werden
vervolgens omgekeerd. Mexico
speelde nu in plaats van de leren
'wachtkamer-voetbal', al waren As-
pe en Alves dicht bij een treffer in
de beginfase van de tweede helft.
De 'Kerels' van Charlton stroopten
hun mouwen op, beukten op de
Mexicaanse muur, maar vonden zel-
den een gaatje.

Baron had zyn elftal wel gewijzigd,
op vier plaatsen zelfs. Opvallendste
mutatie betrof Hugo Sanchez. De
'veteraan' bleef op eigen verzoek op
de reservebank. „Hij is niet bestand
tegen de hitte," liet Baron voor het
duel weten.

De Mexicanen braken onverwacht
uit. Aan de linkerkant draaide Ro-
driguez verdediger Irwin dol. De
Mexicaan zag Luis Garcia vrijstaan.
De 25-jarige aanvaller van Atletico
Madrid maakte zich voor de tien-
duizendenlandgenoten op de tribu-
nes onsterfelijk, 2-0.

Verdediging
lerland leek genoegen te nemen
met een gelijkspel. Het wachtte de
Mexicanen op de eigen helft met
veel mankracht op, verdedigde ge-
degen tegen de technisch bekwa-
mere Middenamerikanen en gaf
geen kans weg.

Prompt greep Charlton in. Hij haal-
de Aldridge van stal. De 35-jarige
aanvaller kwam in de plaats van
Coyne. McAteer nam de positie van
Staunton in. De leren ploeterden,
zwoegden, zweetten en dronken li-
ters water. Zeven minuten voor tijd
steeg de spanning na een ongekend
kookpunt.

Kookpunt

Een supporter in
cel, drie fans
teruggestuurd

P^LANDO - De politie heeftP de luchthaven van Orlando
gi Nederlandse supporter uit

aangehouden.
°orts kregen op het vliegveld
*£ Detroit drie Oranje-fans

<W toestemming de Verenig-
* Staten binnen te komen. Zij
erden op het vliegtuig terug

L^ar Nederland gezet. De sup-
wrter die in Orlando werd
j. nSehouden, maakte bij aan-j°mst problemen bij de lucht-J^endouane en duwde een

omver. De manJjrd achter slot en grendel ge-
jj.\Het drietal supporters dat
la» roit werd teruggestuurd
Seh Nederland > maakte zich

nuldig aan wangedrag.

De Mexicanen liepen zich telkens
vast op de óp één lrjn spelende de-
fensie van de leren. Ze kregen
slechts één kans. En die leverde
twee minuten voor de pauze
prompt een treffer op. Bernal leidde
de aanval in, Hermosillo zette hem
voort. Diens pass kwam voor de
voeten van Luis Garcia. Van onge-
veer twintig meter haalde hij ver-
nietigend uit.

" Luis Garcia, maker van de twee Mexicaanse doelpunten, bevrijdt zich uit de greep van Terry
Phelan (links) en Roy Keane.

Foto: REUTER

De invallers waren verantwoorde-
lijk voor een kokende slotfase.
McAteer gaf de voorzet, Aldridge
kopte in: 2-1. De Mexicanen beef-
den minutenlang en sidderdentoen
Townsend vlak voor tijd een vuur-
pijl afstak. 'El Loco' Campos het
zich echter niet verrassen.

LONDEN - Torn Nijssen en Cy-
ril Suk hebben ook hun tweede
partij van het herendubbel op
Wimbledon gewonnen. Het Ne-
derlands-Tsjechische duo ver-
sloeg de favoriete Amerikanen
Francesco Montana en JimPugh
met 6-3, 3-6, 6-2, 7-6 (9-7).

Zie verder pagina 21

" Kristie Boogert
opgebrand

Vertrouwen in
Oranje rotsvast

Wk voetbal
groep a

Morgen 22.00 uur:
Zwitserland - Colombia
Verenigde Staten - Roemenië

Zwitserland 2 110 4 5-2
Verenigde Staten 2 110 4 3-2
Roemenië 2 10 13 4-5
Colombia 2 0 0 2 0 2-5

groepb
Brazilië - Kameroen 3-0

Brazilië 2 2 0 0 6 5-0
Zweden 10 10 12-2
Kameroen 2 0 1112-5
Rusland 10 0 10 0-2
(Uitslag Zweden-Rusland niet in stand op-
genomen)

Dinsdag 28 juni 22.00 uur:
Rusland - Kameroen
Brazilië - Zweden
Brazilie-Kameroen 3-0 (1-0). 39. Romario
1-0, 66. Marcio Santos 2-0, 74. Bebeto 3-0.
Scheidsrechter: Brizio (Mcx). Toeschou-
wers: 90.000. Rode kaart: 64. Song (Kam).
Gele kaart: Maura Silva (Bra), Tataw,
N'Kongo (Kam).
Brazilië: Taffarel; Jorginho, Aldair, Marcio
Santos en Leonardo; Dunga, Mauro Silva,
Rai en Zinho (76. Paulo Sergio); Bebeto en
Romario.
Kameroen: Bell; N'Kongo, Song en
M'Bouh; Tataw, Libiih, Foe, M'Fede (71.
Maboang) en Agbo; Oman-Biyik en Embe
(65. Milla).

groep c

Zuid-Korea - Bolivia 0-0

Duitsland 2 110 4 2-1
Spanje 2 0 2 0 2 3-3
Zuid-Korea 2 0 2 0 2 2-2
Bolivia 2 0 1110-1
Maandag 27 juni 22.00 uur:
Bolivia - Spanje
Duitsland - Zuid-Korea

Zuid-Korea-Bolivia 0-0 (Ó-O). Scheidsrech-
ter: Mottram (Sch). Toeschouwers: 53.644.
Rode kaart: 83. Cristaldo (Bol) (2x geel).
Gele kaart: Rimba, Cesar, Cristaldo (Bol),
Shin Hong-Gi, Ko Jeong-Woon, Park Jung-
Bae (ZKo).

groep d

Argentinië 110 0 3 4-0
Nigeria 110 0 3 3-0
Bulgarije 10 0 10 0-3
Griekenland 10 0 10 0-4

Vandaag 22.00 uur:
Argentinië - Nigeria
Morgen 18.30 uur:
Bulgarije - Griekenland
Nacht 30 juni op 1 juli 01.30 uur:
Griekenland - Nigeria
Argentinië ■ Bulgarije

groep e

Mexico - lerland 2-.

Mexico 2 10 13 2-2
lerland 2 10 2 3 2-2
Italië 2 10 13 1-1
Noorwegen 2 10 13 1-1
Dinsdag 28 juni 18.30uur:
lerland - Noorwegen
Italië - Mexico

Mexico-lerland 2-1 (1-0). 43. Luis Garcia
1-0, 66. Luis Garcia 2-0, 83. Aldridge 2-1.
Scheidsrechter: Röthlisberger (Zwi). Toe-
schouwers: 61.200 (uitverkocht). Gele kaart:
Phelan, Irwin (ler), Del Olmo, Campos
(Mcx).
Mexico: Campos, Suarez, Juan Ramirez,
Ambriz, Bernal, Del Olmo, Rodriguez (79.
Gutierrez), Luis Garcia, Aspe, Alves, Her-
mosillo (79. Salvador).
lerland: Bonner, Irwin, McGrath, Babb,
Phelan, Houghton, Keane, Shendan, Town-
send, Staunton (66. McAteer), Coyne (66.
Aldridge).

groepf

Nederland 110 0 3 2-1
België 110 0 3 1-0
Saoedi-Arabië 10 0 10 1-2
Marokko 10 0 10 0-1

Vandaag 18.30 uur:
België - Nederland
Saoedi-Arabië - Marokko
Woensdag 29 juni 18.30 uur:
Marokko - Nederland
België - Saoedi-Arabië

doelpuntenmakers

1.Batistuta (Arg) 3: 2. Garcia (Mcx), Roma-
rio (Bra), Goicoechea (Spa), Hagi (Roe),
Klinsmann (Dvi), Knup (Zwi), Raducioiu
(Roe), Valencia (Col) 2. 9. Aldridge (ler),
Amin (Sau), Amokachi (Nig), Amunike
(Nig), Dino Baggio (Ita), Bregy (Zwi), Cha-
puisat (Zwi), Dahlin (Zwe), Degryse (Bel),
Embe (Kam), Hong Myung Bo (ZKo),
Houghton (ler), Jonk (Ned), Ljung (Zwe),
Maradona (Arg), Omam-Biyik (Kam), Rai
(Bra), Rekdal (Noo), Salinas (Spa), Seo Jung
Won (ZKo), Stewart (VSt), Sutter (Zwi),
Taument (Ned), Wynalda (VSt), Yekini
(Nig) 1. Eigen doel: Escobar (Col) 1.

rode kaarten
Bolivia (2): Etcheverry, Cristaldo. Roeme
nië (1): Vladiou. Spanje (1): Nadal. Italië (1)
Pagliuca: Kameroen (1) Song.

gelekaarten
Argentinië (1): Caceres. België (2): Grun,
Weber. Bolivia (7): Soria, Baldivieso, Borja,
Quinteros, Rimba, Cesar, Cristaldo.. Bulga-
rije (1): Lechkov. Colombia (4): Herrera.Valderrama, Alvarez, De Avila. Duitsland
(3): Kohier, Möller, Effenberg. Griekenland
(2): Tsalouhides, Manolas. lerland (5): Phe-
lan (2), Coyne, Irwin (2). Italië (2): Signori,
Casiraghi. Kameroen (1): Mbouh-Mbouh.
Marokko (3): Naybet, Daoudi, Azzouzi.
Mexico (3): Suarez, Del Olmo, Campos. Ne-
derland (2): Van Gobbel, Frank de Boer.
Nigeria (1): Amunike. Noorwegen (4): Haa-
land (2), Leonhardsen, Bjórnebye. Roeme-
nië (4): Raducioiu, Mihali, Lupescu, Belode-
dici. Rusland (3): Chlestov, Nikiforov,
Koeznetsov. Saoedi-Arabië (3): Al Dossan.Al Jawad, Amin. Spanje (5): Luis Enrique,
Caminero, Salinas, Abelardo, Hierro. Ver-
enigde Staten (2) Harkes. Lalas. Zuid-Korea
(5): Kim Voo Sung, Choi Young 11, Shin
Hong-Gi, Ko Jeong-Woon, Park Jung-Bae.
Zweden (1): Dahlin. Zwitserland (2): Herr,
Subiat. Na de achtste finale vervallen deze
gele kaarten.

lucky ten

Lucky Ten van gisteren
3-4-5-10-11-16-22-29-30-31-36-40-42-45-51-58»
60-64-70-72.

MANSFIELD - De Nigerianen
hadden het koud. Zo zelfs dat
bondscoach Clemens Westerhof
dreigde dat de complete selectie
van zijn 'Super Eagles' het hotel
in Mansfield zou verlaten. „Als
ze hier niet onmiddellijk de air-
conditioning uitschakelen, gaan
we naar een ander hotel," waar-
schuwde de Nederlander. ~In de
lobby bevries je bijna. Het lijkt
wel een diepvriescel," aldus de
hoestende en proestende Arn-
hemmer. Het dreigement van
Westerhof hielp. De hotelleiding
zette zelfs de verwarming aan.

Nigerianen
hadden het koud

HEERLEN - Het vertrouwen
in Oranje is ongeschonden en
rotsvast. Dat blijkt uit een
steekproef onder 2.340 perso-
nen van zestien jaar en ouder.
Volgens de telefonische peilin-
gen van Trendbox verwacht 74
procent dat het Nederlands elf-
tal de halve finales bereikt.
Brazilië verovert de wereldtitel
denkt 41 procent van de onder-
vraagden. Eenderde geeft het
Nederlands elftal de beste
kans. Duitsland heeft het ver-
trouwen van 11 procent.

Brazilië spaart zich reeds voor volgende ronde

Romario
jongleert

Van onze sportredactie

SAN FRANCISCO - Brazilië heeft zn zaakjes
keurig voor elkaar. Na de prima overwinning
op Rusland (2-0) werd gisteravond Kameroen
met 3-0 in de hoek gezet. Zonder inspanning en
zeker zonder al te veel spektakel rekende de ti-
telfavoriet af met de fysieke inzet van de Afri-
kanen. Geen poespas en met de creativiteit op
een laag pitje werd Kameroen zakelijk afgehan-

L^ om aldus voldoende reserves te behouden voor het werk
V^n°g in het verschiet ligt. De enige dieregelmatig de deksel
V e trucendoos lichtte, was Romario. Door zijn impulsen

*men twee van de drie treffer tot stand.

K^verwinning tegen Rusland leek
|L Spel van Brazilië aanvankelijk

goed te doen. De creativiteit
I*3 meteen plaatsgemaakt voor

J^chrekenwerk. Waar in die eer-
l_p^edstrijd nog ruimte was voor

'^n, had trainer Carlos Alberto
tte eira nu slechts nog maar een
H> : zo zuinig mogelijk naar de
t «ende ronde.

Zakelijk
tLj* getover en geen voetbalhoog-
L maar zakelijk afwegen. De

15 'Wijze van Kameroen werkte
Hj°ngekende Braziliaanse nuch-

W^d nog in de hand. De spelers
*ch van Henri Michel de op-

gekregen het Zuidameri-
jtj^einitiatief al ter hoogtevan de
l^enlijn de kop in te drukken.
*w°lgelingen deden dat met over-
<w en fysieke inzet.om, ter hoogte van de midden-

lijn neutraliseerden Brazilië en
Kameroen elkaar met als gevolg dat
het meer dan een half uur duurde
voordat de wedstrijd echt opgang
kwam.

Carlos Caetano Bledorn Verri ofte-
wel Dunga doorbrak het cordon
Afrikanen met zijn splijtende pass.
Een prima assist, maar wel naar een
speler die in buitenspelpositie
stond: Romario de Souza Faria.
Omdat grensrechter James uit Tri-
nidad herhaaldelijk blijk gaf niet op
de juiste hoogtevan een buitenspel-
positie te zijn, mocht de begnadigde
dwarsligger de diepte in. Tikje met
de punt van de schoen op het mo-
ment dat Joseph Antoine Bell be-
sloot een duik te wagen en Brazilië
stond opvoorsprong.

Matig
Echt warm liepen de toeschouwers

in het Stanford Stadium ook nietna
die treffer, want de kwaliteit van
het gebodene was er eigenlijk niet
naar. Na de hervatting kon Brazilië
zich weliswaar verheugen in een
want minder straffe dekking, maar
gebruik werd daar maar matig van
gemaakt. Kameroen moest de ge-
lijkspel-opvattingen wel laten varen
om weer gelijk te komen. Dus werd
de aanval gezocht.
Was er in het Afrikaanse spel in de
middenlinie nog lijn te bespeuren,

aanvallend deed iedereen maar net
wat in hem opkwam, van systeem
was geen sprake en met voldoende
mankracht achterin wist de ploeg
van Parreira steeds te parreren.
De beslissing viel na ruim een uur.
Rigobert Song Bahanag liet zijn te-
genstander over de knie gaan en
mocht meteen vertrekken van de
Mexicaanse scheidsrechter. Henri
Michel reageerde door Roger Milla
in te brengen. De veteraan had ech-
ter amper zijn stekkie in de aanval

opgezocht of het was raak aan de
tegenovergestelde kant.
Voorzet Jorginho, kopbal MarcioSantos: 2-0. De wedstrijd was gelo-
pen en wat na die treffer kwam
deed er eigenlijk weinig toe. Ook
het doelpuntvan Bebeto, nadat Bell
een doorbraak van Romario niet
voldoendekon verwerken, was niet
van invloed. Hoe aardig ookvoor de
Braziliaanse fans op de tribunes.
Maar dievierden al feest omdat hun
team de volgende ronde bereikte.

Spannend
Mooi was de vertoning niet, span-

DOORALBERTGEESING

Nijssen en Suk
gaan door

ledereen is er volgens de captain
van Oranje op gebrand om iets
recht te zetten. „Dat merk jeaan al-
lerlei kleine irritaties in de groep. Er

Het meest opmerkelijke is het amu-
sementsgehalte van het toernooi en
hetrelatief hoge niveau van een fiks

Niveau

is ook heel scherp getraind. Maar
makkelijk'zal het niet worden. Bel-
gië is een stuk moeilijker dan
Saoedi-Arabië."

Voluit
Oranje is het aan zijn stand ver-
plicht om vanavond in de uitver-
kochte Citrus Bowl van Orlando
een stuk beter voor de dag te ko-
men dan tegen de Saoediërs. „We
zullen er meteen in moeten vliegen
en heel fel en fanatiek moeten spe-

len. Als je hier iets wilt bereiken,"
waarschuwt Koeman, „moeten we
voluit gaan. Voor honderd procent.
Anders kan het Nederlands elftal
van iedereen verliezen."

Van de favorieten onder de landen
die in Amerika strijden om de we-
reldtitel maakte Oranje in de eerste
ronde de minste indruk. Samen met
Colombia. Het Walt Disney-voetbal
van de Zuidamerikanen is niet ef-
fectief genoeg en stierf zowel tegen
Roemenië als het verrassende ster-

ke gastland in schoonheid. „Het is
bekend," zo weet Dick Advocaat,
„dat Amerikanen zich alüjd voor
meer dan honderd procent geven.
Kijk maar naar het ijshockey of het
basketbal. Maar ze blijken nu ook
nog goed te kunnen voetballen."

Koeman belooft beterschap
Nederlands elftal trekt zich kritiek thuisfront aan

ORLANDO - De
kritiek van het
thuisfront op het
Nederlands elftal
heeft de spelers
niet onberoerd

gelaten. „De waarheid mag best ge-
zegd worden, daar heb ik totaal
geen problemen mee. Maar in Ne-
derland," ergert Ronald Koeman
zich, „hebben ze er nog wel eens
een handje van om mensen belache-
lijk te maken. Dat stoort me wel."
De groep heeft zich de kritiek op de
belabberde vertoning tegen Saoedi-
Arabië nochtans aangetrokken.

aantal wedstrijden. Dat is ook Ad-
vocaat niet ontgaan. De Nederland-
se bondscoach heeft zich in de eer-
ste week vooral verbaasd over de
hartstocht en de bezieling waarmee
de meeste landen er vanaf de eerste
minuut invliegen. „Toen ik hier vo-
rig jaar was bij het toernooi voor de
USA Cup, ging het allemaal heel
traag en zat er nauwelijks tempo in
de wedstrijden. Nu blijkt toch dat
de meeste ploegen zich allemaal uit-
stekend op dit WK hebben voorbe-
reid."

„Ik heb bijna geen land gezien,"
zegt Advocaat, „dat voor de eigen
goal blijft hangen en niet de intentie
heeft om aan te vallen." De verras-
singen vallen daardoor als rijpe
appelen van de boom. Vandaag te-
gen België hopelijk niet op de ver-
keerde plaats.

Advocaat heeft
Verrassing'

in petto
- Bondscoach Ad-;^caat heeft gisteren gezegd

jk^eus te overwegen zijn elftal[Jjj vergelijking met het eersteL^el op 'nog een plaats' aan te
J^sen. Eén wisseling was eer-
«hr al duidelijk. Taument, de
L yaller die tegen Saoedi-Ara-
Le het winnende doelpunt
Laakte, krijgt tegen België de
h ,°rkeur boven Overmars. Wat

verder nog van plan
Reilde hij niet zeggen.
Er^et grootste probleem van deP?.rste wedstrijd was datwe hetfU balverlies niet goed deden,"
£; bondscoach. Hij is daar-

Van plan een zogenaamde
v^-afpakker' in de ploeg te. 'ten. Winter is zon type.
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" Romario aait de bal. Hans Agbo komt te laat om in te grijpen. Foto: ki_ut_.r
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De waterleidingbedrijven in Nederland registreren tijdens Vanzelfsprekend doet de Waterleiding Maatschappij het WK, óókvoor de mensen van WML, een extra druk op de % Jl _F II H I
veel bekeken sportwedstrijden een explosieve stijging van het Limburg géén beroep op u om de handen niet te wassen of ketel betekent. Maar een constante, betrouwbare kwaliteit «f\M l\/l
drinkwaterverbruik. Zo stroomde er in ons land tijdens derust geen gebruik te maken van het toilet. Een spannende match drinkwater leveren is ons vak. En dat doen we graag. E^^_ WW IW I 1-*
van het voetbalduel Nederland-Duitsland (EK '92) maar liefst 200 zorgt nu eenmaal voor wat meer emotie. I
miljoen liter water uit dekraan. Dat is 400% hoger dan het normale Wat we alleen willenzeggen is dat levering van drink- N v Waterleiding Maatschappij urn "1

verbruik. En datzal dekomende wedstrijden niet anders zijn. water zó vanzelfsprekend is, dat u bijna zou vergeten dat WML wenst onze Oranje-jongens alle succes toe! SectorVoorlichting, Postbus io6o, i
6201 BB Maastricht, Tel. 043-2178411! -"1
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Auto's

Diversen
Ford Escort 1.8 diesel 3-drs
'92; Honda Integra 5-drs '87;
Mitsubishi Lancer 1500 GLX
LPG'B9; Rover 214 Si 5-drs
'90; Opel Kadett GSi 2.0 16V

'88; Honda Prelude 1.8 EX
'87; VW Scirocco GTX 1800

'85; Ford Fiësta 1.1. CTX
autom. '88; Mazda 626 HB
1.8 GLX LPG 89; Mitsubishi
Galant 2.0 GLX 5-drs. '90;

Mercedes23oE in nw.st.
85.000 km,ANWB rap. '88;
Volvo 360 GLS 2.0 5-drs

'85; Volvo 340 Winner 3-drs
'87; VW Jetta 1600C4-drs
'85; Vauxhall Cavalier HB
2.0 '79; VW Kever 1300 in
nw. st.'79, Mits. Galant s-

drs stationcar '82.
Autobedr. Have

Industnestr. 31, Sittard.
Tel. 046-515195. Auto's zijn
met APK en bovaggarantie-
bewijs. Fin, binnen 24 uur.

Te k. BMW 525 i automaat,
bwj. '85, APK 22-6-95, vr.pr.
’5.500,-; Renault 5 TC, '85,
nw. mod., i.z.g.st, ’4.500,-.« 045-724792 of 722748.
Te k. ESCORT 3, 4-drs., bwj.
'81, nwe. motor, vr.pr.
’2.100,-; Siërra 2.0 station-
car, bwj. '83, vr.pr. ’2.750,-;
Fiësta 1.1, bwj. '81, pr.
’1.250,-; Opel Rekord 2.3
diesel, bwj. '85, motor '88, pr.

’ 3.500,-. Veldstr. 37,
Brunssum-Roozengaard.
Suzuki Swift Sedan 1.6 au-
tom. '92; Suzuki Swift 1.0 s-
drs. '88 '94; Opel Kadett s-
drs. automaat '83; Nissan
Cherry 5-drs. '83; Ford
Fiësta XR2 '82, Ford Escort
3-drs '82 85; Mazda 626 2.0
GLX diesel '91; Mazda 626
LX diesel '84; Mazda 626
2.0 GLX Coupé, uitgeb. '84;
Mazda 323 HB 1.5 '86; Seat
Marbella rood '92. Autobe-
drijf BODELIER. « 045-
-441721.
KUKZONDAG bij Autoparc
Maastricht. Elke zondag
kijkzondag van 12 tot 16 uur.
Meer dan 300 occasions.
Maastricht, Molensingel
Randwyck wijk 29, langs
autoweg A2afslag AZM.
AUTO'S, u belt, wij kopen!!
Ook 's avonds, met vrijwa-
rinosbewiis!!« 045-427671.

AUTOPARCK Kerkrade b.v.
ANWB gekeurde auto's.
Opel Kadett 1700 HB diesel
super mooi 1991; Opel Ka-
dett 1400 inj. sedan 1990;
Ford Siërra 2.0 inj. CL sedan
div. ace. 1990; Ford Siërra
1600 CL sedan roodmetallic
1990; Alfa Romeo 75 IE al-
farood supermooi 1990;
Mazda 626 1800 DX sedan
1990; Renault 25 TS antra-
cietmetallic perf. cond. 1990;
VW Goff CL 3-drs. kl. wit
1990; Ford Escort 1600 CLX
GT signaalrood 1990; VW
Golf 1800 inj. Manhattan au-
tomaat 1989; Citroen BK RE
1400 signaalrood 1989;
Ford Scorpio 2.4 inj. CL au-
tomatic HB 1989; Fiat Panda
CL White 750 ST 1989; Nis-
san Sunny 1300 bestelauto
grijs kent. 1989; Citroen BK
Silver heel apart 1987; Ford
Escort 1400 CL 5-drs. Bravo
grijsmetallic 1987; Fiat Uno
75 IE signaalrood 1987; Nis-
san Micra ST 44.000 km kl.
rood 1987; Ford Siërra 2.0
Laser 3-drs. 1986; Ford Es-
cort 1400 CL nw. type 1986;
Ford Siërra 1600 EM 5-drs.
Laser 1986; Ford Escort
1400 Ghia blauwmetallic
1986; Mazda 626 2.0 GLX
HB alle extra's 1986; Ford
Siërra 1600 blauwmetallic
1985; Toyota Starlet 1000
DX 3-drs. supermooi 1985;
Audi 100 Avant cc 7-pers.
alle opties 1984; Ford Siërra
2.0 Ghia automatic 1e eig.
perf. st. 1983; Mitsubishi
Lancer 12.00 GLF 4-drs.
1983; Opel Ascona 1.6 S
signaalrood 1983; Toyota
Celica 1600 ST cabriolet
1982; VW Golf 1300 1982;
Toyota Corolla Liftback s-
drs. rood 1987; Ford Siërra
XR4i 2800 Sport Coupé
1983. Inruil, financiering. Al-
le auto's vanaf ’ 7.500,-
ANWB gekeurd. ANWB au-
togarantplan. Autoparck
Kerkrade b.v., Locht 44,
Kerkrade, tel. 045-426424.
Te koop Opel ASTRA '92;
Opel Kadett '90; Opel Corsa
'86-'9O; Opel Kadett '86 au-
tomaat; Nissan Micra auto-
maat '89; Subaru Justy '88.
Autobedrijf Ter Hark, Sport-
straat 26, Kerkrade-West.
Tel. 045-424890.

Off. FSO Dealer. Autobedrijf
P. van DIJK & Zn. Mazda
323 F 1.8 GT '91, ’29.750,-:
Ford Mondeo 1.8 CLX combi
LPG 10-93 ’33.750,-; Ford
Mondeo 1.6 CU, a-'93
’32.750,-; Ford Fiësta 1.11
Flash 5-drs '93 ’19.750,-;
Ford Orion 1.4 i '91
’17.750,-; Alfa Romeo 75
'91 ’17.750,-; Audi 100 2.3
E autom. '90 ’27.750,-; Au-
di 80 1.6 div. access. '90 en
'91 v.a. ’21.750,-; Peugeot
605 Sü '91 ’26.750,-; Peu-
geot 309 1.6 GLX aut. '93
’23.750,-; Peugeot 205
Look 93 ’16.900,-; Opel
Astra 1.4 GL 5-drs. '92
’23.750,-; Kadett 1.3 5-drs
'89 ’13.750,-; Ford Siërra
2.0 i Solar '93 ’27.750,-;
Ford Siërra 2.0 CL Sedan
'92 ’24.750,-; Ford Siërra
2.0 Sedan Special 89
’14.750,-; Ford Siërra 1.8
Sedan 88 ’11.750,-; Ford
Scorpio 2.0 i CL aut. '88
’18.750,-; Ford Scorpio 2.0
GL stuurbekr.'BB ’ 12.750,-;
Ford Fiësta 1.1 '90

’ 13.250,-; Honda Civic
Shuttle 1.5 autom. '90
’19.750,-; Renault 25 TX
2.2 i '91 ’26.750,-; Renault
19 Chamade '91 ’16.750,-;
BMW 316 div. access. '85
’7.250,-; Opel Corsa 1.3
'84 ’3.750,-; Seat Ronda
1.2 '87 ’4.250,-. Inruil, fi-
nanciering. Bovaggarantie-
bewijs. Autobedrijf en APK
keuringsstation. P. van Dijk
& Zn., Hompertsweg 33,
Landgraaf. 045-311729. Wij
blijven bereikbaar via
Schaesbergerweg/Kakerts-
weg en Moltberg.
VW Golf 1.4i 3-drs. '94; VW
Invento TD '93; Opel Veetra
2.0 GL '92 nieuw model;
Omega 2.6 i combi autom.
'93; Astra Combi 1.6 i '92;
Astra 4-drs. Sedan '93; Opel
Rekord Combi 1.8 '82;
Omega 2.0 '90; Kadett 5-drs.
1800 GSi '86; Veetra I.Bi
GLS '93. Garage BUISMAN,
Stenen Brug 6, Landgraal
(Ind.terrein Strijthagen). S 045-
-323800. Inruil en financie-
ring mogelijk, 1 jaar garantie.
Te koop auto's van ’500,-
-tot ’4.000,-. Auto's voor d.h.
zelvers met en zonder APK
voor loop of sloop. Gar
MARTENS b.v., Valkweg 2
Abdissenbosch-Landgraaf,
tel. 045-314096.
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastricht. 043-634978.
100 tot 150 BETAALBARE
auto's v.a. ’750,- tot
’lO.OOO,- met 1 jr. APK, mr.
en financ. Tel. 04499-5204.
Handelsweg 1, Susteren.
Te koop gevr. alle merken
auto's. Bet. HOOGSTE prijs!!
S 045-416239 tot 21. u. open.

Te koop GEVRAAGD voor
export. Motoren, caravans
brommers, personenauto's,
vracht en bestel. Hoogste
prijzen! Tel. 045-456963.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Opel Ascona 1.6
S 4-drs '87; Opel Kadett 13
S aut. '87; DAF 400 bestel-
bus '89; Ford Scorpio 2.0 CL
'86; Alfa Romeo 75 1.8 10-
-'B6; Peugeot 205 GE 5-drs.
'85; Volvo 360 2.0 5-bak '85;
Citroen Visa 17 RD 11-'B6;
Ford Siërra 20 L V 6'83; Fiat
Ritmo 60 L 1e eig. 85; VW
Jetta C 4-drs '83; Opel Ka-
dett 1.2S '82; Renault 9 TL
'83; Ford Escort 16 L 5-bak
'85; Opel Corsa 12 S TR '84;
Fiat Panda 34 '84; Ford Es-
cort 11 L 5-drs. '83; VW LT
camper '76; Citroen Visa GT
'83; Fiat 127 1050 '83; Toyo-
ta Tercel 13 DX '82; Citroen
Eend 2 CV 6 '84; Mitsubishi
Tredia 14 GLX '83; Opel Ka-
dett 16 S '82; Ford Escort
1.1 combi '81; Renault 5
GTL '83 ’950,-. Inkoop,
verkoop, financiering. Div.
inruilers. Akerstr. Nrd. 52C,
Hoensbroek. 045-224425.
Geopend van 10-18 uur, za-
terdag 10.00-17.00 uur.

Karcher HOGEDRUKREI- 'NIGERS. Voor verkoop en
service van het gehele pro-
gramma vraag uw Karcher-
dealer Collé Sittard Machi-
nehandel BV, Nusterweg 90.
Tel. 046-519980.
SUPERCARS Akerstraat
Noord 20a Hoensbroek
heeft voor U: Escort
XR3 1986; Alfa 75 '86; Ci-
trën AX bwj. '88; Escort '84/
'85; Kadett '86; Escort 1400
CL '86; Escort KR 3i '83;
Nissan Bluebird '86; Golf '86
type 1600; Fiësta '84; Ci-
troen BK diesel 1900 '85;
Volvo 360 '86, Volvo 340
gas '86 ’4.900,-; Siërra '83,
'85 en '84; Alfa t. 33 '86
’4.900,-; Escort combi '84
benz.; .; Nissan Sunny '85;
Fiësta '82; Mazda 323 '83
automaat; Passat Diesel '85;
Suzuki Carry '88 grijs kente-
ken busje, nog diverse
goedkope inruilers v.a.

’ 750,-. Telefoon 045-
-222455 Of 231448.
Te koop CITROEN Visa, bwj.
'86, kleur wit, nieuwe APK,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-443500.
Auto KALDEBORN, wij be-
talen de hoogste prijs voor
uw auto!! 045-411572.

Alfa

Te k. ALFA 33, bwj. '87, i.z.g.
st, 80.000 km., sportvelgen
etc, a 04402-1380.
Te koop ALFA 164 V 65-'9O,
autom., full option, leren
bekl., airco, groenmetal.,
’24.500,-. Tel. 046-520315.
Te koop ALFA 33 nov. '86,
groenmet. km. 112.000.
Telefoon 045-716238.
Te k. Alfa ROMEO 33 S,
Red uitv., bwj. '90, alu vlgn.,
schuif/kanteldak, plm 90.000'
km, in nw.st. 04450-3372.
Tienbundersweg 4, Wylre.

Te koop Alfa GUILLIA, '78,
gerestaureerd, foto's en rek.
ter inzage, 2 L, 140 Pk, pas
APK gekeurd, g 045-243577.
Alfa ROMEO 33 1.5 Ti, bwj.
'87, rood, v. acces., i.z.g.st.
045-272614 / 254983.
2x ALFA GTV 6 2.5, gerev.
motor, nw. delen, samen
’7.500,-. Tel. 045-271417.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

Audi
[ -, Te koop AUDI 80 diesel, bwj., '89, div. extra's, vr.pr.

’ 16.000,-. Tel. 04498-
-■ 53575 Of 59351.

Te koop AUDI 80 Quattro
2.1 E, 5-gang, Sper dif,

\ schuif/kanteldak, met trek-
haak, verlaagd, uitbouwset,
sportvelgen, RDW gekeurd,
bwj. '84, vr.pr. ’ 5.500,-.

■ Thornsestr. 11, Landgraaf
(Abdissenbosch).
Te koop AUDI 80 Quatro
model '88, ABS, stuurbekr.,
schuifd., div. extra's, vr.pr.

’ 20.000,-. Tel. 045-723756.

Te k. AUDI 100 CC, bwj. '84,
autom., groen, APK 6-95,

’ 3.250,-. Tel. 04405-3258.
Te koop weg. omst.heden
AUDI 80, bwj. '91, kl. groen,
vr.pr. ’ 16.250,-. Sleinada-
str. 52, Schaesberg.
AUDI 80 diesel, bwj. '84,
lichte schade, spotprijs. Te-
lefoon 04492-5973.

Austin
Te koop MINI 850, bwj. 11-
-'7B, paars/wit, gerestaureerd,
’1.800,-. Tel. 04492-2241.

BMW
Te k. BMW 520, 6 cyl. bwj.
'80, 1.m.-velgen, vr.pr. plm.

’ 2.500,-. 045-4222,60.

Te koop weg. omst. hed.
BMW 323i, bwj. '85, vr.pr.
’8.500,-. S 045-215735

BMW 635 CSi '79, i.st.v.nw.,
div. opties o.a. schuifdak, mr.
mog. Tel. 045-443144.
Te koop BMW 323 i bwj. '84,
div. extra's, ’5.950,-. Tel.
045-316940.
Te k. BMW 316i, bwj. '93,
km.stand 31.000, ABS, cen-
trale deurvergrendeling,
alarm, kleur zwart, vr.pr.
’39.750,-. ?S 045-426913.
Te koop BMW cabriolet 320i
diamantzwart, bwj. '89, alle
extra's behalve electr. kap,
km.st. 60.000, vr.pr.

’ 49.500,-. 045-322071.
Te koop BMW 325 ibwj. juni
'92, m. div. extra's, pr.n.o.tk.
Tel. 045-229054.
BMW 316, model '87, 1e eig.,
schadevrij, veel extra's,
nieuwstaat, vr.pr. ’ 8.950,-.
Tel. 04498-56306.

Te k. BMW 320i, dolfijngrijs-
met, bwj. '83, nw. model,
vele extra's, i.z.g.st. pr.n.o.t.
k. Tel. 045-250557.
BMW 316, rood, ' bwj. '84,
APK nov. '94, verlaagd, i.z.g.
st., spoilers, pr.n.o.t.k., moet
weg weg, omst. 04450-4406.
BMW 320 i autom., bwj. 84,
APK, sch/kanteldak, board-
comp., i.z.g.st, vr.pr.
’6.000,-. Tel. 045-324915.
DIREKTIE-AUTO BMW
735i, eind '87, kl. antraciet,
perfekte staat, extra's, airco,
leren bekleding, CD, evt.
auto-telefoon, pr. ’ 30.000,-.
Telef. 04499-1051.

Te koop BMW 316, bwj. 83,
nieuw model, Im-velgen, in
perfecte staat, vraagprijs

’ 6.000,-. Tel. 04498-57723.

Chrysler

TtCHRYSLER
| DEALER l

American-Cars
Schimmert
Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Cabriolet

Import Autokeuringen
gevr. garagehouders, handelaren in importauto's en parti-

culieren om hun ervaringen v.h. verkrijgen v.e kentekenbe-
wijs van een uitDuitsl. geimp. auto m.b.t. de handelswijze v.
d. R.D.W. in welke vorm dan ook mede te delen aan Br.o.nr.

B-5647, Limb. Dagbl., Postbus 2610, 6401 DC Heerlen.
Te koop weg. omst. GOLF
cabriolet, bwj. '89, met alle
extra's, moet weg, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-712770.
Te koop MG-B cabriolet in
perfecte staat, nieuwe APK.
Telef. 043-639042.
Te koop GOLF Cabrio, bwj.
'86, type 1800 GLi. Leeuwe-
rikstraat 21, Heerlen.
Te koop Fiat 124 SPIDER
bwj. '69, kl. rood, 1400 CC,
vraagprijs ’ 14.500,-. Julia-
nastr. 24, Hulsberg.

VW GOLF Cabrio GLi, bwj.
'83, kl. zwart, verl., ATS, nw.
dak, ’ 7.250,-. S 045-708900

Ford ESCORT XR3i cabrio,
bwj. '86, kl. wit, met blauwe
kap, zeer mooi! ’14.850,-.
Kerkstr. 7, Brunssum. Tel.
045-273032.
FIAT Osi 1200 Cabriolet, bwj.
'66, plaatwerk klaar, gede-
monteerd, tax.rapport aanw.,
vr.pr. ’6.750,-. Alleen ser.
gegadigden. g 045-226767.

Ford Escort CABRIO '89,
XR3i, blauwmet, ABS, ver-
laagd. Tel. 04405-1647.
GOLF cabrio I.Bi, bwj. '84,
m. '91, airco, 16" velgen,
veri., sportuitl., blauw, deze
moet U zien, vraagprijs
’19.750,-. Tel. 045-729120.
VW GOLF cabriolet sportline,
'86, vr.pr. ’18.500,-. Tel.
045-457452/462159.
CABRIOLET-TREFFEN
zondag 26 juni van 13.00-
-18.00 uur op de markt in Ge-
leen, meer dan 100 cabrio's
aanwezig.
Te k. ESCORT cabrio, bwj.
'86 nieuw model, lichte zij-
wandschade, ’ 10.250,-.
Telef. 045-723736.
Te k. BMW Bauwer Cabrio-
let 323i, 80, sportvlgn.,
zwart, APK '95. 045-221874.

Chevrolet
Chevrolet CORVETTE

~
roof, '81, vr.pr. ’19.000,-.
Julianastr. 24, Hulsberg.

Citroen

CITROEN-ONDERDELEN,
gebruikt en nieuw; in- en
verkoop schade Citroen.
May Crutzen, 045-752121.

Te koop CITROEN BK 1.4
TE, bwj. 4-'9O, kl. rood, s-
drs., pracht auto, ’9.500,-.
Tel. 046-512315.

Peugeot 205 Junior 6-'B7, 70.000 km, wit, 3-drs. ’ 8.900,-
Citroën Xantia 1800 X 5-93, 6.600 km, grijsmet,

div. extra's, ’ 7.000,- onder nieuwprijs
Citroen Visa 1100 RE wit 1987, 4 nw. banden ’ 4.900 -;
Citroen BK 1600RS 4-'B6 114.000 km, rood ’ 6.900,-;

Citroen BK 1400 cc 9-'B7, wit, striping ’ 9.900,-.

Q van ROOSMALEN ES
Gulpen ■*■

Rijksweg 113, S 04450-1450.
Te. koop CITROEN BK 14 E,
wit, bwj. '89, 1e eigenaar, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-752215.
Te koop CITROEN BK 16
TRS, bwj. '83, APK 4-95,
alle extra's, LPG, trekhaak,
iets werk, vr.pr. ’ 1.500,-.
Telef. 045-276117.
Te k. CITROEN BK 16 TRS,
bwj. '84, vakantieauto, trekh.,
extra's, i.g.st, vraagprijs
’2.250,-. Tel. 045-421922.
CITROEN iBX^Kg, bwj. '90.
pr. ’8.750,-. Jan de Wit-
plein 8, Landgraaf-Kakert.
CITROEN BK 14 RE, bwj.
'85, i.z.g.st, ’3.250,-. Tele-
foon 04498-54319.

Te koop VISA Club, bwj. '83,
met APK, vr.pr. ’1.550,-.
Tel. 046-580118.
Te k. Citroen GSA, bwj. '83,
met 1 jr. APK, ’850,-. Ach-
ter de Heggen 51, Hulsberg.

Te koop 2CV6 EEND, bwj.
'86, APK 12-94, 73.000 km,
vaste prijs ’3.500,-. Tel.
04459-2238.

Fa. BAGNOLE : Verkoop en
inkoop van Citroen ID/DS en
SM. Onderdelen nieuw en
gebruikt uit voorraad lever-
baar. Nu op voorraad RVS
uitlaat en elektr. ontsteking.
Tel. 04754-88669.

Daihatsu

DAIHATSU
CUORE 850 TS, bwj. '89,
rood, in zeer goede staat,

’ 7.250,-. Tel. 04755-2024.
CHARMANT 1300 cc, '82, 1
jr. APK, ’1.250,-. Achter de
Heggen 51, Hulsberg

| DEAIER~
Garage

Ruud Tiems
Geleen, Zaanstr. 16

Tel. 046-753010
Te koop CHARADE TS, s-
bak, verbr. 1:18, goed on-
derh., vr.pr. ’3.750,-. Tele-
foon 04405-2293.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Fiat

| DEALER "1
Automob.bedrijf

Creusen BV
Parallelweg 34, Heerlen.

Tel. 045-74 21 21.
Autobedrijf

Klankstad BV
Kaalheidersteenweg 185

Kerkrade. Tel. 045-41 39 16.
Te koop Fiat PANDA Selec-
ta aut., bwj. 1-5-91, rood,
12.800 km., APK, ’11.000,-.
Tel. 04406-12543.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Te koop zeer goede Fiat
PANDA, 1986, mcl. APK,
Dorpstr. 77, Bingelrade.

Fiat KLANKSTAD. Inruil-
auto's; Fiat Panda 1000 CLX
'89/'9O/'9l; Panda 750 L
zwart '91; Fiat Uno SX '88;
Fiat Uno 45 S 3-drs. '88; Fiat
Uno 1100 S '86; Fiat Tipo
1.4 S 3-drs. '93; Fiat Tipo
1.6 met stuurbekr. 5-drs.
'88; Fiat Tempra 1.6 S '93;
Renault 11 TXE '85; Peu-
geot 106 KR '92; Citroen 2
CV 6 '85; Mercedes Benz
300 D '88; 1 jr. garantie mo-
gelijk! Kaalheidersteenweg
185, Kerkrade. g 045-413916.

Te koop RITMO 70 CL, au-
tom., bwj. '85, antraciet, wei-
nig km, APK. De Katplant-
soen 8, Schaesberg.

Fiat 126 BAMBINO 2J|
bwj. '80 met wat ■
’ 950,-. Tel. 04498-5431g^8
FIAT 126, bwj. '74, AP£H'95, t.e.a.b. 04450-^iß
Tienbundersweg 4 Wylrg^xjM
Te koop Fiat PANDA 'jl
CL IE 8-'9O, 31.000 1 1
Telef. 045-251213.
Te koop Fiat UNO, W'tM
'83, vr.pr. ’1.750,- I
foon: 045-741973. -^\\
Te koop Fiat RITMO WjJB
’ 1.750,-. Telefoon JE
Te koop VAKANTIE-^BFiat Ritmo bwj. '82, te JlTelef. 045-727684/72495PyH

l dealefT^a
Lautenslager &

Heerlen
Breukerweg 201

Tel. 045-23 20_3jLX|
Van part. Ford SIËR^JDiesel station, bwj. '89' pij
rack, stuurbekr. etc, f'
k. Tel. 045-715078. __^-4
FORD Escort 1.6 CL*J
nw. model, nw.st. ’£' limr. mog. Tel. 046-52078^
Te koop Ford SIËRPAi
CL, bwj. '87, LPG,
’6.200,-. Tel. 04492-33v|
Te koop Ford SIËRf^JjJ
Laser, bwj. '85, i.z.gs': ofll6-95, vr.pr. ’4.500,-- ff !l
227803. „-dj
Ford ESCORT 1300 L' M
'81, APK 17-4-95, ..'$W
’1.600,-. Tel. 043-2 5 j
b.g.g. 043-477121. _^j|
Te koop SIËRRA 1.6 LJ'86, cv., i.z.g.st., I

’ 5.500,-. Tel. 045-45570.^1
Ford SIËRRA Combi ij
Luxe, bwj. '91, 70.000
z.g.st., vraagprijs / iy J
Tel. 045-459415.
Te koop Ford SIËRPAJj
DL Combi, bwj. 83, f fl
grijs, APK 4-95, 100°/" "J
de, vr.pr. ’4.000,-. lf--225161, bellen v.a. zonjg^jj'
Te koop Ford k_w
XR3i, bwj. '86, zwart. * '’ 5.750,-. Tel. 045-35370_>4
Ford ESCORT XR3i, ;j^j f
bwj. '86, verlaagd, Wf^'snel, vraagprijs > y
Telef. 045-710761. _^^. ' 'tVoor Piccolos..^'

zie verder pagi"a
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" Mohamed Chaouch
omklemt de Belg Georges
Grun. De gevaarlijke
Marokkaanse aanvaller
weet zeker 'dat het geluk
ons tegen Saoedi-Arabië
niet in de steek zal laten.
Foto: REUTER

Wassen strandt
in kwartfinales
SPIJKENISSE - Rogier Wassen
is in het tennistoernooi van Spij-
kenisse blijven steken in de
kwartfinales. Na een goede partij
moest hij met 5-7, 6-7 (4-7) zijn
meerdere erkennen in de Pool
Wojtek Kowalski. Favoriet Peter
van Dommelen bereikte de halve
finales BI van het Aspergestoer-
nooi in Grubbenvorst. Hij scha-
kelde Frank Verspa uit met 6-2,
7-5. In de 82-klasse won Hans
Coumans van Paul Wieczorek:
6-1, 6-1.

KERKRADE - Roda JC zal zijn
thuiswedstrijden komend sei-
zoen niet meer zoals in het verle-
den op de vrijdagavond of de
zondagmiddag afwerken. De
clubleiding heeft besloten de za-
terdagavond als vaste wedstrijd-
dag aan te wijzen. De aftrap
vindt telkens plaats om 19.00
uur. Het bestuur van Roda JC is
het overigens niet eens met be-
paalde wedstrijddata. De club is
voornemens om bij de KNVB te
protesteren tegen de wedstrijd-
data van Roda JC-PSV (10 sep-
tember) en Roda JC-Feyenoord
(laatste speeldag 28 mei).

Roda JC op
zaterdag

Ruiterconcours
in Schinveld
SCHINVELD - De Edele Vier-
voeters houden vandaag en mor-
gen op het sportcomplex Sjil-
venderhuske in Schinveld hun
jaarlijkse concours-hippiqufe.
Het programma - pony's, dre*-
suue en springen - begint op
beide dagen om 10.00 uur.

Ook de statistieken wijzen op een
evenwichtige uitslag. De zes voor-
gaande interlands eindigden in
twee overwinningen, twee nederla-
gen en twee remises voor de twee
naties.

Marokko en Saoedi-Arabië kopen
echter weinig voor een puntende-
ling. Beide ploegen verloren de ope-
ningswedstrijd en mogen slechts bij
winst blijven hopen op een plaats in
de tweede ronde. In de afsluitende
groepswedstrijd tegen de favoriete
teams van België en Nederland is
de kans op een overwinning klein,
op papier althans. De eervolle ne-
derlagen tijdens het debuut in Ame-
rika hebben de Arabische burger
een moed gegeven.

EAST RUTHERFORD - Neutrale Arabieren
hebben vandaag in de Verenigde Staten niets
te verliezen. Het koninklijk onderonsje tussen
Marokko en Saoedi-Arabië in New Vork kan
voor hen alle kanten op. De vorsten Hassan II
en Fahd, beiden toevallig grote voetballiefheb-

Fs, hebben daarentegen hun specifieke voorkeur. Het royale

F° heeft vrijwel dagelijks telefonisch contact met de eigen
Klscoach om hem van de laatste tactische tips te voorzien,

de moslimbevolking in zowel Marokko als Saoedi-Ara-
**gaat de gevleugelde uitspraak 'Insh' Allah' - Als Allah het
P. winnen we - voor beide kampen op. Het prestigeduel in
*oep F zal daarom wel op een gelijkspel uitdraaien.

Muntz kan titel
niet meer ontgaan

Woof, eergisteren nog goed voor
een baanrecord, zakte volledig door
het ijs met een rondje 81.

Plicht
Ook de spelers van Marokko, dat
voor de derde keer deelneemt aan
het eindtoernooi om de wereldtitel,
blijven optimistisch gestemd. „Een
overwinning op de Saoediërs is on-
ze plicht," zegt verdediger Azzouzi.
„Als we dan tegen Nederland gelijk-
spelen, zitten we in de achtste fina-
le."

Middenvelder Daoudi die tegen
België uitblonk, weet wat het elftal
te doen staat. „We moeten agressief
en aanvallend spelen," laat hij we-
ten.

P^RENDAAL - Niets lijktzijn ti-!!ftog in de weg te staan. Met weer'
F ronde onder par, 69, heeft Rolf
Jjttz een comfortabele voor-
rong van acht slagen in het Ned-

Nationaal Open genomen,
r^ijl de 25-jarige professional in
f 2etel naar de eindoverwinning
!£e premie van bijna zesduizend
p afstevent, zit een deel van de
fcurrentie op de blaren. John

Volgens bondscoach Blinda was de
verliespartij tegen België (0-1) te
wijten aan pure pech. Zo raakte
aanvaller Chaouch, op de loonlijst
bij de Franse club Nice, met een
kopbal en een schot de lat. „Het ge-
luk zal ons dit keer niet in de steek
laten," stelde de robuuste Afrikaan.
~Ik weet zeker dat we gaan win-
nen."

Nog miserabeler verging het Chris
van der Velde. Niet alleen scoorde
hij voor zijn doen zeer matig (77); de
frustratie en woede tijdens zijnron-
de nam dergelijke vormen aan, dat
zijn collega's officieel gaan proteste-
ren bij de Nederlandse Professional
Golf Association, de NPGA. Wat
was er gebeurd? NPGA-bestuurslid
Joost Huurman: „Wat ik begrepen
heb, heeft Chris van der Velde zijn
putter vanaf de green van de der-
tiende hole zo kwaad weggegooid,
dat hij voor de voeten van Phil
Helsby, op de tee van de tiende te-
recht kwam. Zoiets kan natuurlijk
niet. Op die manier breng je de golf-
sport in diskrediet."

in tweeën

Chris van der Velde gaf toe dat zijn
wijze van afreageren niet de juiste
was en verontschuldigde zich na af-
loop bij Helsby. „Wat ervan komt
zie ik wel. Ik heb me afgereageerd
op een manier die niet correct is.
Daarvoor heb ik me verontschul-
digd. Verder wacht ik maar af."
Eerder deze week sloeg Gary Da-
vidson van pure woede zijn driver

Rentree
Doelman Khalil Azmi maakt in het
Giants-stadion zijn rentree onder de
lat. Hij moest in de slotfase van de
wedstrijd tegen België per brancard
van het veld worden gehaald na een
harde botsing met Josip Weber.
Volgens de teamleiding is hrj her-
steld van de klap. Aanvoerder El
Hadaoui lijkt zijn basisplaatsna zijn
teleurstellende optreden tegen Bel-
gië te hebben verspeeld aan aanval-
ler Balya.

Mason bondscoach
ijshockey
ZOETERMEER - Doug Mason
is de nieuwe bondscoach van de
nationale ijshockeyploeg. De in
Canada geboren 'Nederlander
(38) kwam tot een akkoord met
de bond over een tweejarige ver-
bintenis. Hij volgt Larry van
Wieren op. Mason krijgt een
deeltijdbaan. Hij blijft coach van
de eredivisieclub Tilburg. Mason
veroverde drie jaar geleden met
Utrecht de nationale titel en vo-
rig seizoen met Tilburg.

Argentin stopt
plotseling
ROME - De Italiaanse profwiel-
renner Moreno Argentin is met
onmiddeüjke ingang gestopt. De
33-jarige beroepsrenner had aan-
gekondigd na dit seizoen een
punt te zetten achter zijn loop-
baan. Een reden voor zijn plotse-
linge beslissing gaf hij gisteren
niet.

Na de ronde van gisteren is enkel
nog de stryd om de tweede plaats
interessant. Brian Gee lijkt de aan-
gewezen persoon om die plek voor
zich op te eisen. De pro van het Rijk
van Nijmegen speelt al drie dagen
solide. Dat onderstreepte hij giste-
ren nog eens met een een ronde le-
vel par; zestien pars, een birdie en
een bogey.

Twijfelgeval
Bij Saoedi-Arabië dat voor de eerste
keer aanwezig is bij de eindronde
van het WK, vormt de gelouterde
Majed Abdullah een twijfelgeval.
De Pele van de Woestijn, die vol-

gens een officiële opgave 118 doel-
punten maakte in 167 interlands,
kampt al geruime tijd met zijn ge-
zondheid.
In het duel met Nederland liet de

35-jarige topschutter zich na 45 mi-
nuten vervangen. Ook Hamzah Fa-
latah is allerminst topfit. Mogelijke
vervangers van het kwakkelende
duo zijn de onervaren spelers Al Ja-

ber en Al Mehalel. Bondscoach So-
lari vreest Marokko niet. „De ploeg
is mentaal niet zo sterk als Neder-
land. We hebben daarom zeker
winstkansen."

l - Een teleurgestelde Noorse
J? 11 heeft na het 1-0 verlies tegen
Jalië zijn televisietoestel door
et raam van zijn woning op de

i^rde etage van een flatgebouw
1 Trondheim gesmeten. Nie-

rend raakte gewond.

" Baresi en Maldini zullen dej^tste groepswedstrijd van Ita-e tegen Mexico missen. Beide, Pelers van AC Milan raakten ge-
iesseerd in het duel tegen Noor-wegen.

Il~ De gemiddeldereële speeltijd
j9n de eerste dertien WK-duels
jfdroeg 61 minuten. Tijdens, Uitsland-Spanje was de werke-ne speelduur met 56.07 het

België en Marokko waren
Jet meest actief: 66.27. Dat is ze-
stien seconden meer dan de
Jftallen van de Verenigde Sta-

*"* en Zwitserland.

>." De Brazilianen hebben in de
,S 0p grote schaal inkopen ge-
?an. De interesse ging vooral
.ll naar audiovisuele appara-
üUr. Doelman Gilmar kocht een

een videorecorder en
vertaalmachine. Bebeto

J^d de grootste aankoop. Bij
[?n autohandelaar kocht hij voor
I uO.OOO gulden een Lexus.

Wendlinger
voor de buis
"^NSBRUCK - Formule 1-cou-
y.Ur Karl Wendlinger kijkt van,?Jn. ziekbed naar het WK voet-■jj'- De Oostenrijker crashte op
j niei tijdens de training voor
ijj6.Grote Prijs van Monaco en lag
I,'Jfta twee weken in coma. Hij
Jft momenteel in het Acade-
-i'sch Ziekenhuis van Inns-
'v^ck. Zijn revalidatie verloopt
°°rspoedig.

reanen. Trainer Azkargorta, die
hetzelfde team als tegen Duitsland
het veld instuurde, had zijn ploeg
vooraf gewaarschuwd. Hij schatte
de opponent hoger in dan de Duit-
sers en de Spanjaarden. „Vooral
omdat de Koreanen onverzettelijk
zijn. Ze geven nooit op."

Korea-Bolivia 0-0 na 'verlenging

Hardlopen met de bal

Katachtig
Gedurende de eerste drie kwartier
hadden de Zuidamerikanen meer
greep op het spel van de Aziaten,
die Bolivia al bij de middenlijn op-
wachtten. Vijf minuten voor de
pauze kreeg Bolivia de beste moge-
lijkheid. Met een katachtige reactie
tikte Choi de bal na een schot van
Sanchez uit doel.

Alsof het tempo in de eerste helft
niet hoog genoeg was geweest,
schakelden de partijen na de rust
nog een paar tandjes extra. Van eni-
ge tactiek was toen geen sprake
meer. Beide teams leken onuitput-
telijk.

Alsof hun leven ervan afhing werd
gejaagd op de eerste winst tijdens
een WK-toernooi zonder tot oog-
strelend voetbal te komen. Maar
wel spectaculair voor de ruim
53.000 toeschouwers in het Foxboro
Stadium.

BOSTON - Scheidsrechter Mottram stak de
helpende hand toe. Het baatte niet. De Schot
liet Zuid-Korea en Bolivia in Boston een kwar-
tier langer voetballen dan normaal. Ondanks
die 'verlenging' werd er niet gescoord. Dat
kwam mede door de fabelachtige reddingen

van Trucco in het Zuidamerikaanse doel. „Ik ben een beetje
teleurgesteld," sprak Kim Ho, trainer van Zuid-Korea. „We
hebben het overwicht niet in doelpunten kunnen uitdrukken.
Ik vermoed dat de druk op de spelers te groot was. We hebben
echter nog kans de achtste finales te bereiken. Duitsland is
sterk, maar niet onverslaanbaar."

De confrontatie tussen de Zuidame-
rikanen en de Aziaten leverde de
eerste doelpuntloze uitslag van het
WK op. Plus een rits gele kaarten,
drie stuks per ploeg. Bolivia diende
de laatste zeven minuten met tien
man te spelen omdat Cristaldo uit
het veld werd gestuurd na de twee-
de gele kaart. Het was de tweede
rode kaart voor het elftal. Tegen
Duitsland ging Etcheverry op de
bon.

Inzet
Zuid-Korea - Bolivia was een wed-
strijd waarin niemand de schoon-
heidsprijs verdiende. Het was meer
een hardloop- dan een voetbalwed-
strijd. Wel zouden beide ploegen
beloond mogen worden voor hun

inzet. „Ik ben van mening dat het
een goede wedstrijd was," oordeel-
de Xabier Azkargorta, de coach van
Bolivia. „Helaas heeft niemand ge-
wonnen, maar we kunnen nog altijd
vier punten halen en de achtste fi-
nales bereiken."

Het duel was een uitputtingsslag
met de Zuidkoreanen als niet te
stuiten gangmakers en de Bolivia-
nen als goede stayers die af en toe
moesten lossen. De held van de
Aziaten, Seo Jung-Won, de man van
de 2-2 gelijkmaker tegen Spanje,
werd beloond met een basisplaats.
Dat was de enige wijziging in het
elftal.

Bolivia had aanvankelijk veel moei-
te met de veel en hard lopendeKo-

?OlvlE - Heel Italië reageerde
jiPgelucht na de 1-0 zege op
°orwegen. Direct na afloop van

s.et duel gingen vele Italianen de
op en staken vuurwerk af

l^ de overwinning te vieren. De
»°°P op de wereldtitel is bij de
C^urri weer teruggekeerd. De
tenten stonden vol van de
Ll°rnf. 'Italië, wat een mirakel'
h
oPte de Romeinse krant La Re-

plica. 'Dit is pas Italië' La
Jj^zetta dello Sport. Ook pre-
t_ ler Silvio Berlusconi was zeer

met het resultaat. De
IJ&naar van AC Milan zag naL 1 diner met de Europese lei-
k^s in Korfoe overigens alleen*sjl eindevan het duel.

Italië, wat
een mirakel

" Onbeslist duel uit de eerste 0-0 wedstrijd van het WK. Bolivia's aanvaller Luis Ramallo
(links) en de Zuidkoreaanse verdediger Jung Bae Park tasten gelijktijdignaar de bal. Foto: afp

Ervaring

Lori McNeil houdt hoofd koel op tropisch Wimbledon

Kristie Boogert opgebrand
Boogert. Dat was niet helemaal
naar de waarheid, want de debu-
tante in de derde ronde van een
Grand Slam sloeg nogal wat
stopvolleys in het net. „Lori be-
woog heel snel van links naar
rechts. Daarom wilde ik veel bal-
len kort wegleggen. Dat was
geen verkeerd idee, maar er
stond nog wel een net tussen,"
klonk het simplistisch.

pijn aan haar enkel en het ge-
brek aan ritme nog kunnen ver-
bergen. Tegen de 30-jarige Lori
McNeil kwamen de zwakkere
punten keihard aan het daglicht.

LONDEN - Wimbledon gaat verder zonder Nederlandse
deelnemers in het enkelspel. In de bloedhete zon ging als
laatste ook Kristie Boogert kansloos onderuit. Tegen Lori
McNeil. De Amerikaanse, die het toernooi al beroofde van
Steffi Graf, bleef koeler in de trpoische omstandigheden
en plaatste zich via 6-2 6-4 voor de vierde ronda Bij de
20-jarige Boogert was de rek er volkomen uit. „Ik heb hier
niet het niveau gehaald dat ik had moeten halen," zei ze.

Slams jebeste tennis moet laten
zien. Al die andere toernooien
moet je gewoon als voorberei-
ding zien."

De Nederlandse nummer twee,
55e op de wereldranglijst, en
McNeil hadden exact hetzelfde
spelletje in gedachten. Serveren
en naar het net. De routinier, in
de tweede ronde van Roland
Garros ook al te sterk voor Boo-
gert, serveerde echter beter, was
sneller bij het net en maakte
minder fouten bij het volleren.

In de eerste twee ronden, tegen
Smylie en Dechaume, had ze de

Zwakke punten

Kristie Boogert wist na haar par-
tij van iets meer dan een uur niet
precies wat er mis was gegaan.
„De eerste wedstrijd speelde ik
alleen de derde set goed. In de
tweede ronde serveerde ik
slecht. Vandaag waren slordige
volleys het grootste struikelblok.
En dat terwijl je op de Grand

„Wie het snelst aan het net was,
maakte het punt," analyseerde

Zelf had ze niet het gevoel onder
de zenuwen gebukt te zijn ge-
gaan. McNeil had het anders ge-
zien. „Ik heb door mnn ervaring
gewonnen.Kristie ging pas beter
spelen bij een 4-0 achterstand in
de eerste, en bij 4-2 achter in de
tweede. Dat ze nerveus was, kon
je vooral bij het volleren zien,"
aldus de routinier die in tien jaar
Wimbledon één keer de kwartfi-
nales haalde.

MOTORSPORT
Assen. Grand Prix wegraces, tweede
trainingsdag. 125 cc: 1. Ueda Honda
2.15,444, 2. Sakata Aprilia 0,876, 3. Rau-
dies Honda 1,304, 4. Tsujimura Honda
1,414, 5. Oettl Aprilia 1,768, 8. Bodelier

Honda 2,311, 250 cc: 1. Biaggi Aprilia
2.05,997, 2. Capirossi Honda 0,256, 3.
Romboni Honda 0,392, 4. Okada Honda
1,153, 5. Aoki Honda 1,289, 10. Zeelen-
berg Honda 2,719, 13. Jurgen van den
Goorbergh Aprilia 3,960, 14. Patrick van
den Goorbergh Honda 4,003, 30. Mar-
kink Honda 9,583, 33. Kirindongo Hon-
da 10,253. 500 cc: 1. Doohan Honda
2.03,035, 2. Puig Honda 0,620, 3. Barros
Suzuki 0,686, 4. Schwantz Suzuki 1,088,
5. Criville Honda 1,121, 25. Doorakkers
Yamaha 6,905. Zijspannen: 1. Biland/
Waltisperg Swissauto 2.09,476, 2. Bohn-
horst/Brown Steinhausen 1,253, 3.
Brindley/Hutchinson Yamaha 1,362, 10.
Kumagaya/Betgens ADM 3,418, 15.
Janssen/Geurts van Kessel Yamaha
7,060, 18. Webster/Hofsteenge Krauser
8,196, 22. Smit/DeRijk Krauser 10,739.

TENNIS
JJJ'mbledon. Mannen, derde ronde:""«rtin-Damm 6-2 6-7 4-6 6-3 11-9, Bru-

'«üera-Fleurian 7-6 6-4 2-6 7-5, Chang-
7-6 6-4 6-2, Agassi-Krickstein

£-4 6-3 7-6, Vacek-Kafelnikov 4-6 7-5 6-4
'6 6-4, Björkman-Carlsen 6-4 6-4 1-0 op-gve, Wayne Ferreira-Wilkinson 6-2 6-2, >>. Sampras-Adams 6-1 5-1 onderbro-ken wegens regen. Mannendubbel, eer-

g* ronde: Nijssen/Suk-Montana/Pugh-T"1 3-6 6-2 7-6. Vrouwen, derde ronde:"cNeil-Boogert 6_2 6-4, Martinez-Tau-**at 6-1 6-3, Neiland-Date 6-3 6-2, Daven-
r>rt-Rittner 6-4 3-6 6-1, Sabatini-g'cGrath 6-4 6-1, Coetzer-Helgeson 6-0

<^> Radford-Gorrochategui w.0., Labat-?"river 6-4 4-6 6-2. Vrouwen dubbel-. i.pel, eerste ronde: Schultz/Graham-Col-, |WDe Swardt 6-3 6-4, Bollegraf/Navra-- 'lova - Fulco-Villella/Hiraki 6-1 6-4,. Oogert/Muns-Jagerman - Kijimuta/
£lJumuta 6-1 7-5, Driehuis/Muric-Coo-£ngel/Smith 6-2 5-7 7-5. Gemengd dub-J^Jspel, eerste ronde: Hand/Lake-Nor-*al/Vis Ned/12) 6-4 1-6 6-3.

HIJITERSPORT
Chan_pion Arnhem. Springen, interna-

tionaal. Tabel A, 1,50 m, met barrage,
tweede kwalificatie Grote Prijs: 1.
Sloothaak Joli Coeur 0 strafpunten -
36,82 sec, 2. Vangeenberghe Omnistor
Freestyle 0-37,39, 3. Voorn Brown Boy
0-37,74, 4. Hendrix Bikker 0-38,25, 5.
Govoni Eileen 0-39,88. Tabel A, 1,40 m,
met barrage: 1. John Whitaker Gran-
nusch 0-31,77, 2. Michael Whitaker My
Messieur 0-33,12, 3. Van der Vleuten Es-
peciale 0-36,54, 4. Romp Samantha,
Tops Sonora la Silla 0-38,60, 6. Becker
Poker 0-39,30, 9. Harmsen Didi 0-43,23.
Twee fasen (tijd over tweede fase): 1.
Wauters Isaura Van de Helle 0-29,18, 2.
Gretzer Feliciano 0-29,51, 3. Govoni Gi-
goio 0-30,08, 4. Skelton Limited Edition
0-30,32, 5. Raymakers Rinnetou Z
0-30,82, 6. Van der Vleuten Olympic Bal-
tazar 0-31,45, 8. Jenny Zoer Dartuna
0-32,09. Nationaal. Jacht: 1.Romp Deka
59,96 seconden, 2. Lansink Marpe Che-
rie 61,17, 3. Thijssen Domino 61,42.
Dressuur. Grand Prix: 1. Van Grunsven
Olympic Cocktail 1730 punten (73,62
procent), 2. Bontje Heuriger N 1658
(70,55), 3. Dover Devereaux 1643(69,91),
17. Haazen Ainsley's Windsor 1489

(63,36), Landen: 1. Nederland 4980 pun-
ten, 2. Duitsland 4781, 3. Verenigde Sta-
ten 4658.

GOLF
Voerendaal. Nedcar Open. Stand na
drie ronden: 1. Muntz 209 slagen (-7), 2.
Gee 217, 3. Helsby 220, 4. Giles, Sad-
dington 221, 6. Saxton, Bos: Woof 222,
9. Lovey 224, 10. Smits van Waesberghe,
Allen, Lemmens, Van de Velde 225, 14.
Watkins, Boysen 226.
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Koninklijk onderonsje
Marokko tegen Saoedi-Arabië 'Als Allah het wil, winnen we

wereldkampioenschappen '94

kort amerikaans

sport in cijfers



VANDAAG

13.00-18.45 RTL Television: Wimbledon
14.00-17.28 Ned 2: NK wielrennen en V
League volleybal.
14.20-16.00 Ned 1: WK Zweden-Rus"
herhaling.

12.40-14.20 Ned 1: herhaling van Me*
lerland of Brazilië-Kameroen.

11.03-13.05 Dld 1: WK samenvattingen
gisteren gespeelde wedstrijden.

16.05-16.58 Dld 2: motorsport TT Assen-
-17.30-18.02 Dld 1: Sportschau.
17.45-18.25 Ned 3: WK voorbeschou*
België-Nederland.
18.00-20.20 BRT 2: België-Nederland r*
streeks.
18.00-20.25 Dld 2: België-Nederland r*
streeks.
18.25-20.30 Ned 3: België-Nederland r*
20.30-21.05 Ned 3: Saoedi Arabië-Maro*
samenvatting.
21.05-21.25 Ned 3: Sportjournaal.
21.25-21.55 Ned 3: WK-journaal.
21.45-23.50 BRT 2: Argentinië-Ni-<
21.55-23.50 Dld 2: Argentinië-Nigeria r*
streeks.
21.55-00.00 Ned 3: Argentinië-Nigeriare<
streeks
20.20-21.15 BRT 2: Saoedi Arabië-Marol'
samenvatting.
22.11-22.52 Ned 1: ruitersport Arnhem.
22.30-22.35 BRT 1: WK-nieuws
23.50-00.30 Dld 2: Saoedi Arabië-Marol'
samenvatting.

Ook voor entertainment wordt ge-
zorgd. Tegen betaling van keiharde
dollars uiteraard. Of de artiesten die
in Orange Village optreden in dol-
lars of guldens uitbetaald worden is
een goedbewaard geheim. Het pro-
gramma mag er hoe dan ook zijn.
De Deurzakkers, de Havenzangers,
Corry Konings, Arie Ribbens (Ame-
rikaanse nachten zijn lang) en Ma-
rianne Weber moeten het Oranjele-
gioen gedurende een week verma-
ken. Gezien het feit dat voornoem-
de groepen en zangers een reputatie
hebben hoog te houden, zal dat wel
lukken.

ling van het voetbal. Kinderen die
hem herkennen als hij met een
hoed op door de stad loopt, lui die
niets van voetbal weten maar hem
feliciteren. „Ik ben opgegroeid zon-
der voetbalhelden. Het was de tijd
waarin het wel 'cool' begon te wor-
den wanneer je voetbalde. Net na
de tijd waarin ze jevoor 'dork', vooreikel versleten. Toen jongensalleen
gingen voetballen als ze niets kon-
den van American föotball."

DANA POINT RESORT - Naam: Alexi Lalas.
Prestaties tijdens WK: gelijk tegen Zwitserland
en winst op Colombia met de nationale ploeg
van de Verenigde Staten. Schakelde met mede-
verdedigers wereldtoppers als Chapuisat en
Asprilla volledig uit. Toekomst na WK: onge-

wis, geen club. Wil graag naar Europa, maar neemt wel zijn
gitaar mee. Lalas is namelijk de soccer rocker.

Muziek als levenssap

Koot 'organiseerde' twintig spon-
sors voor zijn evenement, waarvan
Heineken en Coca Cola de groot-
sten zijn. Daarnaast had hij de hulp
nodig van een Amerikaans reisbu-
ro. „Een Nederlander kan nu een-
maal geen terrein afhuren in Ameri-
ka. Daar heb je een plaatselijk
bedrijf bij nodig." VoorKoot, die op
de dag van de opening van hot naar
haar werd gesleurd is het evene-
ment veel meer geworden dan een
uit de hand gelopen grap. „Wat hier
nu gebeurt, is volgens mij uniek.
Een enorme inspanning, die alleen
met de hulp van burgemeester
Glenda Hood van Orlando, de Oran-
ge County politie en medewerkers
van het CIV, het Centraal Informa-
tiepunt Voetbalvandalisme kon
worden gerealiseerd."
Het Orange County Police Depart-
ment heeft er trouwens, in tegen-
stelling tot de Nederlandse arm der
wet, geen moeite mee om op te dra-
ven voor supportersbegeleiding.
Het laat zich gewoon door de orga-
nisatoren betalen. „De politie komt
hier om de vijf minuten kijken of
alles op rolletjes verloopt. Ik hoop
dat dat zo blijft, want wij moeten ze
voor iedere extra inspanning beta-
len."

Over de toekomst van American
soccer wil Lalas zich voorlopig niet
al te druk maken. De ploeg probeert
de gedachte te verdringen, als zou
die afhankelijk zijn van de presta-
ties van de nationale ploeg. Feit is,
dat de nieuw op te zetten profcom-
petitie pas in 1995 van start gaat. Na
het WK lopen de contracten van de
spelers die voor een modaal salaris
voltijds in dienst zijn van de bond
af.

Vier jaar geleden, tijdens het WK in
Italië, wentelde hij zich een weg
door de laars. Met vrienden van de
highschool bezocht hij met geverfd
gezicht de wedstrijd van zijn land
tegen Oostenrijk. „Verder joegen
we opvrouwen en dronken we bier.
Ik had niet durven dromen dat ik
zelf op een WK zou spelen. Met zo-
veel succes nog wel."

Voor de Nederlandse fans is het
programma in ieder geval aanlei-
ding de entreeprijs van tien dollar
(zon twintig gulden) zonder morren
op te hoesten. Eenmaal binnen zal
de hitte er wel voor zorgen dat ook
de bierpms, zes gulden voor een in
plastic gehuld pilsje, geen punt zal
zijn voor de supporters. Of de aan-
wezigheid van Jo Ritzen, de demis-
sionairminister van onderwijswerd
voor de openingvan het Orange Vil-
lage speciaal overgevlogen, de har-
ten van de fans sneller zal doen
kloppen, is een andere vraag. Het
levensgrote televisiescherm, waar-
op ander wedstrijden dan die van

Lalas: „Dan heb ik dus geen baan
meer. Ik ben nog door niemand be-
naderd. Ja, ik wil graag naar Euro-
pa, maakt niet uit in welk land. Och,
als de situatie zo blijft ga ik bier
drinken of muziek spelen."

sport kort

" MOTORCROSS - Op de Muur
van Maastricht wordt vandaag een
wedstrijd voor veteranen verreden.
Aanvang 13.00 uur.

Of Koot er in Orange County een
volksfeest van kan maken, zal gro-
tendeels van de prestaties van Oran-
je afhangen. Bij winst of een gelijk-
spel tegen België zullen de fans hoe
dan ook uit hun dak gaan, omdat
kwalificatie voor de volgende ronde
dan zo goed als zeker is. De voorte-
kenen voor een geslaagd evene-
ment zijn goed. Zon twee uur voor
de officiële opening druppelen de
eerste supporters al binnen. Het is
een groepje Amsterdammers, die
speciaal voor het WK een Ameri-
kaanse 'van', een flinke bus, heeft
gekocht om van Washington naar
Orlando terijden. En misschienver-
der naar de volgende wedstrijd van
Oranje.

ZONDAG
07.00-09.00 BRT 1: WK-ochtendjourn»!
Programma wordt elk half uur herhaaldj
12.55-14.35 Ned 3: België-Nederland, W
ling.
14.35-17.30 Ned 3: NK Wielrennen. „
15.05-17.00Dld 1: atletiek Europacupfi"s
15.30-17.15 BRT 2: Belgisch kamp. wie^
nen
16.35-17.40 Ned 1: ruitersport Arnhem- ,
16.55-17.45 Dld 2: atletiek, tennis, voetP*'
17.30-17.55 Dld 1: WK-nieuws
18.00-18.25 Ned 3: Studio Sport.
18.25-20.30Ned 3: Bulgarije-Griekenlan"
18.45-19.10RTL Television: Sport.
19.20-20.30 Dld 1: Bulgarije-Griekenlan^
19.30-20.00 BRT 1: Sport.
20.20-20.45 BRT 2: Reacties op Be1»
Nederland
21.15-21.30 Ned 3: Studio Sport.
21.30-21.55 Ned 3: WK Voetbal Journa»1'
21.30-22.00 RTL Televison: Sport.
21.45-22.05 Dld 2: Sport Heute.
21.45-23.50 BRT 2: VS-Roemenië of Z**
serland-Columbia.
21.55-00.00 Ned 3: Zwitserland-Colomb'*
22.00-22.50 Dld 1: Zwitserland-Colomb^j.
22.50-23.00 Dld 1: VS-Roemenië, sanie^
ting.
22.50-23.15.BRT 1: Sport. „»
23.50-00.05 BRT 2: Zwitserland-Colun>p

samenvatting
00.10-01.00 Ned 3: VS-Roemenië, samei1"
ting.

Want muziek is zijn levenssap. La-
las speelt in een rockband, de Gyp-
sies (zigeuners) en bracht de CD
Woodland uit, genoemd naar de
straat in Michigan waar hij opgroei-
de. Just for fun. „Mijn gitaar is mijn
brandstof. De selectie neemt me se-
rieus, weet dat ik muziek nodig heb
om te presteren. Nee, Bora vindt
mijn songs niet mooi. Voor hem zou
ik Frank Sinatra moeten spelen."

Brandstof

„We hebben voor die bus 2000 gul-
den betaald. Dat is volgens ons
goedkoper dan een auto huren. Tot
nu toe nebben we er al zon 2000 ki-
lometer mee gereden en we hebben
goede hoop dat hij ons nog veel ver-
der brengt," aldus één van de Am-
sterdamse globetrotters. De Oranje-
gekte werkt grensverleggend.

" BOKSEN - Arthur Santana is
toegevoegd aan de Nederlandse
boksploeg, die eind juli deelneemt
aan de Goodwill Games in St. Pe-
tersburg. De Rotterdamse lichtge-
wicht vergezelt Hans Janssen (wei-
ter), OrhanDelibas (zwaarwelter) en
Jerry Nrjman (superzwaar).

Lyrisch
Amerika-Colombia: 2-1. De nationa-
le pers, die zich in de aanloop naar
het WK cynisch uitliet over de ver-
richtingen van de ploeg en voetbal
in het algemeen, is lyrisch. De Los
Angeles Times schrijft dat de uit-
slag de grootste verrassing is in 64
jaarWK voetbal. Noord-Korea - Ita-
lië uit 1966 (1-0) is een goede twee-
de. Een scribent spreekt over de
sportieve equivalent van de holbe-
woner die het vuur uitvond. Na de
Handvan God van Maradona, die in
1986 met de hand mocht scoren, is
de Daad van God gedoopt.

numentaal als de kranten schrijven.
Wij wisten wat we konden. Nu wil-
len we eerste in de groep worden.
Dat betekent dat we van Roemenië
moeten winnen. We zijn trots, maar
we hebben nog niets gedaan, het is
niet genoeg."

Als Lalas binnenkomt, is de aan-
dacht op hem gefixeerd. Hij is het
gezicht van de ploeg. Eigenlijk is
het geen gezicht: lang rood, krul-
lend haar, een puntig sikje, een
rond zonnebrilletje. Anderhalf jaar
geleden maakte Lalas zijn entree in
Mission Viejo. Met praatjes en gi-
taar, als een hippie uit het lied van
Scott McKenzie over San Francis-
co. Milutinovic stelde hem voor de
keus: naar de kapper ofuit de selec-
tie.

Doos
Lalas was woedend, maarkoos voor
zijn sportieve toekomst: de haardos
bewaart hij nog altijd in een doos.
Achteraf bleek dat Milutonivic al-
leen wilde testen hoeveel de speler
overhad voor een plaats in de selec-

tic. En liet de verdediger het haar
weer groeien. „Sommigen denken
dat ik zon typisch Amerikaans pro-
dukt ben die een sport moet promo-
ten. Dat is niet waar. Ik was altijd
zo."

„Mijn leven is zo ongelooflijk veran-
derd sinds ik in de nationale ploeg
speel", zegt Lalas. „Alles ten goede,
dat wel." Hij herinnert zich dereac-
ties in de pers. Hij was te langzaam,
de 37-jarige collega Clavijo te oud.
Het samenraapsel uit verschillende
landen was waardeloos.

„Och, we hadden ook nog niets ge-
daan om respect te verdienen. Al
die oefenwedstrijden. We wilden
gewoon dat het toernooi begon. We
wilden bewijzen dat we een plaats
in het deelnemersveld verdienden.
Laten zien dat we de plaats die we
als organiserend land kregen toege-
wezen waard waren. In een land als
Amerika moeten mensen een uitge-
sproken mening kunnen hebben.
Kunnen zeggen wie verschrikkelijk
voetbalt en totaal niet in de basis
thuishoort. Nu krijgen we de belo-
ning voor alle werk, voor alle stront
die wel over ons kregen uitgestort",
aldus Lalas, die een doelpunt onte-
recht zag afgekeurd. „Over twintig
jaar laat ik alleen dat doelpunt aan
mijn kinderen zien."

Verrukt
Lalas is verrukt over de ontwikke-
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'Hollandse nieuwe' en de 'Havenzangers' voor supporterslegioen

Oranje-gekte kent geen grenzen

Bruyneel won vorig jaar de z^
etappe en eindigde als achtste
het algemeen klassement. Hij *de best geklasseerde renner va"
Once-ploeg.

Na de triomf van Ekimov U 1
Tour Dupont en de eindzege
Maassen in de Ronde van Lu**
burg en van Erik Dekker in de I"
de van Zweden, heeft Raas b<
verwachtingen van de Tour.
De Belg Johan Bruyneel heeft *afgemeld voor het Franse wiel*
venement. De ploeggenoot van "Breukink kampt na drie knieof*
ties met een te grote conditio"1
achterstand. Hrj acht zich nie'
staat de Tour de France naar b*
ren uit te rijden.

De ploegleider stelde zijn cc'
team samen aan de hand van d£sultaten van de afgelopen we»1
„Na een hoopvolle start van het*
zoen in de Ronde van Vale"'
heeft de ploeg zich in de voorjal
klassiekers niet waar kunnen jj
ken. De afgelopen weken heb"
de renners zich weer van hun V
kant laten zien."

BAKEL - Jan Raas heeft voor]
komende Tour de France een vol
lopige selectie van zes renners 1
kendgemaakt. Viatsjeslav Ekm
Frans Maassen, Frédéric Moi^
sm, Edwig van Hooydonck, 'Dekker en Mare Wauters rel
eind juni af naar Frankrijk. J'
Nijdam ontbreekt. Hij behoort'
Cordes, Kvalsvoll, Mulders en
Lancker tot het vijftal waaruitv
nog drie renners selecteert or"
Wordperfect-ploeg compleet te "ken.

Jelle Nijdam
ontbreekt noz
in Tourploes

Lalas: „De verrassing is niet zo mo-

Van onze sportredactie

Mick Doohan houdt
niet van 'bullshit'

Favoriet TT Assen antiheld in koningsklasse

Misschien is het die nuchtere Australische
mentaliteit die zijn karakter heeft gevormd.
Zijn lijfspreuk, zoals zoveel van zijn landge-
noten, is 'Don't worry'. Toch heeft Doohan
zorgen genoeg gehad in zijn GP-loopbaan.
Want zijn grote doel, de wereldtitel, heeft hij
nog nooit gerealiseerd.

'Ongelukje'
Een straatlengte voor op de concurrentie
kwam hij met een 'lullig' gangetje, ten val.
De motor viel op hem en de voetsteun ging
dwars door zijn enkel. Nog altijd overvindt
Doohan de gevolgen van dat 'ongelukje. Het
bot groeide scheefen hij heeft zich-de afgelo-
pen winter opnieuw laten opereren. „Een
hele moeilijke tijd", zo herinnert hij zich.
„Doktoren nebben m'n kuitbeen in een hoek
van zestig graden doorgezaagd. Daarna zijn
er bouten ingeschroefd die ik om de vier uur,
drie maanden lang, een slag moest draaien.
Dat was een hel." Hij is nog altijd niet de ou-
de, maar nu in ieder geval goed genoeg om
weer op wedstrijdniveau te kunnen racen.
En zelfs aan de leiding te staan in de stand
om de wereldtitel.
Doohan is nooit op school geweest. Overi-
gens tegen de wil van zijn ouders, die hem

Mick Doohan is op het moment de snelste
rijder van het spul. Dat is geen nieuws, want
hij was op twee wielen overal en altijd de
snelste. In de Superbike-klasse, waar zijn
roots liggen, had hrj een winstpercentage
van meer dan vijftig procent. Sinds zijn over-
stap naar de tweetakten heeft hij al veertien
500cc-Grand Prix-overwinningen op zijn
naam staan. Desondanks is Doohan een rela-
tief onbekende. En daar geniet hij van. Zo
kan hij tenminste nog anoniem een kopje
koffie drinken op het Leidseplein en over-
nachten bij Dicker & Thijs in Amsterdam,
wat hij dan ook enkele keren per jaar doet.
Want Doohan houdt van Nederland.

ASSEN - Een publiekslieveling is hij niet en
zal hij nooit worden ook. Daar is hij waar-
schijnlijk te introvert voor en vinden de
meeste journalisten hem te direct. MickDoo-
han houdt niet van bullshit. De nummer één
in de stand om de wereldtitel in de konings-
klasse en vandaag - ondanks het circuit -
favoriet voor de eindzege in Assen zegt
meestal waarop het staat. De 29-jarige Aus-
traliër is wat dat betreft de absolute tegen-
pool van zijn extroverte concurrent Kevin
Schwantz.

Al drie keer kwam hij ten val in Assen. Giste-
ren tijdens de training opnieuw. Het zal zijn
race overigens niet beïnvloeden, want de
Australiër zet gewoon de knop om bij de
start. „Dan maakt het me niet meer uit waar
ik rij en is het gewoon een wedstrijd."

Vorig jaareindigde hij als vierde in de strijd
om de wereldtitel, nog altijd gehinderd door
dat lastige been, dat maar niet wilde helen.
Bovendien stopte sponsor Rothmans in de
motorsport en stapte over naar de formule 1.
Nu wordt Doohan, die overigens veelvuldig
miljonair is en woont in Monaco, niet meer
door een sigarettenmerk ondersteund. Hon-
da heeft de Australiër volledig onder con-
tract genomen. Dat lijkt dramatisch, maar
dat is het niet, omdat de geldstroom onon-
derbroken vloeit. Doohan: „Ik kan me nu
veel beter concentreren op het racen zelf.
Met zon sponsor erbij word je toch geacht
deel te nemen aan allerlei activiteiten."
Doohan ten voeten uit. Hij wil het liefst met
rust gelaten worden. „Ik ben er niet op uit
om een ster te worden. Ik wil gewoon rij-
den." Daarom vallen er altijd pijnlijke stiltes
bij de persconferenties na afloop van een ra-
ce of een training. Maar als Doohan dan wat
zegt, dan is het ook raak. Zoals vorig jaar,
toen hij zware kritiek uitte op het circuit van
Assen dat volgens hem 'uit detijd' is. „Het is
een wegcircuit, dat afloopt aan de zijkanten.
Dat maakt sturen moeilijk. Ik houd van rit-
me, van regelmaat en het is hier moeilijk een
ideale lijn te vinden."

elke dag trouw met een pakje brood op weg
stuurden. De jonge Doohan pakte echter zn
dirtbike en reed richting bush in plaats van
school, waarmee hij de basis legde voor zijn
loopbaan. Dat hij zo gek was van motorfiet-
sen, is niet zo verwonderlijk. Zn vader had
een motorzaak en zn oudere broers, Scott en
Colin, waren actief in dirttrackracen en in de
Superbikes.

" Mick Doohan, favoriet in Assen. Jk ben er niet op uit om een ster te worden. Ik wil ge-woon rijden." Foto. EPA

Soccer rocker Alexi Lalas
ORANGE COUNTY - Het is lang geleden dat
Henry Hudson, kapitein van het Hollandse
schip De Halve Maan, in 1609 bij de huidige
stad New Vork de naar hem vernoemde rivier
opvoer en het gebied namens de Republiek der
Zeven Provinciën opeiste. De kolonie kreeg de

naam Nieuw-Nederland, met als hoofdstad Nieuw-Amster-
dam. In 1664 veroverden de Britten de plaats en gaven het de
naam New Vork. Inmiddels zijn 'de Hollanders' teruggekeerd
in Amerika. Niet op zoek naar gebiedsuitbreiding, maar hun-
kerend naar succes tijdens de Worldcup 1994. In Orange Coun-
ty, hoe toepasselijk, hebben vier jonge, enthousiaste onderne-
mers zelfs een compleet dorp ingericht, het Dutch Orange
Village, om de supporters van het Nederlands elftal te ontha-
len.

Oranje gevolgdkunnen worden, zal
dat eerder bewerkstelligen.
De mensen die het Orange Village
mogelijk gemaakt hebben, zijn 'ge-
woon' vier Tilburgse carnavals-

Kosten noch moeite worden in La-
ke Hurst, Orange County, gespaard
om het de fans naar de zin te ma-
ken. leren en Belgen worden welis-
waar oogluikend toegestaan, maar
de meeste aandacht gaat toch uit
naar Oranje. Van 23 tot en met 29
juni is het Orange Village het brui-
sende centrum van vermaak voor
het legioen. Hoofdsponsor Heine-
ken laaft de dorstigen en 'Haring
Jaap' Hoogland spijst de hongeri-
gen. Hoogland, vishandelaar uit
Amsterdam, heeft voor de gelegen-
heid een vriescontainer naar Oran-.
ge County overgevlogen met daarin
10.000 stuks Hollandse Nieuwe.

vrienden, die na de loting voor het
WK een ingeving kregen. „We dach-
ten 'misschien is het leuk om daar
in Amerika iets op te zetten voor
1500 man', en danallemaal genodig-
den," zegt hoofdorganisator Michiel
Koot. „Het zijn er uiteindelijk tien
keer zo veel geworden." Koot kan
een menigte van zon 15.000 man
verwerken binnen de week dat het
Orange Village open is. „Ik hoop op
zon drie a vierduizend man per
avond. We zullen zien of dat lukt."

door

HANS
STRAUS

Mochten de Haringen als 'warme
broodjes' over de toonbank gaan,
dan kan Hoogland maandag nog
eens 10.000 stuks over laten komen.

" Muziek is zijn bron, voetbal zijn passie. Excentriekeling Alexi Lalas, de Soccer Rocker van de Verenigde Foto: EPA

07.00-14.00 BRT 1: WK-voetbal overzj
vorige speeldag. Programma wordt elk'
uur herhaald.

Limburgs dagblad wereldkampioenschappen '94

sportoptv



DOORWIELVERHEESEN
- Ze zorgen -, Frans Maassen - voor

-Limburgse inbreng bij
1?' nationaal profkam-
"fnschap: Rob MuldersP.. uit Well, Raymond
JeiJs (26) uit Valkenburg
ff ex-Sittardenaar Danny
'^ssen (23) uit Sweikhui-_nh Een trio, dat op de
ig^Se Raarberg in Meers-
), "* al vaker aan de slag isLweest, maar het nog nietr een podiumplaats heeft;^nen brengen. Lukt hetWgen wél? Speelt het be-
y1? van de ploeg de drie
fSschien zelfs in de kaart?[Juist niet? Allemaal vra-i3 waarop de strijd overy kilometer zélf het ant-

|°rd moet geven.

j!6 me voel?" zegt Raymond
■j!s' ..Prima, maar ik sta er wél in
b iuentJe voor- Als Ploegmakker
jn .alleen Theo Akkermans aan

sl 2Üde. Ik weet, dat meerdere
in hetzelfde schuitje zit-»T^en °Pziciïie van de renners, |VM en WordPerfect, die ster-. 'okken vormen, ben je niette-als eenling of mini-afvaardi-« m het nadeel."

Sreukink
<s__ .ijj zoiets geen beletsel hoeft te zijn|f *arnpioen te worden heeft Eriki^kink vorig jaarbewezen. Maarer» Breukink en Meijs bestaat
ij^nenmale ook een verschil in
Kj erklasse. Geen speld tussen te

Het doet niets af aan de in-
t n goede bedoelingen van laatst-. °emde.

b^. eD>" aldus Meijs, „geen slechte
ffj achter de rug. Onze ploeg
Lq«nt evenmin. Denk maar eenst.Andreas Kappes, de Duitser,
f 1de Omloop Het Volk op een

eindigde en daarna zowel
van Noord-West Zwitser-

iv alsmede etappes in Vierdaagse
en Ronde van Zwitser-q won, om over andere resulta-ft°g maar te zwijgen."

|kj r van Petegem won de Schelde-
sq*> Patrick van Roosbroeck detj^e van de Vendée en nog een
|IL andere wedstrijden. De kleine
It^S. want zo werd Trident bij de

van het seizoen beschouwd,

Frans Maassen droomt
weer van driekleur

nis kunnen zijn voor een plaats in
de Tourploeg van WordPerfect.

Belang
Voor Rob Mulders heeft de strijd in
Meerssen om andere redenen nog
belang. Een goede prestatie zou wel
eens van doorslaggevende beteke-

„In 1993 was ik rond deze tijd reedszeker van een Tourticket," aldusMulders. „Toen had ik overigens
wél al een etappezege in de Ronde
van Asturië op zak. Dat was mooi
meegenomen, ofschoon mijn solo-
vlucht in de laatste etappe van de
Midi Libre vorig jaar zeker ook
meetelde voor de ploegleiding om
mij te selecteren."

Trouwens, in de Amerikaanse Tour
DuPont had Mulders twaalf maan-
den geleden eveneens degelijk
werk afgeleverd. Allemaal pluspun-
ten met het oog op afvaardiging
voor La Grande Boucle. In het hui-
dige seizoen reed hij geen TourDuPont. En in de Midi Libre (die
vorige week zaterdag eindigde) ver-
vulde hij geen rol van sofist.

DOOR BENNIE CEULEN

ITTERVOORT - Frans Maassen
lijkt weer helemaal terug op top-
niveau. De Zwitserse hoogtesta-
ge heeft de vaandeldrager van
het Limburgse profkorps blijk-
baar goed gedaan, getuige zijn
successen in de Ronde van Lu-
xemburg. Hoewel hij in de Midi
Libre net niet zijn doel bereikte -het winnen van een etappe - zegt
hij klaar te zyn voor het grote
doel, deTour de France. Het Ne-
derlands wegkampioenschap
wordt de laatste belangrijke test,
voordat hij over enkele dagen
naar Frankrijk afreist. Frans
Maassen moet derhalve bij de
grootste kanshebbers op de na-
tionale titel gerekend worden.

Verwonderlijk is dat uiteraard
niet, aangezien de WordPerfect-
kopman al jareneen van 's lands
beste professionals is. Boven-
dien komt de 29-jarigerenner uit
Ittervoort altijd byzonder goed
voor de dag in de strijd om het
rood-wit-blauwe tricot. In 1989
veroverde hij zelfs de nationale

Na Tour richt
troefRaas zich

op WK-tijdrijden
en baantitelstrijd

driekleur. Vorig jaar stond hy
ook op het podium. In Meerssen
moest Maassen alleen Erik Breu-
kink en Steven Rooks voor laten
gaan. „Maar ik was die dag kam-
pioenwaardig," herinnert hij zich
de titelstrijd van 1993.

„Ik ben altijd gemotiveerd voor
het Nederlands kampioenschap.
Zeker in Limburg. Het is een be-
langrijke wedstrijd. Bovendien
rijd ik voor eigen publiek. Wel
niet te vergelijken met een Tour-
etappe of klassieker. Niettemin
is een titel altijd mooi meegeno-
men. Die trui motiveert. Ik heb
de Amstel Gold Race dit jaar al
moeten missen en waarschijnlijk
start ik straks ook niet in de
Ronde van Nederland. In Meers-
sen krijg ik dus de enige kans
om in een grote koers mijn sup-
porters iets te laten zien. Ik ben
in vorm en derhalve ook kans-
hebber. Het zou mooi zijn als ik

voor de tweede keer in mijn car-
rière Nederlands kampioen
word."

Maassen realiseert zich echter,
dat het vooral voor hem niet ge-
makkelijk zal zijn om de kam-
pioensstrijd naar zijn hand te
zetten. „Omdat ik als favoriet tel-
kens goed in de gaten wordt
gehouden. Dat heb ik vorig jaar
weer ondervonden. Maar jemoet
ook een dosis geluk hebben. Ik
wil in ieder geval een goeie wed-
strijd rijden. Voor de rest zullen
we wel zien wat het wordt."

De renner uit Ittervoort heeft
nog geen taktisch plannetje
klaar, hoewel hij ook wel beseft
dat het strijdbeeld in de race op
en rondom de Lange Raarberg
normaal gezien door zijn Word-
Perfect-ploeg en het.TVM-team
van Cees Priem bepaald zal wor-
den. „Niettemin is het moeilijk
voorspellen. Ik heb erover nage-
dacht, maar kom er niet uit. In
principe kan iedereen van onze
ploeg winnen. Met Nijdam, Van
Bon, Boogerd, Cordes, Dekker,
De Koning en Mulders zijn we
sterk vertegenwoordigd. De
vorm van de dag en de wijze
waarop de koers zich ontwikkelt
zullend bepalend zijn."

De TVM-ploeg noemt hij zijn
grootste concurrent. „Vooral
Rooks, Theunisse, Voskamp,
Den Bakker en Nelissen." Uittre-
dend kampioen Erik Breukink
verwacht hij in de beslissende
eindstrijd ook vooraan. „En Pa-
trick Jonker van Histor rijdt
goed. Bovendien kan Adrie van
der Poel zich voor een kam-
pioenschap telkens goed motive-
ren. Met hem zullen we dus ook
rekening moeten houden."
Indien Frans Maassen morgen
niet in zijn opzet slaagt, wil dat
niet zeggen dat hij dit jaar geen
andere titel in de wacht kan sle-
pen. Hij heeft immers definitief
besloten in augustus een gooi te
doen naar de wereldtitel tijdrij-
den, die voor het eerst in de ge-
schiedenis verreden wordt. Het
WK op de weg laat hy daarvoor
schieten. „En ik wil graag ook
deelnemenaan het WK ploegen-
achtervolging op de baan. Nij-
dam, Van Bon, Knaven en Pie-
ters zijn reeds kandidaat. Ik heb
de bondscoach gevraagd om na
de Tour enkele testritten op de
baan te kunnen rijden. Daarin
moet ik dan een selectie zien af
te dwingen."

geen moment gedacht," zei hij een
paar weken geleden. „Ik mik op de
najaarsklassiekers en andere grote
wedstrijden in die periode." Het wil
allerminst zeggen, dat hij geen plan-
nen heeft voor het NK.

Mulders, Meijs en Nelissen vol goede moed naar NK

Trio met aspiraties

„Ik werkte ten dele een ander pro-gramma af, vergeleken met 1993,"aldus de vroegere rijschoolhouder.
„Na de periode van de klassiekers(weet U nog, dat hrj bijna de Om-
loop Het Volk won, maar achthon-
derd meter vóór de finish achter-
haald werd?, red.) kon ik even gas
terugnemen. Begin mei vloog ik
met mijn Belgische ploegmakker
Danny Daelman naar Japan, waarwij aan een vijftal wedstrijden deel-
namen. Weer eens iets anders, zon
trip. Het was warm en de wedstrij-
den vonden meestal plaats op eenheuvelachtig parcours. Ik steldemij
in dienst van Daelman. Hij is eenbetere sprinter dan ik.""Raymond Meijs (links) kijkt tevreden terug op eerste helft seizoen. ,^Alleen de uitschieter ont-breekt," zegt hij. Met zowel Danny Nelissen alsRob Mulders (rechts) kan hij het buiten dekoersgoed vinden, maar in de wedstrijd zijn ze tegenstanders van elkaar. Ze hebben ieder een ande-re werkgever! Foto.s:FRITS WIDDERSHOVEN en ANP

Van onze correspondent
RAYMOND KERCKHOFFS

J g^ERSSEN - Vandaag en mor-
o ** Wordt in Meerssen gestreden
(J 1 de Nederlandse wielertitels
_? weg voor dames, amateurs
i^ beroepsrenners. De start van

_» het re koers vindt plaats nabij
/ l gemeentehuis. Finish op de

Raarberg.

v ' Parcours heeft een lengte. iij! ongeveer negen kilometer,

* Ht ef de 'aamooP' van bijna
è V kilometer direct na de start

st.°rdat de eerste keer de eind-
l_Cep °P Qe eerdergenoemde

1 Raarberg wordt bereikt.
kb f

alVe dit telkens terugkerend
Pc kei zal de beklimming van, t^jveg richting Maastricht Air-
j|kn iedere ronde extra krachts-Parmingen vergen.

niet. Na een goed voorjaar, waarinik tweede werd in de Ronde vanVlaanderen voor onze categorie,heb ik door griep een terugslag ge-had."

Niet helemaal fit trok hij daarna
naar deRonde van Oostenrijk. Des-
ondanks ging hy daar iedere dag tothet uiterste.

Oostenrijk

JL idaag om negen uur startenh honderd dames voor een
1Ue e.rs over 87 kilometer. Tot de
jf eineemsters behoren van Lim-
Jj Sse zijde onder meer DianaIk *lJnen (Landgraa), Debbie Cor-
L s (Hoensbroek) en Natasja

L<k* ls (Maastricht).
<C* twaalf uur, eveneens van-

Lj,S> beginnen honderdvijftigl^pteurs aan een strijd over 203,:^°meter. Streekfavorieten zijn
"jr^c Lotz, Max van Heeswijk,,'t^ 6er Vaessen, Valery Lem-
.fy ns, Pascal Appeldoorn, Jean-
!v4h van der Leeuw- RobertI^o° de Donk, Flaviano Pasqui-
!jje ' etcetera. Rond vijfuur wordtaankomst verwacht.

MEERSSEN - Een uur voor-dat bij aanvang van de WK-
kraker Nederland-België in
Orlando het Wilhelmus zal
klinken, hoopt deze of gene
Limburgse wieleramateur dathet volkslied in Meerssen voor
hém ten gehore wordt ge-
bracht. Tot de topfavorieten
voor het Nederlands kam-
pioenschap op de weg beho-
ren de Limburgers weliswaar
niet, maar outsiders zijn zewel, zeker op het voor hen be-
kende terrein. Verrassingen
zijn immers niet uitgesloten.

„Ik won de groene trui van de tus-
sensprints en werd driekeer tweede
in een etappe. Volledig uitgeput
kwam ik thuis. De laatste twee we-
ken heb ik slechts aan één wed-
strijd deelgenomen. Door te rusten
moest ik weer op kracht komen.
Hoe mijn conditie is in vergelijking
met de andere Nederlandse ama-
teurs weet ik niet."

wordt. Hoe zwaarder, hoe beter ik
me voel." i

Roger Vaessen uit Meers/Elsloo had
enkele weken geleden al een streep
door zijn kansen voor de titelstrijd
gezet. Een virus kwelde hem in
Olympia's Ronde en noodzaakte
hem tot opgave.

„Daarna heb ik een hele tijd in de
ziekenboeg gezeten. De Ronde van
Limburg moest ik daarom links la-
ten liggen. Twee weken geleden
reed ik pas weer mijn eerste wed-
strijd. Tot grote verbazing kon ik
meteen met de besten wedijveren.
Desondanks maak ik me geen illu-
sies voor het Nederlands Kam-
pioenschap. Dat is een uitputtings-
slag. Ik betwijfel of ik conditioneel
sterk genoeg ben."

Duivel
„Het lijkt wel of er dit jaar een dui-vel boven mijn hoofd hangt," zegt
de 23-jarige Pascal Appeldoorn uitVelden, die voor de sterke Europo-
lisploeg uitkomt.

„Ik rijd de laatste weken sterk,maar mis de grote overwinning. In
de laatste etappe van de Ronde vanZweden zat ik in gewonnen positie.
In de eindsprint had ik een comfor-
tabele voorsprong opgebouwd. Op-
eens sprong de ketting van mijn
voorblad en kon ik geen pedaaltred
meer maken. Weer geen overwin-
ning, wel tweede."

In Olympia's Ronde werd hij drie-maal derde. Appeldoorn: „Mis-
schien heb ik in Meeerssen meer
geluk."

'$ta_H.gen om twaalf uur klinkt het
|Vjjï.Schot voor ongeveer vijfen-
i.a "g beroepsrenners, waarbij
K? Limburgse zyde vier man:
■CÜS Maassen, Rob Mulders
VKren WordPerfectploeg), Dan-s .Nelissen (TVM) en Raymond

(Trident). Er moeten 230C orneter worden afgelegd. Fi-s ° tussen half zes en zes uur.

Voor Mare Lotz uit Valkenburg telt
na diens tweede plaats in deRonde
van Limburg alleen de overwinning
in het kampioenschap. „Ik ben erklaar voor," zegt hij zelfverzekerd.

Zelfverzekerd
Max van Heeswijk, deeluitmakend
van de nationale selectie van PietHoekstra, zegt: „Wat mij opvalt isdat de Limburgse amateurs altijd in
het voorjaar in topvorm zijn. In de-
cember zijn ze al volop aan het trai-nen en gedurende de eerste wed-
strijdenvan het jaarrijden ze super.
Eind juni is de goede vorm dan
enigszins zoek en rijden ze als het
ware ongemotiveerd op het NK."ïHttr'Sen ls zowel vandaag als mor-

Üe t ?rat's- met uitzondering vanSK^buneplaatsen nabij de eind-
&jep. Kosten aldaar f. 10,00.
:^ «oekers dienen er rekening
iQ0ü te nouden, dat zij het par-

overal gratis kunnen berei-kC?» behalve komende uit de. «ting Schimmert/Raar.

De renner uit Baexem omschrijft
het NK als een rare dag. „In de sei-
zoensplanning is de titelstrijd
slechts een gewone wedstrijd, maarvoor iedere renner die aan de start
staat betekent het toch iets bijzon-
ders. Natuuriyk start ik ookvoor de
overwinning, maar of dat tot mijnmogelijkheden behoort weet ik

„Door de goedeprestatie in de Ron-
de van Limburg ben ik in mezelfgaan geloven. Ik weet nu dat ik ookgrote wedstrijden kan winnen.
Daarom geloof ik in mijn kansen in
Meerssen. Alleen met de rood-wit-
blauw trui ben ik tevreden. Afgelo-
pen week werd ik nog vierde in
Romsée-Stavelot-Romsée. Een te-ken dat de vorm nog steeds goed is.
Ik hoop dat het NK een afvalrace

deed het beter dan velen het ver
wacht hadden.

even rustig aan gedaan. Ik had te
weinig yzergehalte in mijn bloed.
Gelukkig heb ik de voorbije dagen
weer intensief kunnen trainen."

le maanden gedwongen afwezig-
heid in het peloton weer snel t_
pakken had.

„Ik heb," aldus Meijs, „begrepen,
dat er volgend jaar nóg meer geld inde ploeg gestopt wordt. Mijn be-
langrijkste opdracht is, dat ik ookvoor 1995 een contract krijg. Na hetNK zal ik me enige tijd moeten be-perken tot Belgische kermiskoer-sen. Straks volgen echter deRondevan Engeland, Ronde van Neder-land en najaarsklassiekers."

Opdracht
Vader
Danny Nelissen (die gisteren uit de
vierdaagse Ronde van de Spaanse
Mynvalleien terugkeerde) is in ge-
dachten niet uitsluitend bij de titel-
strijd. Hy staat op het punt vader te
worden.

Japan

Toen hij op 9 juni in het Groother-
togdom aan de start kwam had hij
hooguit een wedstrijd of zes in het
kermiskoersgenre achter derug.
De reden waarom hij de voorjaars-
klassiekers en de etappekoersen in
de eerste maanden van het seizoen
miste zyn bekend. Bij een medisch
onderzoek waren hartritmestoornis-sen geconstateerd. Einde van zijn
loopbaan? „Zeker weten van niet,"
dacht hy.

Groothertogdom

Over de voorbije maanden hoeft hij
zeker niet ontevreden te zijn. Een
paar tweede plaatsen, zoals in een
etappe op de Duitse wegen in de
Hofbrau Cup, werden behaald.
Voorts goede klasseringen in wed-
strijden van het kaliber Rund urn
Köln, GP Wallonië, Ronde van
Noord-West Zwitserland, etcetera.

Misschien heeft de geboorte reeds
plaatsgevonden op het moment, dat
deze krant verschijnt. Mogelijk be-
valt Suzanne, de echtgenote van de
jongeTVM-renner, vandaag of mor-
gen. „Als de baby nog een of twee
dagen wil wachten, zal ik zondag de
wedstrijd in Meerssen zeker bijwo-
nen," zegt zij. Overigens, ook in hui-
ze Maassen vindt gezinsuitbreiding
plaats, maar dat gebeurt pas over
enkele weken.

Op eigen initiatief liet hij zich door
andere hartspecialisten onderzoe-
ken. Resultaat? De stoornissen zou-
den het beoefenen van topsport niet
in de weg staan. TVM en chef d'e-
quipe Cees Priem hadden aanvan-
kelijk nog bezwaren, maar uiteinde-
lijk werd Danny Nelissen weer in
de schoot van de ploeg opgenomen.

Titelstrijd
in Meerssen

Reeds tijdens de Ronde van Lu-
xemburg bleek, dat Danny Nelissen
het competitieritme ondanks enke-

„Nee, aan deelname aan de Tour de
France (zoals vorig jaar, red.) heb ik

Meijs: „Telkens eindigde ik rond
tiende en vijftiende plaats. Weet je
wat ik mis? Een uitschieter. Na de
Ronde van Luxemburg heb ik het

Terug uit Japan nam Mulders nog
slechts deel aan de Ronde van Mid-
den-Zeeland en Ronde van Bel-
gisch Limburg, alvorens twee we-ken op hoogtestage te gaan in Sankt
Moritz.
„Enkele dagen heb ik ginds nog in
gezelschap van mijn ploegmakkers
Frans Maassen, Edwig van Hooy-
donck en Eric van Lancker ver-
toefd. Toen zij naar de Ronde van
Luxemburg afreisden ben ik in
mijn eentje in Zwitserland geble-
ven."

Mulders' verwachtingen voor het
NK? „Zaterdag (vandaag, red.) is
het verzamelen voor de ploeg in het
hotel bij het vliegveld van Maas-
tricht. Daar zal onze strategie wor-
den besproken. Wat ik in ieder
geval hoop? Dat ik niet, zoals vorig
jaar, ten val kom."

Bij een van de beklimmingen van
de Lange Raarberg wilde Muldersdemarreren, rechts van de weg.„Uitgerekend op hetzelfde moment
week een deel van het peloton uit
naar de rechterkant. Bam, daar lag
ik tegen de dranghekken. Einde
wedstrrjd."

Limburgse amateurs op bekend terrein

Zaterdag 25 juni 1994i 23

" MareLotz: Jk hoop dat heteen afvalrit wordt." Foto: peterroozen

"Kanshebber Frans Maassen, altijd gemotiveerdvoor NK.
Foto: COR VOS
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de broeikas van
Orlando, beleeft de

'derby der lage landen'
vanmiddag om half
één plaatselijke tijd
zijn 114eaflevering.

De laatste keer dat er
een Holland-België

werd gespeeld, was op
9 september 1987 in
Rotterdam (0-0). Het
ging toen nergens om.
Nu wel. Net als in het
najaar van 1985 toen
de twee landen in een

dubbele barrage
moesten uitmaken wie
naar het WK in Mexico

ging. De 'Rode
Duivels' wonnen die

tweestrijd op
doelsaldo (1-0, 1-2) en

lachten 'den
Ollanders' van het

trainersduo
Beenhakker-Advocaat
vierkant in het gezicht
uit. 'België wint liever

van Nederland dan
van Marokko', schetst

Mare Degryse het
'Holland-complex'.

'Het is een wedstrijd
met bepaalde emoties',
kent Jan Wouters zijn

klassieken.

Ver weg van huis, in

DOORALBERTGEESING

ORLANDO -
Jan Wouters
was jarenlang
de weegschaal
van Oranje. Al-
tijd in balans.
Hij was een

onmisbare schakel in het aan- en
afvoersysteem van het Neder-
lands elftal, de katalysator tus-
sen spelers, die alleen maar naar
voren denken. Het cement tus-
sen de stenen. Eerder bij Ajax en
Bayern München, nu bij PSV.
En natuurlijk Oranje.

stoord. Op het middenveld en
achterin.

Corrigeren, incasseren en uitde-
len, het werd in de loop der jaren
het handelsmerk van Jantje Be-
ton. Maar daarmee doe je zijn
kwaliteiten als voetballer tekort.
Niet voor niets roemde Rinus
Michels hem bij het EK'BB om
zijn spelinzicht en droeg hij de
Europese titel voor een belang-
rijk deel op aan Jan Wouters.

ten van Jonk een oplossing
zoekt. Die mag je normaal ge-
sproken niet buiten de basis la-
ten".

Wouters: 'Van mij zijn er te
weinig, dat is het hele probleem'

aankwam, stonden ze hun man-
netje. Dat is het grote verscn"
met nu".

Daardoor kon een toch tamelijk
armoedig voetballand als
Saoedi-Arabië de Oranje-ball?"
maandagnacht gemakkei.»
doorprikken. Wouters hoopt dat
het elftal in Washington leergeld
heeft betaald. „Het belangrijkste
is dat we weten wat er fout is ge-
gaan. We zijn veel te slap bego"'
nen, lang niet agressief genoeg-
En in veel te laag tempo". Dat
heeft volgens hem meer te ma-
ken met het type spelers en mi"'
der met het systeem. „Door een
goed positiespel probeert Aja*
de fysieke kracht van de tege"'
stander te ontlopen. Dat is m**
het Nederlands elftal precies het'
zelfde. Zo hebben wij altijd ê*
speeld".

Die speelwijze kan echter allee"
tot succes leiden als iedereen 1""
procent bij de les is. Daar ont-
brak het aan. Wouters deelt die
kritiek. „Fysiek hebben we niet
zoveel. Toch moet ik nog zie"
hoe ploegen die het vooral daar-
van moeten hebben zich in de
rest van het toernooi ontwikke,
len. Wij kunnen het gemis aa"
fysieke kwaliteiten alleen cc"
beetje gelijk trekken door hee'
agressief en kort te dekken. Dan
kunnen wij een wedstrijd metde
voetbalkwaliteiten die wij het
ben in ons voordeel beslisser-
Maar als je niet scherp en agreS'
sief begint, lopen wij achter de
feiten aan. Wat dat betreft was
Saoedi-Arabië een goede les"-
„Maar jehé\_t wel met mensen’doen", houdt Wouters ons de
spiegel voor. „Als het niet looptj
krijgt het Nederlands elft3l
moeilijkheden met omschake-
len". Om de simpele reden da'
Oranje er niet de ploeg na»
heeft om de tegenstander met tl'
sieke middelen te bestrijden-,
„We moeten ons eigen spel spe*]
len en dat koppelen aan fysiek^
kracht. Daar heeft het maandag
aan ontbroken". En niet met o"',
derschatting of zelfs met ovefr
schatting van de Saoedi's, zegl,
hij. „Het zou best kunnen dat de<
vleugelspelers er problemen me*'
hadden om zich terug te late"*
zakken. Gewoon, omdat ze &,
niet gewend zyn. Maar als de te-,
genstander in jouwruimte koimv
zul je hem toch af moeten jagejl'<
Dat is iets wat zich afspeelt in de;
bovenkamer".

Belangen
Als geen ander is Jan WouterS;
zich bewustvan de belangen die!
tegen België op het spel staal»-;
„Het is een wedstrijd met bc-,
paalde emoties, maar het is geef1;
Nederland-Duitsland. De rival I.
teit met België is toch iets mim;
der". Maar of dat ook voor Woü'„
ters geldt .... Elke wedstrijd m
voor hem erop of eronder, cc".
tussenweg bestaat er niet. Hij *]*]
winnen, altijd en overal. „Als i".
wil winnen", bekende hij al een*!
„word ik gemeen. Als een ingo°'.
voor de tegenstander is, zal &''
niet zeggen: asjeblieft, die 's.
voor jou. Dat kan ik gewoon niet-;
Ik kan zelfs kwaad worden als!
iemand anders van mijn team;
wel zo beleefd is. Dat kunnen #-.
onsportief noemen. Nou, dan lS;
het maar onsportief. Ik wil wim;
nen". Zeker van België.

Oranje kan geen dag
zonder Jantje Beton

DOOR JAN MENNEGA

DAYTONA BEACH - Mare Degryse heeft
verkering met Nicole van Wijk. Zij wonen
in het tegen Brussel aangeplakte Dilbeek.
Nicole van Wijk is een Nederlandse juf-
frouw en de dochter van Hassie, jarenlang
jeugdtrainer van Ajax totdat hij ernstig ge-

wond raakte door het instorten van een dug-out. In gezel-
schap van de andere vrouwen van de Belgische spelers is
zij woensdagavond aangekomen in Daytona Beach, de uit-
valsbasis van de beste voetballers van onze zuiderburen in
de eerste ronde van het WK.

Mare Degryse:
WijBelgen
kijken meer
de kat
uit de boom 9

Vandaag zit Nicole van Wijk op
de tribune van de Citrus Bowl in
Orlando, waar Nederland en Bel-
gië de degens kruisen voor de
117eDerby der Lage Landen.
„Ik denk dat ze zich een beetje
neutraal zal opstellen", lacht
Mare Degryse. „Normaal is ze
voor Nederland, maar ik denk
dat ze nu ook supporter is van
mij en van de Rode Duivels".

sier", herinnert Mare zich
„maakte een goede indruk op
m'n ouders en zij gaven me toe-
stemming om het twee jaar als
profvoetballer te proberen".

Mare Degryse, spreek uit Degrij-
ze, is een zoon van het Vlaamse
land. Hij werd op 4 september
1965 geboren in Roeselare en
woonde tot zijn 21e bij zijn ou-
ders in Ardooie, een Westvlaams
boerengat. Hij werd streng ka-
tholiek opgevoed en bezocht
elke week trouw de kerk. Op
school was Markske, zoals hij
vanwegezijn kleine gestalte (1.71
meter) tot op de dag van vandaag
nog wordt genoemd, een vlotte
leerling. Hij studeerde Latijn en
wiskunde en werd opgeleid voor
de universiteit om later leraar
aan een hogere school tekunnen
worden.

Krap achttien lentes jong maak-
te Mare Degryse by Club
Brugge-KV Kortrijk al zyn op-
wachting in de hoogste Belgi-
sche afdeling. Minder dan een
jaar later speelde hij ook al zyn
eerste interland, een oefenwed-
strijd tegen Argentinië. Pas vijf
jaarna zyn debuut, om precies te
zijn op 29 april 1989, in het WK-
kwalificatieduel tegen Tsjecho-
slowakije (2-1), veroverde hy een
vaste stek in de nationale ploeg. thuis gaf als het echt moeilijk

begon te worden".
Kessler
Mare Degryse kon niet alleen
goed leren, bij de plaatselijke
voetbalclub VC Ardooie gaf hij
er wekelijks blijk van ook heel
goed te kunnen voetballen. Zo-
maar op een dag stond Georg
Kessler op de stoep, de trainer
van club Brugge. „Meneer Kes-

In zijn beginperiode in Brugge,
waar het gerstenat vrolijk
schuimt en de madammekes uit-
nodigend lonken, zeker als het
een bekende voetballer betreft,
raakte Mare Degryse ook enige

„Ik speelde niet eens zo goed,
maar ik maakte wel twee belang-
rijke doelpunten. Ze kwamen
voor mij als een bevrijding, want
aanvankelijk werd van mij ge-
zegd dat ik alleen in de competi-
tie kon scoren en dat ik niet

tijd ietwat de weg kwijt. De
schuchtere en brave plattelands-
jongen uit het doodse Ardooie
stortte zich vol overgave in het
bruisende stadsleven van één
van de gezelligste steden van
België en nam het daarbij niet zo
nauw. Zeer tegen de zin van zijn
ouders besloot hy ook op zich-

De vrede met zijn oudelui is al-
lang weer getekend en Mare
Degryse is inmiddels ook uitge-
raasd. Hij komt ook niet meer uit
voor Club Brugge, maar voor

zelf te gaan wonen. „Zij dachten
dat zij het niet goed hadden ge-
daan en waren bang dat het dorp
er schande van zou spreken".

Anderlecht, dat in 1989 ruim drie
miljoen gulden voor hem neer-
telde. In de nationale competitie
heeft de tweevoudig Belgisch
voetballer van het jaar inmiddels
meer dan 130 keer gescoord.
Voor de Rode Duivels deed hij
dat in 49 interlands 18 maal, af-
gelopen zondag in de met 1-0

gewonnen WK-wedstrijd tege" 1

Marokko voor het laatst.
In tegenstelling tot Luc Nilis, die
spuugzat is van de nationale
competitie en naar PSV is ver-
kast, is Mare Degryse nog niet
uitgekeken op de hoogste Belgl'
sche afdeling. „Ik ga beslist niet
met tegenzin naar Lommei, Oos-
tende of Charleroi", zegt hij. ,A
zou ik natuurlijk ook weleens m
een echt groot voetballand wil'
len spelen. Maar ik beslis dat
niet alleen. Ik ben afhankelijk
van Anderlecht, ik zit contrac-
tueel nog drie jaar aan de cluh
vast. Ik ga er daarom vanuit da
ik voorlopig in Brussel blijl'
Waarbij ik wil aantekenen da1

het mij bij Anderlecht prima bf
valt. Wij spelen bijna elk jaar m
de Champions League en in he1

buitenland zijn weinig ploegej 1

te vinden waarvoor dat oo*
geldt".

Nederland-België of Belglé'
Nederland zijn voor Mare Degr#
se speciale wedstrijden. ~He
zijn krachtmetingen tussen tw^e
ploegen die wel dezelfde tam
spreken, maar niet dezelfde
mentaliteit hebben. JullieNeder-
landers zijn zelfverzekerd, "^Belgen nemen meer een afwach-
tende houding aan, kijken de ka
wat meer uit de boom. Dat >S
hun natuur en dat komt vaa"
ooktot uitingop het veld. Neder'
land is altijd een beetje het zwmj'
te beest geweest voor ons Be,
gen, want wy hebben vee^wedstrijden van Nederland vm*'
loren. Vanuit die frustratie is e
bij ons iets gegroeid waardoO
wij absoluut van Nederland W**'
len winnen".

Hoe graag België volgens Mar£Degryse Nederland ook poot)
licht, dekans is niet denkbeeld 1?!
dat beide ploegen vanavond hu
een gelijke stand gaandeweg d
wedstrijd besluiten tot een sta'
tus quo. Bij een gelijkspel he13'
ben de buurlanden alletwee vie
punten en weten zij zich verze_
kerd van de achtste finales va^
het WK. Degryse: „Ik zou &e
kunnen indenken dat de rem e
wordt opgegooid als het na eep
uur 0-0 is, of 1-1. Dat lijkt me ,°j
gisch, maar een gelijkspel is me
ons uitgangspunt. Tenminstf
niet mijn uitgangspunt. Ik wil m'
tijd winnen".

Een unicum
januari '94 maar liefst 29 op rij

Dick Advocaat spaart, zo lijkt
het, de kool en de geit. En rea-
geert geprikkeld op de vraag of
de rechtspoot links niet onvol-
doende uit de verf komt. „Zon
vraag slaat nergens op. Die is on-
zinnig. Ik denk dat we in de
tweede helft tegen Saoedi-Ara-
bië weer een ouderwetse Wou-
ters hebben gezien. Hij ging
voorop in de strijd. Ook ver-
baal". „Of ik mij toen de blaren
op de tong heb moeten kletsen?
Dan moet jewel erg veel lullen'\
merkt Wouters droogjes op.
Hij mijdt de discussie en ver-

jaar ouder. Bijna 34 inmiddels.
Maar hij is nog steeds in balans,
hy heeft nog dezelfde kromme
benen, maar hij is niet meer de
spil om wie alles draait. Wouters
staat bij Oranje niet meer op de
plek die hem in feite toebehoort.
Centraal op het middenveld.
Maar die plaats is vergeven aan
de stilist Wim Jonk.Daar is geen
speld tussen te krijgen. Wouters
op zijn beurt is verbannen naar
links en komt daar veel minder
tot zn recht. De balans is ver-

De Jan Wouters van nu is nog
steeds dezelfde, alleen een paar

wijst iedereen door naar de
bondscoach met wie hij bij FC
Utrecht nog een blauwe maan-
dag samen heeft gevoetbald. Een
voorbeeldige prof als hij is, zul je
Wouters er nooit op kunnen be-
trappen dat hij de erecode van
de kleedkamer schendt. Zeker
niet nu hij bezig is aan het laatste
kunststukje in een indrukwek-
kende interlandcarrière van (nu
al) 67 caps. Daarvan speelde hij
er tussen 21 november '90 en 19

De karaktervoetballer uit
Utrecht, die tegenwoordig in het
Belgische woont, schikt zich in
zijn lot. Zonder morren, zo lijkt
het. Maar niet van harte, zo liet
hij zich in een onbewaakt ogen-
blik ontvallen. „Ik functioneer
gewoon het beste in het midden.
Ik vind dat ik daar van meer
waarde ben dan op links. Een

rechtspoot op links, in mijn ogen
duurt dat altijd net iets te lang".
Voor het evenwicht kan het ech-
ter geen kwaad. Jonk en hij sa-
men in één elftal, dat moet
kunnen, vindt hij zelf. „Als jij
twee spelers weet, die elkaar zo
aanvullen, mag je ze opnoemen.
De een zorgt in aanvallend op-
zicht voor ideale oplossingen, de
ander knapt verdedigend werk
op. Ik vind het normaal dat je
voor een speler met de kwalitei-

Maar als bikkelaaf, balafpakker
en gatendichter kan Oranje hem
niet missen. Er is gewoon geen
betere. Van dat soort zijn er ge-
woon te weinig, dat is de kern
van het Oranje-probleem. „Dat is
het hele probleem van het Ne-
derlandse voetbal", zegt Wouters
aan de vooravond van zijn eerste
Holland-België. „In '74 had je
Neeskens, Van Hanegem, Suur-
bier en Rijsbergen. Dat waren
voetballers die in dienst van eèn
ander konden spelen, maar die
ook een goede actie of pass in de
benen hadden. Als op het strijd

Van plattelands jongen tot vedette
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" Mare Degryse: >rNederland is altijd een beetje het zwarte beest geweest voor ons Belgen, want wij hebben veel wedstrijdenvan Nederland verloren. Vanuit diefrustratie is er bij ons iets gegroeid waardoor wij absoluut van Nederland
willen winnen." "" Foto:ANP

# Jan Wouters, stoer,
sterk en bikkelhard.
Hij wil altijd en
overal winnen.
Zeker van de
Belgen.

Foto: SOENAR CHAMID
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Supersnelle flitstrein
heeft fikse vertraging

" In Duitsland zou
men het liefst zien
datvia dezeroute
doorZuid-Limburg
reizigers worden
aangevoerd voor de
TGV. Een sneltram
is echter met name
voor het traject
langsMaastricht
Airport
onbetaalbaar.Een
snelbus komt eerder
in aanmerking.

De TGV loopt dan wel als een trein, maar is ook
flink achter op schema. Volgens de

oorspronkelijke plannen zou de hoge-snelheids-
trein - zoals hij in Nederland wordt genoemd-

al volgend jaarom de beurt in Luik en Aken
stoppen. Maar Luik en Aken worden op zijn
vroegst in 1998 TGV-halte. Dan gaat het nog
grotendeels over oud spoor en is de tijdwinst
voor de reizigers miniem. Pas begin volgende
eeuw kun je 's morgens in Aken de flitstrein

nemen, om tweeëneenhalf uur later in Parijs een
terrasje te pikken. Of in Londen

te schuilen voor de regen.

fl
°Iducteur kun je hem eigenlijk
et meer noemen. In een keurig

ris Pak heet hij jewelkom bij de
ji^ngvan jeeigenTGV-rijtuig.

* atJetijdens dereis niet meer
l stoord wordt dooreen kaartjes-
j/'Pper. Als jejenet in eenruime,
J^te zetel hebt laten zakken,
'ffi detrein zachtjes het station

Zonderknarsen, piepen of
jl"tokken. Maar wanneer beginthij
„ij^ns op topsnelheid (zon 300
C^U) te rijden? Pas als jenaar bui-

zie je dat hij dat allang
U?* 1-De auto's op de snelweg
3st het spoor lijkenachteruitte

ren wacht met smart op de
;>st van deTGV. Volgens de
k'spronkelijke plannen zou de su-
jjSnelle trein al volgend jaarhet

binnen moeten lo-
£*" Maar zoals wel vaker bij Euro-

Se projecten, is de vertraging
«tok" groot-Vooralnet armlastige

verbrokkelde België
u" ver achter op schema. De ont-
leningen zijn nog nietrond en de
hfcés üggennog nietvast. Wanho-
IfS heeft deAkense Kamer van
u°°Phandel deEuropese Unie ge-
'fc^gd met extra geld over de brug

om deTGV-lijnen in Bel-
ii_ te versnellen. Ook vindt de
CeiseKvK dat allebetrokken!^clen verplicht moeten worden
t^ aan de afgesproken termijnen
i houden. Gebeurt dat niet, dan

j.°Pthet heleTGV-project in deeP, vreest deKvK.

b, e jongste,bijgestelde plannen
o°rdt0°rdt inLuik en Aken pas in 1998
jJPde eerste TGV gerekend. Die

H dannog in een slakkegange-
-sü,°ver het oude spoorbinnenge-
L^keld. Pas rond de eeuwwisse-

6kan de TGV optimaal van zijn
.jelheid gebruik maken en over
j^üWerails snel en stilvia Luik en

R^ en opstomen naarKeulen. Be-
volgende eeuw rijdt deTGV
e» > oor naar Berlijn, Warschaua Moskou.
rH°t zover de plannen. Ofdat alle-
J*al doorgaat is nog devraag,
g^t door allevertragingen drei-
fjl de ambitieuze Akense plannen
r. worden ingehaald door een

rreren d TGV-project. Er
namelijk ook een TGV-aftak-iJjg dievan Parijs via Straatsburg

1^Frankfurt loopt. Het gevaar is
t^sgroot dat diezuidelijkerou-
I. v,et wint van het tracé langs

"* en Aken.

Zuid-Limburg
j-,vendienis men er bij de Deut-
fl.j?Bahn nog nietvan overtuigd
/J TGV in Aken moet stoppen.
\J de stad er niet in slaagt aan te
fj^ei. dat er 0p hetAachener

uPtbahnhofvoldoende passa-
fl. fs instappen, ziet de gemeente. hoge-snelheidstrein letterlijk
ju11haar neus voorbij flitsen. Van-; $har datAken er op het ogenblik
tjv

6s voor over heeft om deattrac-
Ij.'teit als pleisterplaats op te krik-

_Vk^P ac eerste Plaa^s komt een
rV^tering van het openbaarver-
J êr met Zuid-Limburg. Want een

Foto: ANP

groot deelvan de TGV-klanten zal
daarvandaan moeten komen.

Sneltram
En dus worden er plannetjes ge-
smeed om de Nederlandse passa-
giersvlotjes naar het TGV-station
van Aken te loodsen. Zo is er een
Duits idee om een oude spoorver-
binding tussen Maastrichten Aken
inere te herstellen. Het liefst zou-
dendeAkense wethouder van
OpenbareWerken dr. ing.Wilhelm
Niehüsener en de secretarisvan de
Kamer van Koophandel dr. Otto
Eschweiler zien dater vanuit Aken
een sneltram in een grote lus door
Zuid-Limburg gaat lopen. Vanaf
Luik naar Maastricht-Maastricht
Airport-Geleen-Heerlen-het grens-
overschrijdend bedrijventerrein
bij Bocholtz-hetKlinikum-de uni-
versiteit en tenslotte hetAachener
TGV-Bahnkof.
Bij de provincieLimburg wordt
echter nogal sceptisch op datvoor-

stel gereageerd. „Dat is een idee
dat al jarenals ideaalbeeld boven
de markt zweeft. Maar hetheeft te
veel hakenen ogen," meent pro-
vincie-ambtenaar Marijn van Gin-
deren, dieregelmatig met de buur-
landenoverlegt over deruimtelijke
invullingvan de Euregio. „Met na-
me de aansluitingvan Maastricht
Airport op het spoor is onhaalbaar
en onbetaalbaargezien de hoogte-
verschillen. Jekunt op zon traject
beter een snelbus inzetten."

De provincie Limburg en de NS
bereiden zich intussen wel degelijk
voor op deflitstrein die straks ra-
kelings onder de grens scheert.
Voor een goede verbinding met de
Waalse TGV-halte zal deIntercity
dienu van deRandstad tot in
Maastrichtrijdt, straks gewoon
worden doorgetrokkennaar Luik.
De dienstregelingvan dietrein
wordt afgestemd op deTGV.
„lets gecompliceerder is het trein-
verkeer tussen Heerlenen Aken,"
aldus Van Ginderen. Technisch is

het moeilijk de Heerlense Intercity
doorte trekken naar Aken omdat
detrein in Duitsland moet over-
schakelen op een andere spanning.
Jekunt nu wel met een langzame
dieseltreinin een halfuurvan
Heerlen via Herzogenrath naar
Aken. Maar er is een reële kans dat
die straks wordt vervangen door
een sneltram op een nieuwe lijn,
parallel aan de autoweg tussen
Heerlen en deDuitse grens. Die
tram maakt daneen tussenstop bij
het grensoverschrijdende bedrij-
venterrein bij Bocholtz en gebruikt
in Duitsland een oud stadstram-
net dat opgeknaptkan worden.
Goedkoopsteen meest flexibele
oplossing is overigens nog altijd
het inzetten van een snelbusdienst
die in 20 minuten van Heerlen naar
Aken kan rijden.

Dreun
In Akenkoestert men hoge ver-
wachtingenvan deTGV. Zelfs de
Groenen in de gemeenteraad heb-

ben deplannen goedgekeurd,
omdat ze overtuigd zijn van het
economische belang. De lijn is vol-
gensKvK-secretaris dr. Otto
Eschweiler een uiterst belangrijk
middel om Europa economisch tot
een eenheidte smeden. Vooral
strekenals deEuregio Maas-Rijn
zouden enorm van de aansluiting
kunnen profiteren. Zolang deTGV
echter wordt uitgesteld, blijft de
economische ontwikkeling van de-
ze streek geblokkeerd. Sterker
nog, Eschweilervreest dat deEu-
regio een enorme dreunkrijgt en
in hetverdomhoekje terechtkomt
indienalsnog het traject Parijs-
Straatsburg-Frankfurtdevoorkeur
krijgt.

Om debeurt
VoorAken is het wel belangrijk
dat deTGV niet door de stad heen-
flitst, maar er ook daadwerkelijk
stopt. MetLuik, dat ookaan het
TGV-traject ligt, zijn noodgedwon-
gen afspraken gemaakt, om te

voorkomen dat een van de twee
stedenbuiten deboot zou vallen.
Luik en Aken liggen slechts 40 ki-
lometer uit elkaar. DeTGV zou
een boemeltje worden als hij in
beide plaatsen moest stoppen. Af-
gesproken is nu dat detrein de
buursteden om beurten zal aan-
doen.De enerit stopt hij in Aken,
devolgende rit inLuik. Van de
acht keer per dag dat deTGV door
Aken komt, trapt de machinist dus
slechts vierkeer op derem. De an-
dere vierkeer stopt hij inLuik. Het
is een oplossing waar beide steden
niet gelukkigmee zijn. Ongeacht
het aantal stops, moet er immers
toch evenveel in dekomst van de
TGV worden geïnvesteerd.

Chauvinistisch
Twintig jaar geleden ging deTGV
in Frankrijk van start als een chau-
vinistisch prestige-project. Inmid-
dels is het een enorm succes. De
Train a Grande Vitesse is in Frank-
rijk uitgegroeid tot een symbool

door

PETER
BRUIJNS

van welvaart en vooruitgang. Over-
al in West-Europa vechten steden
voor een aansluiting op het snelle
treinennet. Want waar de TGV
stopt, is deeconomie gered.
Om te kijken watAken allemaal te
wachten staat, maakte een delega-
tie van deAkense Kamer van
Koophandel en de gemeenteraad
vorige week een uitstapje naar Lil-
le. Deze stad tegen de Frans/Belgi-
sche grenszit alseen spin in het
web van de noordelijke TGV-lijnen
naar Londen, Amsterdam en Keu-
len.

VoorLille zag het er door het slui-
ten van de mijnen en het wegkwij-
nen van detextielindustrie een
paar jaar geledennog somber uit.
De TGV kon wellichtvoor redding
zorgen. Maar de Franse spoorwe-
gen vonden het aanvankelijkte
duur om deTGV daar te laten
stoppen. Lille haalde echter een
belangrijke troef uit de mouw: bur-
gemeesterPierre Mauroy had nog
machtigerelaties inParijs uit de
tijd dat hij premier was.
En dus maakt de TGV nu een tus-
senstop in deNoordfranse stad.
Lille heeft dat met beide handen
aangegrepenvoor een radicale om-
wenteling. De halve stad verander-
de in een bouwput. Lille wilkoste
wat het kost een zaken- en dienst-
verleningscentrum worden. De
TGV wordt gezien als het wonder-
middel datvoor zesduizend kan-
toorbanen kan zorgen. Vlak naast
hetklassieke oude kopstation voor
de gewonetreinen is een hypermo-
dern complexvoor deTGV uit de
grond gestampt. Vanaf deherfst
pauzeren hier dagelijks twintig flit-
streinen op hunroute tussen Parijs
enLonden. Over enkeleweken
maken ook deTGV's tussen Brus-
sel en Parijs hier een tussenstop.
De halte van beton, staalen glas is
tegelijk het middelpuntvan een gi-
gantischkantorencomplex met
grote hotels, een congrescentrum
en 5.000 parkeerplaatsen.

De bezoekers uit Aken aanschou-
wen hetverbijsterd. „Dit grenst
aan grootheidswaanzin," zegt wet-
houderNiehüsener hoofdschud-
dend.Ook OttoEschweiler van de
KvK vindtde Franse slag overdre-
ven. „Maar het leert ons wel dat we
nu al moeten gaanbouwen, willen
we de toekomst veiligstellen."
Rond het station van Aken moeten
een hotel, winkels, kantoren en
een grote parkeergarage worden
gebouwd. De aanvoer van Neder-
landsereizigers moet beter. Het
station zelf moet beter bereikbaar
worden en flink worden opge-
knapt. „Die problemen moeten we
snel oplossen, anders stopt de
TGV straks alleen in Luik en mis-
sen wij de trein," constateert
Eschweiler.
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Aken wil regiospoor naar Heerlen, vliegveld Beek en Maastricht
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/ i^^ JX Als onderdeel van het Zweedse Euroc-concern is de DE 800GROEP
y^^^^^ met een groot aantal werkmaatschappijen, inclusief showrooms in ver-

f^ schillende plaatsen door heel Nederland, aktief in de bouwmaterialen-
f handel en op het gebied van betonmortel- en betonwarenfabrikage.

/ Bij De 800 Maastricht BV zijn opkorte termijn twee funkties vakant.
■hm / Voor onze showroom zoeken wij een

_____]
v^^ showroommedewerker m/v

tegels/sanitair
die in de moderne en goed geoutil- Wat wordt van u verwacht?
leerde showroom kliënten op een " een opleidingop middelbaar niveau
verantwoorde wijze in hun keuze weet te (MEAO, MTS-Bouwkunde);
adviseren op sanitair-, wand- en vloer- " ervaring in een soortgelijke funktie;
tegelgebied en zorgdraagt voor de " een kommerciële instelling;
administratieve afhandeling daarvan. " goederepresentatieve eigenschappen

en kontaktuele vaardigheden;
" leeftijd tot 35 jaar.

Voor onze afdeling vloeren en prefab beton zoeken wij een

technisch kommercieel
medewerker binnendienst m/.

die zorgdraagt voor het koördineren, uit- niveau (MTS-Bouwkunde) en/of W.W.
werken (sterkteberekening/tekening) en met sterkteleer beton in het vakken-
bewaken van deofferte- en orderstroom pakket;
tussen onze vestigingen, klanten en " ervaring in een soortgelijke funktie;
leveranciers, kontakten onderhoudt met " een kommerciële instelling;
onze relaties en informatie/advies ver- " goede schriftelijke en mondelinge
schaft over de betreffende produktgroep uitdrukkingsvaardigheden;
aan onze relaties. " inventief konstruktief inzicht met

Wat wordt van u verwacht' betrekking tot konstruktie-oplossingen;

" een opleidingop HTS- of middelbaar * ,eeftljd tot 30 jaar'

Wat wordt u geboden in deze funkties?
Naast dezekerheid te werken in een gezond bedrijf wordt u een funktie geboden met
een prima salaris en goede secundairearbeidsvoorwaarden.
Hoe kunt u solliciteren?
Geïnteresseerden kunnen hun schriftelijke sollicitatiemet CV binnen 10 dagen na het
verschijnen van dit blad richten aan De 800 Maastricht BV,
t.a.v. de heer P.S.A.M. Strijbos, op onderstaand adres.

WÊÊÊÊm* ELROC
De 800 Maastricht BV, Korvetweg 26, 6222 NE Maastricht.

Kansen in £*%)
tijdelijk werk mk?M___B___é»)^?>*^ 'Mê

Constructiebankwerkers m/v
Onze gespecialiseerdetechnische unit heeft zeer regelmatig
werk voor ervaren constructiebankwerkers die CO2- en
elektrisch kunnen lassen.
Informatie bij Dory Essers, tel 043-25 80 88, Maastricht,
Helmstraat 12.

■y randstad uitzendbureau

_ Wola B.V. is een sinds 1933 in Groningen gevestigde onderneming, die zfl
j| bezighoudt met fabricage en levering van diverse reinigings-, desinfectfr

-t"* ***"*"—'T""^-_-_-_--3 vloerverzorgings- en wasmiddelen die hun toepassing onder andere vinden'
f mmmmmmmmmmmm^^Z^L _____

de industrie, t>ij instellingen, bedrijven en in de agrarische sector.
I n^^Miïk» _^^__ De produkten worden in de fabriek in Groningen vervaardigd en in grootv*'
I'i'l 9J |4 I pakking - rechtstreeks - aan de gebruiker geleverd.

V __________^__-«--_U__k*----i Voor wat betreft de verkoop is Nederland ingedeeld in vijfentwintig rayons.
Sinds 1933 Voor het rayon zU jd-|_imburg (vanaf de lijn Venlo-Maaseik) zoeken wij een

Vertegenwoordiger
De functie: - leeftijd tussen 25 en 40 jaar en
- u bezoekt een aantal vaste afne- een rijbewijs BE.

mers, die er op rekenen dat u
meerdere malen per jaar de pro- Wij bieden:
dukten presenteert; - zelfstandig werken in een onder-

- u levert rechtstreeks aan de klant, neming met duidelijke, korte com-
zodat inzicht in de behoefte van municatielijnen;
uw klanten belangrijk is; - een beschermd rayon waarbin- Wanneer u woonachtig bent in *- u ervaart het verwerven van nieu- nen ude mogelijkheidkunt benut- genoemde rayon en deze zelfs»1'we relaties als één van de uitda- ten om tot een goed salaris te baan u aanspreekt, schrijft'
gende onderdelen van uw baan. komen, dat gedeeltelijk uit provi- d*p een nandqeSchreven solliö»

sic bestaat; tiebrief aan-
Wij vragen: - naast diverse onkostenvergoe-
- kandidaten die nauwgezet en dingen wordt u opgenomen in het WOLA B V

zelfstandig kunnen werken met bedrijfspensioenfonds, ongeval- w w >*r __-_-» i-#. w .
goede omgangsvormen en een len- en arbeidsongeschiktheids- S^n^rH' I°INrPIU1°

INrPIU
verkoopgerichte instelling; verzekering. 9723 CD GRONINGEN

W"B B_P^B> Grimbergen Constructies BV. is een
,_——B_____^^^^^ — internationaal georiënteerdbedrijf,B(2______________l gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van

kassen voor groente- en bloemkwekerijen en
verkoopruimten voor tuincentra in Europa.
Hiervoor heeft Grimbergen debeschikking over
een modern ingerichte fabriek met 80
werknemers op industrieterrein De Beitel, waar
de aluminium- en staalconstructies inkleine
series op klantspecificatie worden geproduceerd.

Wij vragen een:

werkvoorbereider/constructeur (m/v)
De functie:
* naast het berekenen van de benodigde materialen geeft u ondersteunende

begeleiding in de produktie en werkt u mee aan hetrealiseren van optimale
constructies;

* u onderhoudt contacten metopdrachtgevers en onderaannemers.
Wij vragen:
* HTS Wtb of HTS-B, bij voorkeur met enige werkervaring;
* goed technisch inzicht op constructiegebied;
* praktische en vindingrijke instelling.
Wij bieden:
* een verantwoordelijke, zelfstandige baan;

* een prima salaris;
* een 39-urige werkweek;
* 31 vakantiedagen en roostervrije dagen;
* bedrijfspensioenfonds;
* interessante bedrijfsspaarregeling;
* andere secundaire arbeidsvoorzieningen.

Indien u interesse heeft, schrijfdan uw sollicitatiebrief, voorzien van c.v. en pasfoto
naar:
Grimbergen Constructies 8.V.,
Sourethweg 17, 6422PC HEERLEN.

. I
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[VW en AUDI dealermet 2 vestigingen in Zuid-Limburg.
Binnen deze vestigingen wordt door28medewerkers, betrouwbaar,
servicegerichten uiteraardklantvriendelijk, samengewerkt.

Voor de vestiging in Valkenburg zoeken wij een

AUTOMOBIELVERKOPER m/v
Wie zoeken wij:
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste en inventieve "doener". De juiste
kandidaat beschikt over een behoorlijke opleiding en een goede algemene
ontwikkeling. Hij is in staat contacten met relaties te leggenen te onderhouden,
dus: een echterelatiebouwer. Daarnaast verliest hij het commerciële aspect niet
uit hetoog. Hij heeft enkele jaren ervaring in de verkoopvan auto's

Wat bieden wij u:
Een uitdagende jobbinnen een gezond bedrijf met een prima werksfeer.

Uw schriftelijke reactie kunt u binnen 14 dagenrichten aan:

Auto Caubo Valkenburg B.V.
T.a.v. dhr. R. Caubo
Neerhem 25, 6301 CD Valkenburg.

"
b.v. Drankenindustrie "Sittard" dfcA^J.ri DIS is vanaf 1990 tot heden van

(DIS) is een modern .C?§VjV ongeveer 35 naar 100 mede-
produktiebedrijf voor frisdranken **!_?£* werkers gegroeid, met daarnaast

met licenties van onder andere t\ een aanzienlijkaantal extra
Pepsi Cola, Seven-Up, Sisi en _____!^^ medewerkers in het hoogseizoen.

Royal Club. Daarnaast wordt in 11 ' _______ De snelle groei en ontwikkelingen
opdracht van derden zowel bier I op de afzetmarkt leiden tot de
als frisdank afgevuld, met name éWaaa\^tWaat^maaW verdere ontwikkeling en
voor buitenlandsebrouwerijen, p. pa rsj K" F" N INr\l IQTPIF" vesterking van de commerciële

frisdrankfabrikanten en UKAI irX-l! linuuo 1 KIC afdeling. DIS zoekt een ambitieuze
supermarktketens. SITTARD en enthousiaste m/v

O INTERNATIONAAL COMMERCIEEL MEDEWERKER ES
De opdrachten voor de nieuwe medewerker zijn PROFIELSCHETS

H duidelijk: omzet en rendement vergroten. - werk- en denkvermogen op HBO-niveau,
In eerste instantie zult u in een bureaufunctie de bijvoorbeeld een afgeronde HEAO/CE-opleiding,
commerciële managers ondersteunen, waarbij zelf vergelijkbare commerciële opleidingen ervaring kan
kennis van produkten, marktgebieden, klanten, ook;
prospects en transport- en distributiekanalen wordt - goede beheersing van de moderne talen waaronder

n opgedaan. Vervolgens krijgt u steeds meer bijvoorkeur de Franse taal;
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. U dient - stevige ervaring in een commerciële en
zich te ontwikkelen tot een allround internationaal coördinerendefunctie; Ü__J___|
commercieel medewerker met binnen- en buiten- - bekendheid met commercieel opereren binnen een
dienstactiviteiten in een business-to-business markt. netwerk van distributiekanalen;

FUNCTIE " leertiJdsindicat'e: 26-32 jaar.

a- aanspreekpunt voor klanten op commercieel, DIS VERWACHT VEEL VAN U: ■___■_■
logistiek en financieel gebied (levertijden, fakturen, - een zakelijke en ondernemende instelling gekoppeld
transport); aan zelfstandigheid, overtuigingskracht en

- verzamelen marktinformatie en doorzettingsvermogen, hetgeen u via prestaties uit
acquisïtiemogelijkheden; uw arbeidsverleden kunt aantonen;- beheren van offertes en klantenfiles; - een typische niet van negen-tot-vijf mentaliteit;

O- verzorgen/beheren/opbergen van correspondentie; - goede sociale vaardigheden.- intern opvolgen en afwikkelen van commerciële PERSPECTIEF __i ■
transacties. _ een Ujt<_agendefunctie waarin u kunt scoren;

Op termijn van maximaal één jaar toevoeging van: - een open en informele werksfeer;- projectmatig benaderen van brouwerijen, - bij indiensttreding een salaris tussen ’3.800,- en
supermarktorganisaties, frisdrankfabrikanten en ’4.500,- bruto per maand;
verdere handelsrelaties in diversejanden, met name -na bewezen prestaties doorgroeimogelijkheden;

jjjjpj in Nederland, België, Duitslanf|§|ankrijk en - passende verdere arbeidsvoorwaarden.
Luxemburg; GEÏNTERESSEERD?- wezenlijk bijdragen in opstellen en evalueren van_______ marketing- en verkoopplannen; . - , RF"I t\/\t\ 4Of\f\Of\- grofweg geldt: 70% relatiebeheer en 30% -B_Kfc WXJ I _-E.\S\SWW
acquisitie; 70% binnen - 30% buitendienst. voor een sollicitatieformulier (vraag naar Elke Muller)

\ Mm», m __■*K m aaamaW____Fr ■___j____ii

De sollicitatieprocedure wordt begeleid door AMO/Van Overyeid, Postbus 40,5600 AA Eindhoven. ■ ,

Van Overveld - opgericht in 1956- werkt volgens de AMO^Setect8 Methodg, maakt deel uit van deAdviesgroep
voor Mens& Organisatie (AMC) onheeft intensievewerkrelaties met gelijkgestemde Belgische en Duitse

adviesbureaus voor werving en selectie.

TESTEN & BEOORDELEN . WERVEN - ARBBDSMARKTCOWMUNICATIE-POTENT-EE_.BEPAI.i_, - BELEIDSADVIEZEN. I _____i mmmm^Êmmlmlmmmlm^m

psychologie & bedrijfskunde

wl Gemeente Heerlen
J P^" Heerlen is een stad waar het > het adviseren aan het gemeentebestuur
WÊa\^^Xoed wonen en werken is en waar zich als betreffende bodem en bodemverontreiniging,. afval en anderefysieke omgevingsaspecten;

centrumgemeente van Oostelijk Zuid-Limburg, >. het begeleiden van bodemsaneringen;
een gebied van bijna 300.000 inwoners, ** uitvoering regelgeving besluit opslaan in onder-. . grondse tanks;
fté-f merendeel van de regionale voorzieningen voor cultuur, > |everen van bijdragen ten behoeve van verdere
onderwijs en verzorging bevindt. ~ ontwikkeling van het taakgebied;

„ ~ . , __ . *** overige werkzaamheden met betrekking tot hetSamen met Maastricht vormt Heerlen mi|ieu in het algemeenen de fysieke omgeving in
het StedelijkKnooppunt voor Zuid-Limburg. het bijzonder.

Voorts wordt in Euregio-verband Functie-eisen:
samengewerkt metAken, Luik, Hasselt en Maastricht. > Agrarische Hogeschool met afstudeerrichting

bodembescherming/bodemsanering danwei
vergelijkbare opleidingmet bodemkunde/hydrolo-. . , gie/milieukunde;

De dienstStadsontwikkeling van de gemeente Heerlen > Bereidheid om ook buiten dereguliere werktijden
(circa 160medewerkers) bestaat uit de afdelingen werkzaamheden te verrichten;
Personeel Informatie Organisatie Financiën (PIOF), ">. Bereidheid nader aan te wijzen verdere vak-Economische en Ruimtelijke Ontwikkeling (ERO), gerichte opleidingen te volgen;Bouwen en Wonen (BOY/O) en Milieuzorg. Deze gezjt van rijbewijs B;
afdeling heeft in hetkader van deregionale samen- ■>> Ervaring met vergelijkbare werkzaamheden.
werking een coördinerende en dienstverlenendefunctie.
_.'__, , . Overige informatieBij de afdeling is devolgende functie vacant: Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt de

i " * -m mr j i salariëring voor dezefunctie maximaal ’. 5.366,--
-lechnisch Medewerker bruto per maand (schaal 9)bedra9en-

Fysieke Omgeving (bodem) m/v SS^^^ kunnen

voor 38 uur per week(functienummer 12.42.09) Nadere in|jchtingen over deze functie kunnen desge-. . , . wenst worden ingewonnen bij de heer H. Smits,
bunche-injormahe: hoofd afdeling Milieuzorg, te1.045-604260 of bij diens
«*" het uitvoeren van historische bodem- afwezigheid bij dhr. R. Roelofsen, technisch mede-onderzoeken en het opstellen van crrtena werker Fys jeke omgeving (bodem), te1.045-604268.waaraan onderzoek moet voldoen;
> het beoordelen en rapporteren inzake door ,n net kader van flexibilisering van de arbeid worden

externe bureaus ingediende offertes ten behoeve medewerkers benoemd in algemene dienst bij de
van bodemonderzoeken en met betrekking tot gemeente Heerlen. Het beleid van de gemeente
uitgevoerde bodemonderzoeken; Heerlen is erop gericht het relatieve aantal vrouwen> het onderhoudenvan contacten met opdracht- onder haar personeel te verruimen.
gevers, bodemonderzoekbureaus, overheid etc; vrouwelijke kandidaten worden daarom nadrukkelijk

j> advisering inzake ontgrondmgen; opgeroepen te solliciteren.Kinderopvang is aanwezig.
*»> leveren van bijdragen ten behoeve van milieu-

paragrafen bij bestemmingsplannen en Belangstellenden kunnen hun sollicitatiebrief binnenadvisering inzake bestemmingsplannen en !0 dagen onder numme. 532 met vermelding, zowelMER-procedures; 0p brjej a|s enVeloppe, zenden aan de directeurü- beoordelen van bouwaanvragen ten behoeve van de djenst stadsontwikkeling van de gemeentevan toetsing uitvoering bodemonderzoek; Heerlen, Postbus 1, 6400 AA Heerlen. '*► het beheren van gegevens met betrekking tot
bodem in het bodeminformatiesysteem en het De djrec teur van de dienstStadsontwikkeling,
verwerken van gegevens op de GBKN via
microstation (CAD-toepassing); K.A.H. Wolters
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j^jdenszijn studie kreeg psychiaterB.E. Cha-

'belangstelling voor het snijvlak tussen le-
jjlen dood.Toen, zon dertig jaargeleden,
j?6het om abortus, veel later ook euthanasie.: at had een directe oorzaak. In 1989 besloot,^and uit mijn naaste omgeving zichzelfteJpkn. Hij zocht daar hulp bij. Om dat welover-

te doen, en eerst goed door te praten,
Ke,jdde hij zich tot professor Diekstra." (René. J^stra isklinisch psycholoog en publicist;
>jft de LD-column 'Denkwijzer'. LE.)
J °°r die vraag serieus te nemen, door een
jP^ihouding, is het geluktom die persoon in
!*apie te krijgen. Dat heeft natuurlijk lang
j^üurd.Uiteindelijk kon de wens om te ster-
l n> diebespreekbaar was, omgebogen wordeneen wens om anders te leren leven. Hij leeft
0Jsteeds, zijn doodswensis niet meer aan de

J3ofmeer tegelijkertijd verscheen in het
[j^dblad voor deGeestelijkeVolksgezond-
i.r* een artikel waarin werd gesteld dat jaar-
,T S bijna tweehonderd mensen, dieniet lijden
bj|een lichamelijkeziekte, zich wenden tot de. derlandseVerenigingvoor VrijwilligeEutha

met devraag om hulpbij zelfdoding. Dat
jf1Mensen dieuitvoerigpsychiatrisch zijn be-

M^deld. Ze zijn vaak teleurgesteld in de psy-
L^rie, omdat hun doodswensniet goed be-
Feekbaar is. Bij deNWEkrijgen ze alleen

**>" informatie zoals die ook in de boekhandel
Schikbaar is."

r*e mensen kunnen doorbehandeling vaak
f? hun doodswensafgeholpen worden, maar
|jj* bijna geen professionele hulpverlener diePfdaarvoor beschikbaar stelt. Ik hebin 1990
Fi^VVE latenweten dat ik bereid was in moei-ï** gevallen te proberen mensen met eenJ^dhekkige doodswensterug naar het leven te:e,lgen. Ik had daar in mijn praktijk al erva-

-6 mee. Als psychiater word jevaak gecon-
nteerd met mensen diewanhopig zijn enN willen." Psychiater Chabot: 'Er zitten

mensen tegen hun zin
opgesloten in het leven'

Er is een groot verschil tussen theorie en prak
tijk.De theorie is: er zijn omstandigheden
denkbaar datgeen andere uitwegrest dan
iemand te helpen sterven. De praktijk is: je
wordt met dieonomkeerbare doodswensge-
confronteerd. Dat had ik niet verwacht."

van wezenlijk belang is en een afweging van
hun waarden, rekening houdend met hun om-
geving."

In situaties als die van Netty Boomsma zal de
vraag om hulp bij zelfdoding uitzonderlijk blij-
ven. Men moet er zich niet in vastbijten bij de
maatschappelijkeverwerking van deze uit-
spraakvan de HogeRaad."
„De uitspraak lijkt mij vooral van belangvoor
ouderen die steeds vaker met zon vraag om
stervenshulp bij artsen komen. Ze zijnklaar
met leven, willen niet aftakelen, willen nu stop-
pen. Zij zouden graageen duidelijkeafspraak
met hun arts maken. Ik kan me daarveel bij
voorstellen. Zij zijn in staat om in overleg met
hunfamilie en vrienden te bepalen op welk
moment ze willen inslapen. Zolang er maar
geen twijfel bestaat over de vrijwilligheid en de
weloverwogenheid. Pas als die in het geding
komen, als aan devrijwilligheidgetornd gaat
worden, als drukvanuit de omgeving ontstaat,
dan begint het vlak te hellen.Daar dreigt het
ravijn. Dan is geen sprakevan euthanasie, of
hulp bij zelfdoding. Dan is sprakevan moord,
van mensen aan hun einde helpen die daar hele-
maal niet om gevraagd hebben."

„Als proefproces was het voor de samenleving
beter geweest als de HogeRaad zich had kun-
nen buigen over hulp bij zelfdoding bij een
oudere dieweloverwogen en vrijwillig voor de (

dood had gekozen. In plaats van mijn zaak. Of
neem een aidspatiënt, diewillen soms aftake-
lingen afhankelijkheid voorkomen en vragen
om dood te mogen gaan op een eerder moment.
Zij vormen een groeiende groep meteen sterke
doodswens."

Onzichtbare draden- Bepaalt elk individu waar voor hem de grens
ligt?
„Een individustaat niet los van zijn naaste om-
geving. Hij is er met onzichtbare draden mee
verbonden. Hij is geen nomade. Er zijn altijd
banden; nou ja,bijna altijd. Intensief overleg
met dierbarenis ongelooflijk belangrijk. Die
willenhem misschien graag verzorgen tot het
einde vanzelfkomt. Ook zon laatste periode
naar het einde kan heel waardevol zijn als jedat
intens meemaakt met degenendie jeverzor-
gen."

„Dat staat nietop gespannenvoet met devrije
wil. Anderen hebben toch ook hun pijn en ver-
driet? De arts is geen pillenautomaat, hetis
geenkwestie van 'u vraagt, wij draaien.De arts
zal ook willen en moeten uitzoeken of de pa-
tiënt niet gedreven wordt door andere motie-
ven. Ofhij begrip heeft voor wat hij anderen
aandoeten kan duidelijk maken dat hij het des-
ondanks wil. De arts moet zulkevragen aan de
orde stellen. lemand dietegen mij zegt 'daar
heb jenik« mee te maken', die zal nooit de ge-
vraagde hulp van mij krijgen."

- Zorgtzon geval alsvan Netty Boomsma voor
precedentwerking? Gaan psychiatrische pa-
tiënt niet zeggen 'zie jewel, nou mag het'?
„De beroepsgroep moet nauwgezet vasthouden
aan de zeefvan devoorwaarden, opgesteld voor
psychiatrische patiënt. Het is een strenge en
goede zeef. Als na deze uitspraak meer psychia-
trische patiënten bij hun behandelaar komen
meteen doodswens, danzal dankzij die zeefeen
groot aantal er niet doorkomen. Er zullen er
zijn dienu als het ware tegen hun zin opgeslo-
ten zitten in het leven. Na zorgvuldige toepas-
singvan dezeefzal blijken dat ze een doods-
wens hebben waarbij de behandelend arts ze
mag helpen uit hun gevangenis te stappen.
Soms, bij een intens gewenst sterven, gaan ster-
venshulp en verzachting van lijden hand in
hand.Dat is een goede zaak. Want dan gaat het
om een weloverwogen,vrijwillige, duurzame
wens; geen opwelling; doorgepraatmet de
naaste omgeving; geen uitzicht op verbetering;
bevestigd dooronafhankelijke collega's. Dan is
het humaan om iemand niet te dwingen tot een
gruwelijkezelfdoding, maar hem in staat te stel-
lenom omringd doorzijn dierbaren in te sla-
pen."

Nieuw baken
- De uitspraakvan deHoge Raad iseen door-
braak?
„Voor veel mensen, artsen en patiënten, zal het
een opluchting zijn. Het nieuwe is dat hulpbij
zelfdoding bij psychisch lijden gerechtvaardigd
is. Nieuw is ook dat een depressiefiemand wel-
overwogenvoor de dood kan kiezen. Dat is een
nieuwbaken voor toekomstige vragen."

- Hoe hebt u zelfde afgelopen jaren ervaren?
„De periode voor het overlijdenvan Netty
Boomsma vond ik erg zwaar, vanaf het moment
dat ik merkte dat het me niet zou lukken om
haar over de streep tekrijgen, en terug naar het
leven. De tijd daarna, van derechtszaken en de
publieke discussie, was van een andere orde.
Het is goed voor artsen te weten dat me dat is
meegevallen. Natuurlijk geeft het een druk om
als arts als verdachte te boek te staan."
„Ik hebveel steun gevonden in het feit dat ik
tevoren een uitvoerig verslag heb geschreven,
voor Justitieen voor de personen dieik geraad-
pleegd heb. Daar kon ik later telkens op terug-
vallen. Negentigprocent van mijn boek 'Zelf
Beschikt' is ook op datverslag gebaseerd. Justi-
tie en politie hebben me uiterst correct behan-
deld. Van belangvoor artsen is ookeen goede
rechtsbijstandsverzekering zodat je je geen zor-
gen hoeft te maken over de kosten van zon
proces. Uit het onderzoek door derecherche is
naar voren gekomen dat haar huisarts, haar eer-
ste psychiater en haarvrienden en familie het
beeld bevestigden dat ik van haar gekregen
had. Ook dat was.een grote steun."

„Mijn omgeving heeft veel respect getoond, al
waren er mensen diezeiden datze ditzelf nooit
gedaanzouden hebben. Aan de anderekant zijn
er mensen dieop grond van hun levensbe-
schouwingzeggen dat mensen hun eigen dood
niet mogen zoeken, want het leven isvan God
gegeven.Laat staan dat een ander daarbij zou
mogen helpen. Ik respecteer dat standpunt. Al-
leen, erwordt geenrecht gedaan aan het üjden
datvoortvloeit uit het mensen dwingen om te
blijven leven."
„Belangrijkervoor mij is, dat verschillende op-
vattingen heersen over sterven en detoelaat-
baarheid van hulp daarbij. Ik behoor tot dege-
nen die vinden dat onder uitzonderlijkeom-
standigheden hulpbij zelfdoding mag. Dan
moetvaststaan dat iemand duurzaam, welover-
wogen en vrijwilligdood wil en dat geen uit-
zicht bestaat op verbetering."
„Een meerderheid van de Nederlandsebevol-
king lijkt dat standpunt te onderschrijven. In
een maatschappij als de onze moeten mensen
zulke opvattingenvan anderenrespecteren. De
ene groep kan niet zijn mening over goeden
kwaad opleggen aan de andere."

broek omdat zij patiënten hadden geholpen die
niet in de stervensfase verkeerden. De grote
schade van zijn handelen is, datartsen onmid-
dellijk terughoudender worden in het melden
van euthanasieen hulp bij zelfdoding. Hetver
trouwen van de artsen is geschonden."
„De enige manierom euthanasie en hulp bij
zelfdoding in goede banen te leiden, is om er in
openheid over te discussiëren. Dat was de grote
winst van de oorspronkelijkeafspraak. Door de
meldingsprocedure blekenveel meer artsen be-
reid om hun handelente laten toetsen."

- Stond u met derug tegen de muur, hadu het
gevoel: nukan ik nietmeer terug?
„Tegenover haar kon ik nogwel terug. Ik stond
zelfvoor de gewetensvraag: watricht ik aan als
ik de stervenshulp niet geef, nu ik ervan over-
tuigd ben dat het lijdenuitzichtloosen onaan-
vaardbaar isvoor haar? Dan laatik haar alleen,
dan stuur ik haar dewoestijn in. Hetis een gru-
welijkeweg om je eigen dood tegemoet te gaan,
onzeker of het effectief is, op een manier die je
zelfonwaardig vindt."

Weloverwogen

de huidige discussie over hulp bij zelfdoding.
Dat is altijd het geval geweest."

- Moeten de overheid of een arts daar danmaar
hulp bij verlenen? Mag jeaan diewens vol-
doen?
„Als arts kreeg ik iemand met dievraag op mijn
weg. Het is mijn taak lijden te genezen of, als
dat nietkan, te verzachten. Met dietraditionele
taakopvatting ben ik met dezevrouw, met haar
hardnekkige doodswens, in zee gegaan om voor
haar een weg terug naar het leven tevinden. Zij
was alleen bereid met mij te praten als ik haar
doodswensserieus zou nemen. Op het moment
dat zij mij overtuigd had - na een reeks lange
en intensievegesprekken - datvoor haar geen
andere uitweg bestond, wist ik datvoor haar lij-
den geenverzachting mogelijk was. Ik stond
voor dekeus: geef ik haar demiddelen of niet.
Ik heb mij daarvolledig vrij in gevoeld. Ze
heeft me op geen enkelewijze gechanteerd of
onder druk gezet, zoals patiënten dat soms
doen. Ze was zich bewust van het dilemma
waarin zij mij bracht."

Gezamenlijk verwerken
'J Mensen die de behandeüng doorzetten was
trne altijd gelukt samen uit te vinden waar
tioed en het verlangen om te leven verloren

ven gegaan. Door daar diep op in te gaan
JKt datervaak nog andere wegen zijn.Dat

rSt een gezamenlijkverwerken van de levens-
leden die tot die doodswenshebben geleid."
J^ter suggereerde de Officier van Justitiedat
J^j, doormij bij deNWE te melden, de in-

gewektzou hebben 'oh, ik help wel, we
°eten alleen voor devorm nog een paar ge-. ekken voeren. Dat was voor mij een onher-Pbare misvorming van dewerkelijkheid. Hij"|ë uitvan mijnkwade trouw. Dat was een

' ervaring. Gelukkig is het een min-
!*he.d die zo denkt."

hen de gesprekkenmet Netty Boomsma
Fgonnen vanuit de ervaring dat het me altijd
j^gelukt om mensen, diezich werkelijk wil-
V." tatenkennen, te helpen bij hetverwerkenC* °Hae wonden en het laten ontkiemenvan
(l^ieuw levensperspectief.Mensen die de
ft, "E naar mij verwees, kwamen lang nietal-

Q. Er is zoveelreserve, om niet te zeggen
jegens mijn beroepsgenoten. Bij

'j^H-aat wordt over een doodswens gezegd:
g *jkan dus nooit. Mensen haken dan af. Het
ty?' om een harde kern met een vaste doods-

s, een moeilijke groep, al uitvoerig door de
H^chiatrie behandeld, maar daar gedesillusio-
(^rd uit gekomen. Daarnaast zijn er veel men-

die doormijn collega'swel van hun doods-ns worden afgeholpen."

Knopje
(t^ty Boomsma was zo iemand dievia de le-
ty van deNWE bij mij kwam. Ze
,£s vastbesloten. Voor een deel waren haar le-
t^ "^Wonden zorecent dat ik wilde proberen die, Senezen. Ze had,kort na elkaar, haar beideor,s verloren."

Grenzen
- De wet verbiedt hetverlenen van hulpbij
zelfdoding.
„Er is al jurisprudentiewaarbij derechter be-
paalde dat het verlenen van hulp bij zelfdoding
bij een psychiatrische patiënt onder uitzonder-
lijkeomstandigheden terechtvaardigen is. Dat
betrof een vrouw van 25 jaar oud die sinds haar
achtstebij een arts onder behandelingwas ge-
weest voor psycho-somatische problemen."

„Er zijn natuurlijk geen duidelijke grenzenaan
te geven. Die worden niet gesteld door de bron
van het lijden, lichamelijkof psychisch. Alle lij-
denis uiteindelijk geestelijk lijden, ook pijn
wordtvoor een belangrijk deelbepaald door
angst of eenzaamheid. Essentieel is ofhet lijden
ophefbaar is, of het aanvaardbaar te maken is.
Dat moetje als arts uitzoeken als iemand vraagt
om hulp bij zelfdoding."
„Ook een leeftijdsgrens is heilloosvoor dergelij-
ke besüssingen. Het is evident, als het leven
nog aan het groeien is met alle mogelijkheden
diegroei geeft, datzulke beslissingen nooit ge-
nomen worden.Vergeet aan de andere kant niet
dater kinderen van dertien zijn die zelfmoord
gepleegdhebben."
„Het huidige verbod van 'het mag niet, het mag
nooit', schept een klimaat waarinmensen die
worstelen met hun doodswensniet naar een
hulpverlener stappen uit angst dat ze opgeslo-
ten worden. Daardoor slagensoms zelfmoorden
dievoorkomen haddenkunnen worden met
een opener houdingbij omgeving en hulpverle-
ners."

- Dat wetsartikel schrappen?
„De strafwetverbiedt hulp bij zelfdoding en de
Wet op deLijkbezorging bevat een procedure
diedearts moet vervolgen als hij diehulp toch
geeft.Houdt hij zich aan deprocedure en de
voorwaarden, dan wordt hij nietvervolgd. Het
is een tweeslachtige oplossing, maar ik kan met
dit compromis leven. Het gaat om een ingewik-
keld onderwerp, waarover heel verschillend
gedachtwordt. Het is een wettelijke regeling
waarbij eeniedervolgens eigen opvatting kan
levenen handelen."

„Hirsch Ballin heeft als ministervan Justitie
dieafspraak geschonden, is plotseling een an-
der vervolgingsbeleid gaan voeren, ook al heeft
hij dit niet willen toegeven. Een groot aantal
artsen kreeg ineens een proces-verbaal aan de

„Daartegenover vroeg ze ook: 'Met welk recht
dwingtde maatschappij mij tot een gruwelijke
dood? Ik wil dood, ik heb u datuitgelegd, u be-
grijpt mij, maar als u mij niethelpt, dwingt men
mij tot een gruwelijke dood, danmoet ik mij
voor een trein werpen."
„Ze wist dat dat geenzekerheid biedt.Er zijn
mensen diezich voor een trein gooien, daar met
afgereden ledematen onderuit komen, en invali-
de moeten voortleven.Bovendien paste het niet
bij haar levensopvatting, ze vond het een men-
sonwaardige manier om te sterven. Voor haar
was ook heel belangrijk dat ze de mensen, die
haar in stukjesen brokjes zouden vinden, zou
belasten. Haar vaderwas bij de spoorwegen
conducteur geweest en was met een zekere re-
gelmaatoverstuur thuis gekomen. Dan wisten
dekinderen en zijnvrouw hoe laat het was. Dan
was weer iemand voor de trein gesprongen die
hij bij elkaar had moeten zoeken."

„Daarom vroeg ze om een dood met pillen. Die
kon ik haar geven. Ze begreep dat dat voor mij
een hele belasting was, maar als ik het nietzou
doen, zou ze dieandereweg kiezen."
„Ze had ervaring metpillen. Die had ze ge-
spaard en een zelfmoordpoging gedaan. Op de
avond van het overlijdenvan haar tweede kind
heeftze die ingenomen. Ze had de overtuiging
naar haar kinderen te gaan. Ze voelde zich vol-
strektverzoend met dat denkbeeld en hoopte
tegelijk met haar tweedekind begraven te wor-
den."
„Dat mislukte. Na een dag in coma gelegen te
hebbenkwam ze weer bij. Een vreselijke erva-
ring voor haar. Ze wildenooitmeer terugko-
men, een nieuwepoging moestresultaat heb-
ben."

Trein

- Waarom hebt u het boek 'ZelfBeschikt', over
het lijden en sterven van Netty Boomsma, ge-
schreven?

„Berichten in depers blevenbeknopt ofver-
minkten mijn afwegingen. Het is ook moeilijk
om in een samenvatting weer te geven hoehel-
der dezevrouw haar doodswens en de uitzicht-
loosheidvan haar situatiekon verwoorden. Ik
wilde datzij zelfuitvoerigaan hetwoord komt
op zon manier dat de lezer op mijn stoel plaats
neemt en denkt: 'wat zou ik in zijn plaats ge-
zegd hebben, hoe zou ik gereageerd hebben,
hoe zou ik geprobeerd hebben haar weer voor
het leven te winnen. Veel mensen dachten aan-
vankelijk met schrik 'moetdie hulp nou ook al',
maar erkendenna lezingvan het boek dat geen
andereuitwegbestond."

- De criteria zijn duidelijk. Zo moet het doods-
verlangen weloverwogen zijn. Is een psychia-
trisch patiënt eigenlijk wel in staat zijn wens
weloverwogenkenbaar te maken?
„In mijn opvatting was Netty Boomsma geen
psychiatrisch patiënt. De geraadpleegde des-
kundigen deelden dat standpunt. Zelfs als ze
psychiatrisch patiënt geweest zou zijn, heeft het
Hofin Den Haag vorig jaarin een anderezaak
duidelijkuitgesproken dat bij een psychiatri-
scheziekte iemand weloverwogenvoor de dood
kan kiezen. Dat was een belangrijke uitspraak.
Het bestuurvan de NederlandseVereniging
voor Psychiatrie heeft ook dat standpunt inge-
nomen. Het vereist een zeer uitvoerig onder-
zoek van de psychiater om datvast te stellen."

Ouderen
„In weer een andere zaak hebben het Medisch
Tuchtcollege, en in hoger beroep hetCentraal
Medisch Tuchtcollege, geen aanleiding gezien
een psychiater teveroordelen nadathij een de-
pressieve patiënthad geholpen te sterven. Dat
was nooitgebeurd als beide instanties hadden
gemeend dat de weloverwogenheid ernstig be-
lemmerd was geweest. Ook een depressieve
patiënt kan weloverwogen voor dedoodkiezen.
Het is op zijn minst vreemd dat de samenleving
er nooit aan twijfelt wanneer een psychatrisch
patiënt wil trouwen of een kind wil verwekken.
Dan vindt iedereenhet vanzelfsprekend datje
een psychiatrisch patiëntdie vrijheidvan keuze
laat. Bij zulke ingrijpende beslissingen komt de
vraag 'ofhet mag' nooit aan de orde."
Chabot gelooft niet in een balans-suïcide, een
volstrekt verstandelijke afweging van levenen
dood. „Mensen kunnen wel weloverwogen be-
slissen, op grondvan volledige informatie, op
grond van een helder inzichtvan watvoor hen

; (j^j1eeft zij ude mogelijkheid ooit gebodenom, u verleden te verwerken?, j^is nietzo dat mensen in zichzelf een knop-, .f omdraaienom de hulpverlener welijJM diekans te bieden. Het stuitte afomdat
,g. voor haar strijdigwas met haar hele wezen
1 20nc^er naar kinderen te leven. We weten al-
lwaal dat het verliesvan een kind zo ongeveer
(^ ergste is wat een menskan overkomen. Zij
jiC'hog erger, beide zoons verloren. De een
,e

e §de zelfmoord nadat zijn vriendin hem in
Ls**ek had gelaten. De ander stierfaan kan-, w was daarmee al haarkinderen kwijt."
Iq ttemin zÜn er mensen die allesverliezen en

.{tw via een uiterst pijnlijken moeizaam pro-
| V hulp van naasten en therapie, een nieu-

Ok Achting weten te vinden. Voor haar was hetgeen enkele wijze aanvaardbaar om zonder
«f "*kinderen te leven. Uiteindelijk slaagdeze

:.._ mij dat duidelijk te maken en hebik dat! *accepteerd."

'Nietinwisselbaar'
LJ Was niet iemand diemaar de hele dag om
~,/kinderen getutteld had. Ze had een volle-
tóe °aan naast haar gezin.Al het andere naast. Oh. Sezin was voor haar volstrekt onvoldoende
~!)! Verder te leven."

eb geprobeerd na te gaan hoe dat was ge-
i l.v^'d, dat diekinderen dierol speelden in haar

' k' naar voorgeschiedenisblijkt dat ze
ijrii gon te leven, zoals ze hetzelf uitdrukte,

h_t e geboorte van haar eerste kind. Zekreeg
iijjS^voel eindelijk een zelfstandig persoon te
\ " kind was hetwondervan haar leven.
'Hl-J 1Qat wegviel, was verder gaan haast niet
Vrt m°8eüJk. Bij de doodvan detweede zoon
% i et voor naar een soort verraad als ze door
v ö leven. Alsof ze haarkinderen zou inruilen
\a een nieuwe levenszin. Ze zei eens 'mijn

. 'f., en zÜn niet inwisselbaar. Dat is een
£ tot in de dood."

alle culturenkom jeeen kleine minderheid
lsentegen diebij een verlies van dierbaren
Willen - en ook meegaan.Dat staat los van

Woestijn
- Had u, toen u aan de gesprekken methaar
begon, voor uzelf al besloten haar te helpen als
het u nietzou lukkener doorheentekomen?
„Nee. Ik sloot de mogelijkheid dat ik op haar
vraag in zou gaan niet bij voorbaat principieel
uit. In feite kon ik me nietvoorstellener niet
doorheen tekomen. Dat was altijd nog gelukt.

'Op 28 september 1991 stierfNetty Boomsma. Ze maakte doelbewust
einde aan haar leven door het innemen van dodelijke middelen.

«ar psychiater, B.E. Chabot, had haar die gegeven. Daarmee overtradhij, al even doelbewust, de wet. Die verbiedt hulp bij zelfdoding. Derechtbank in Assen erkende dater voor hem geenandere uitweg was
Êkweest en ontsloeg hem van rechtsvervolging. Hethof in Leeuwarden|pkrachtigde die uitspraak. Afgelopen dinsdag bepaalde de HogeRaad
"kt hulp bij zelfdoding van psychiatrische patiënten onder bepaalde

omstandigheden geoorloofdkan zijn. Chabot: „Soms gaan
stervenshulp en verzachting van lijden hand in hand."
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■ bruynzeel
BRUYNZEEL KEUKENS EN KASTEN BV.

1 Inverband met de voortvarende start van onze keukenadviescentraop hetmeubelplein Ekkersrijt in
Son/Eindhoven en Heerlen, zoekt Bruynzeel uitbreiding van het aantalstelbedrijven waarmee in

Brabant en Limburg gewerkt wordt. Daartoe komen wij gaarne in kontakt met

DE WERKZAAMHEDEN:
Na een gedegen produkt-introduktie dooronze centrale servicedienst,worden in opdracht van

onze vestigingen in Son/Eindhoven en Heerlen luxe keukens gemonteerd en aangesloten.
Hetverzorgen van tegelwerk en kleine bouwkundige aanpassingen en hetverrichten van

servicewerkzaamheden, behoren tot het dienstenpakket.

BRUYNZEEL VRAAGT VAN DE BEDRIJVEN:
"een minimale personeelsbezetting van twee ervaren keukenstellers in vaste dienst;

"een gedegen bedrijfsvoering, diekan blijken uit bijvoorbeeld een uitstekenderegionale reputatie;
"ruime ervaring met het plaatsen van luxekwaliteitskeukens in nieuwbouwprojekten

en bestaande woningen;
"ervaring mettegelwerkzaamheden en kleine verbouwingen;

"eigenopslag- en transportmogelijkheden;
"erkend zijn alsloodgieter of elektricien strekt tot aanbeveling.

BRUYNZEEL BIEDT:
"een bestendigewerkrelatie meteen degelijk en groeiend bedrijf;

"een adequate ondersteuningvanuit Bruynzeel;
"goede en heldereafspraken met betrekking tot tariefstelling en afwikkeling.

Bent ugeïnteresseerd in een langdurige kwaliteitsrelatie met Bruynzeel?
Neem, bij voorkeur schriftelijk,kontakt op met:

Bruynzeel Keukens en Kasten BV, t.a.v. Dhr. G.C. Balk, Hoofd stel- en servicedienst
Postbus 140,4600AC Bergen op Zoom

Het Overloon 2
Postbus 155

Oosteliik Zuid-Limbure 6400 AD Heerlen

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Oostelijk Zuid-Limburg (GGD-OZL) is een
(inter) gemeentelijke organisatie en werkzaam in een gebied met circa 290.000
inwoners. De taakvelden van de GGD liggen op het terrein van algemene
gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg,ambulancehulpverlening en ARBO-zorg.
De uitvoerende afdelingen worden ondersteund door een drietal afdelingen te weten
Financiën, Interne zaken en Preventie Onderzoek Strategie-ontwikkeling (POS). Bij de
GGD werken ongeveer 130 medewerkers. Ten gevolge van een reorganisatie bestaat bij
de afdeling Financiën momenteel een vacature voor een:

HOOFD AFDELING
FINANCIEN EN CONTROL.
Plaats in de organisatie: Functie-eisen:
U ressorteert rechtstreeks onder de direk- - geletop de zwaarte van de functie dient
teur en maakt deel uit van het Manage- u te beschikken over een functiegerichte
ment Team. Tevens geeft u leiding aan de opleiding op minimaal H.8.0 niveau,
afdeling Financiën. - managementervaring is een vereiste.

- aantoonbare werkervaring in soort-
De functie: gelijke functie.
Taken en verantwoordelijkheden: - toereikende kennis van Lotus 123 wordt- als lidvan het MT mede vormgeven aan van u verwacht, kennis van EXACT ■ "het beleid van de organisatie en mede strekt tot aanbeveling.

zorgdragen voor een efficiënte bedrijfs- - goedecontactuele- en communicatieve
voering. vaardigheden.- u bent verantwoordelijk voor het opstellen - leeftijd tussen 30 en 40 jaar.
van begrotingen en jaarrekeningen.- u voorziet het management van aktuele Arbeidsvoorwaarden.
informatie, waarmee het management Het salaris is afhankelijk van leeftijd,
de bedrijfsvoering kan besturen en opleiding en ervaring. Van toepassing zijn
beheersen. de rechtspositieregelingen voor overheids-- wij verwachten van u actieve en innova- personeel. Een medisch- en psychologisch
tieve bijdragen aan de verdere ontwikkeling onderzoek maken deel uit van de selectie-
van de administratieve organisatie, procedure.
interne controle en automatisering.- de coördinatie van de werkzaamheden Inlichtingen en sollicitatie.
van de afdeling Financiën valt onder uw Inlichtingen kunnen worden ingewonnen
verantwoording. Tevens houdt u toe- bij het interim-hoofd van de afdeling
zicht op een efficiënte en kwalitatief Financiën, de heer H. Vrijhoeven AA
goede uitvoering. (tel. 045 - 732420). Sollicitaties kunnen- het ontwikkelen en verder uitbouwen binnen 10 dagen worden gericht aan de
van een budgetteringssysteem is primair direkteur van de GGD-OZL, de heerR.G.P.
uw verantwoordelijkheid. Hagenouw, arts, postbus 155,6400 AD- u neemt deel aan interne en externe Heerlen, onder vermelding van
overlegstructuren. vacaturenummer 1409.

/^iVanOphoven bv
Lid AXIS installatiegroep

WERKTUIGKUNDIGE INSTALLATIES
Door de uitbreidingvan onze aktiviteiten ontstaat er
in ons bedrijf een plaatsingsmogelijkheidvoor:

HOOFD UITVOERING
Functie-inhoud:
verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle
projekten. Geeft leiding aan projektleiders.
Coördinatie van inkoopactiviteiten en uit te besteden
werkzaamheden t.b.v. projekten.
Coördinatie van personeelsbezetting op projekten in
kwantitatieve en kwalitatieve zin. Verantwoordelijk
voor de naleving van Arbo- en milieuwetgeving.

Functie-eisen:
ten minste MTS-opleiding afd. Werktuigbouwkunde
en ruime ervaring op dit gebied.
Kennis en ervaring met automatisering in deze
branche strekt tot aanbeveling.

Als u interesse heeft in deze functie kunt u schrijven
naar:
van Ophoven B.V.
Hogeweg 30
6367 BD Voerendaal
t.a.v. directie
Tel.: 045-753160

Calculator m/v
voor een bedrijf in Geleen. U hebt een HTS-diploma
en 3 tot 5 jaarcalculator-ervaring in de piping-industrie
of vergelijkbare ervaring met werkvoorbereiding of
projectbegeleiding. Daarnaast beheerst u bij voorkeur
zowel de Engelse als Duitse taal en hebt u een flexibele
instelling. Ook bent u gemotiveerd en kunt u zelfstandig,
maar ook in teamverband werken. Voor deze baan
met toekomst bent u 25 tot 35 jaar.
Informatie: 046 - 75 29 70, Maurice Bosch
Geleen, Rijksweg Zuid la

tempo-team uitzendbureau
i

Vlechtersbedrijf Akkoord
Boschstraat 27, Brunssum

zoekt met spoed

ERVAREN IJZERVLECHTERS
HULP-IJZERVLECHTERS

LEERLING-IJZERVLECHTERS
Sollicitatie na telefonische afspraak

045-254592

CC Engineering
C 4_ü# Technical Services
zoeken ervaren mensen voor engineering en
uitvoering van projekten, in de vakrichtingen:

— algemene werktuigbouw— fijnmechanica— machinebouw— apparatenbouw— piping— staalconstructies— bouwkunde— luchtbehandeling— HV/AC

4 jaarervaring in een gelijkwaardige
vakrichting vereist.
Gelieve schriftelijk te reageren aan:
ES Engineering
Arrestruwe 39
6218 BE Maastricht _«

%^^> muller air freight
INTERNATIONALE TRANSPORTGROEP MULLER FREIGHT SERVICES
gespecialiseerd op het gebied van opslag, lucht-, zee-, weg- en
expressvervoer
heeft voor haar luchtvrachtorganisatie MullerAir Freight B.V. voor haar
nieuwe vestiging te Heerlen een vacature voor een

VESTIGINGSMANAGER
De medewerker zal worden belast met:
- het opzetten van de administratieve en personele organisatie van

een nieuwe vestiging;
- de dagelijkse leiding en eindverantwoording van de vestiging;
- het zelfstandig beheren van de Femac administratie, listing

intra-communautaire transacties, fiscale vertegenwoordiging t.b.v.
derden;

- onderhandelen met douane en inspectie;
- het onderhouden van contacten met klanten;
- transportadvisering aan klanten.
Wij vragen:
- goedekennis van douanewetgeving en vergunningenstelsel;
- uitstekende leidinggevende capaciteiten; .

- allround transportervaring;
- een diploma HAVO, aangevuld met een vakspecifieke

beroepsopleiding;
- goede commerciële en communicatieve vaardigheden;
- ondernemingsgeest, creativiteit, inlevings- en anticiperend

vermogen;
- leeftijd tussen 25 - 35 jaar.
Bent u (m/v) geïnteresseerd?
Richt u dan binnen 7 dagen na het verschijnen van deze advertentie
uw sollicitatiebrief met curriculum vitae aan:
Muller Air Freight B.V.
Afd. personeelszaken, mevr. L. Sanders
Postbus 75575
1118 ZP Luchthaven Schiphol
Uw sollicitatie wordt vertrouwelijk behandeld.

>

KRAAMVERZORGSTERS &
VERPLEEGKUNDIGEN A

IN ALLE REGIO'S____________________
■ Veu—^i**,

*_! H_ ■ I
Hk' __rfr^-____

THUISZORG CENTRALE LIMBURG
de Dienst Kraamzorg

HOOfDKANTOOR:DORINE VERSCHUREPLEIN 10C.6181 AS ELStOO

Regio Maastricht e.o. Tel. 043 21 66 42
Regio Heerlen e.o. Tel. 045 71 36 56
Regio Sittard, Geleen e.o. Tel. 046 37 49 63
Regio Roermond e.o. Tel. 047 50 10625
Regio Venlo, Venray, Horst e.o. Tel. 077 5205 77
Regio Weert e.o. Tel. 049 50 44 711

s "~~

K
■ OH Stg. Katholiek Onderwijs

W Westelijke Mijnstreek
M

De Stichting Katholiek Onderwijs Westelijke
Mijnstreek vraagt voor de onder haar bestuur
staande school voor speciaal en voortgezet
speciaalonderwijs Deken Tyssen te Sittard, een

GROEPSLEERKRACHT
voor 38 uur perweek met ingang van
15 augustus 1994.
Het betreft een vacature in een s.o. groep
11/12-jarigen.
Een opleiding speciaalonderwijs strekt tot
aanbeveling.

Informatie over deze functie kunt u inwinnen bij
de schoolleider dhr. P. Baggen, op dinsdag 28
junia.s. tussen 13.00 en 15.00uur. "
Sollicitaties gelieve u binnen één week te richten
aan de Stichting Katholiek Onderwijs Westelijke
Mijnstreek, postbus 23, 6130 AA Sittard. .2,5.

L i I i a n e r* ,i j
' ' ponjj

_>

Beautyinstituut Sieben,
toonaangevend in Limburg
met clientèle uit heel
Nederland en de Euregio,

zoekt op zeer korte termijn een

Schoonheids-
specialiste

Onze gedachten gaan uit naar een
vakvrouw (met ervaring) en
leidinggevende capaciteiten die op
de langere termijn een
coördinerendefunctie zal gaan
bekleden binnen ons beautyinstituut.
In eerste instantie gaat het om circa
20 uur per week, nadienfull-time.
Kandidaten die menen te
beantwoorden aan de stijl en hoge
eisen van ons huis, nodigen wij uit
om binnen zeven dagen schriftelijk
hun belangstelling kenbaar te
maken.
Uw sollicitatiebrief (met pasfoto)
kunt u sturen naar:

Beautyinstituut Sieben
Parklaan 5
6371 CR Schaesberg - Landgraaf

! 1 '

ammr g De Stichting Verpleeghuis St.
Camillus is een centrum voor
verpleging, reaktivering en dag-

■■ g^> J__ ___ _■ ■ 1.0 behandeling met een Rooms-
■ W f #m /\A I IW Katholieke signatuur.
V ,__■ II -%_ .r%l¥ ■ I _%___/____§ Dit gekombineerde verpleeghuisw *~ ■" »■ ▼ ■■«-i»-^^,%^ heeft een klinische kapaciteit

van 174 bedden voor
CENTRUM VOOR VERPLEGING, REAKTIVERING somatische en 99 bedden voor
EN DAGBEHANDELING psychogeriatrische patiënten.

Er is een centrum voor dagbe-
handeling met 24 plaatsen voor
somatische en 12 plaatsen voor
psycho-geriatrische patiënten.

Binnen de Para-Medische Dienst is een vakature voor

FYSIOTHERAPEUT (M/V)
voor 24 uren per week

Algemene informatie " Het begeleiden van de stagiaires per maand, afhankelijk van de
In het kader van de substitutie en het geven van werkbegelei- ervaring.
wan „pmiPPnhMk7nm ten dmQ aan vrijwilligers binnen de De overige Arbeidsvoorwaardenr^^^vmnMn\\\mn Para-Medische Dienst kan tot worden bepaald door de CAOSSKe?binn?nïeaßnr cle mogelijkheden behoren. voor het Ziekenhuiswezen.
fysiotherapie in de instelling zelf
een vakature. De invulling van Funktie-eisen: inlichtinoen over dezefunktie ziindezevakature is van tijdelijke - Diploma Fysiotherapie; n Sfnen b^i de Heeraard en geldt vooralsnog tot eind - Een,Qoede kolleg^Je instelling, , Hi|ke " Hoo

f
d Para.MedJsche1995. - Ervaring met het werken in een Djens} te

,efoon 04750 _ 29141verpleeghuis strekt tot aan- zoemer 232Funktie-omschrijving: beveling;
Tot de taken behoren onder meer: " Instemming met deRooms- Schriftelijke sollicitaties, voorzien- Onderzoeken, behandelen en Katholieke signatuur van net van een curr jCU|um vitae, kunnen

begeleiden van klinische mfho eo!?- *" binnen 10 dagen na het verschij-
patiënten, zowel individueel als "K||oewijs en auto. nen van a^ ger jC ht worden
in groepsverband; aan de Personeelsdienst van het- Het werken in multi-disciplinair De funktie is ingedeeld in Verpleeghuis St. Camillus,
verband; Funktiegroep 50, minimaal Heinsbergerweg 176,- Het geven van groepsgymnastiek; ’ 3298,- en maximaal ’ 5052,- 6045 CX Roermond.

PDM_____________________ ServBces
.____

ConSU ItanCV Sedert de jarenzeventig ontplooit de PDM Groep activiteiten op het gebied
* van engineering, maintenance en consultancyvoor met name industriële

Fnorinoorinff opdrachtgevers in Nederland, België en Duitsland. Om zijn diensten zo
O O efficiënt mogelijk aan te bieden telt dePDM Groep een aantal werkmaat-_ _ . . schappijendie ieder actiefzijn op een specifiek gebied en elkaar waar

/Viainiena.nce mogelijk aanvullen en ondersteunen. In totaal telt de advies- en
ingenieursgroep circa 150medewerkers, waarvan gemiddeld 20% bestaat
uit specialisten dieop freelance-basis zijn gedetacheerd door PDM Service*'

Voor invullingvan haar orderportefeuille is PDM Services continu
op zoek naar

Technici
De activiteitenvan PDM Services variëren van project-uitvoerende functies
tot managementpositiesin ondermeer devolgende disciplines:

Piping, vessels & equipment, machinebouw, staalbouw, bouwkunde,
elektrotechniek en industriële automatisering.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer
Drs. J.M.H.R. Knubben, telefoon 043 - 64 9749.
Uw schriftelijke sollicitatiekanworden gericht aan:

PDAA Services bv
Afd Personeelszaken
Kruisdonk66, 6222 PH Maastricht
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Urine tegen plak, tegen haaruitval, tegen
allergieën en acne. Maar ook tegen grauwe staar,
kanker, reuma. Tegen schaafwonden, oorpijn,
brandwonden en griep. Urine, een universeel

geneesmiddel? „Inderdaad, een apotheek die je
altijd bij jehebt. In het begin was ik zelfook zeer
sceptisch. Maar in de loop der jarenheb ik zoveel

goedevoorbeelden gezien dat ik nu iedereen
adviseer om kwalen met urine te behandelen.

Wanneer jemet je eigen ogen ziet wat de effecten
zijn, dan verdwijnt alle twijfel." De Duitse

journalisteCarmen Thomas en haar ervaringen
met 'een zeer bijzonder sap.

DOOR CINDY JASPERS

UP het onderwerp urine-therapie
nog een groter taboe danop

**x. vindt Carmen Thomas(48).
de Duitse programmamaak-

ster een radio-uitzending aan dit
wijdde, staat zij naar eigen
'anders in het leven. Tho-mas werkt al meer dantwintig jaar

H de WestdeutscheRundfunk in
beulen.
jüNoordrijn-Westfalen is zij vooralj^kenddoor het programma
fallo-U-Wagen, een discussie-pro-
sfamma dat een keer per weekv anuiteen andere plaats wordt uit-
monden. Specialisten, speciale
&sten en mensen uit het publiek
sPreken iedere donderdagochtend
°ver wisselende thema's, dievarië-ren van atoomenergie totregen-wormen.

" Carmen Thomas tijdens een uitzending van het radio-programma Hallo U-Wagen in gesprek met publiek.

winnen. „Maar dat komt omdat wij
een aangeleerde afkeer tegen onze
eigen lichaamssappen hebben. Dat
deeigen urine, bloed of speeksel
niet vies is, daar moeten we eerst
aan wennen." Ofze zelfook een
glas per dag van haar eigen' bij-

zondere sap' drinktwil ze niet zeg-
gen. Maar met defelheid en afkeu-
rende toon waarmee ze over de
reguliere geneeskunde spreekt -
voodoos in witte jassen - en het
enthousiasmewaarmee ze over het
onderwerp vertelt, zeggen eigen-
lijkvoldoende.

„leder moetvoor zich maar uitma-

ken hoe hij of zij het wil gebruiken.
Jekunt metkleine dingenbegin-
nen. Wanneer je jebijvoorbeeld
snijdt of gestoken wordt en je doet
er een beetje urine op, danzie je
dathet sneller geneest. Zo kun je
natuurlijk steedsverder gaan.
Wanneer jemerkt dat het helpt, zal
ook steeds meer van de afkeer ver-
dwijnen.

j*1 derest van Duitsland kent men
\ vooral als schrijfster van hetboek 'Ein ganz besondererSaft,

y.rin'. Sinds het verschijnenvan, 'it boek, eindvorig jaar, zijn er
JJteer dan300.000 exemplaren ver-kocht. Carmen is sindsdienregel-

I J^atig te horen en zien opradio en

„Honderden brievenen telefoon-
tjeskwamen na het programma
binnen.Bijvolgende uitzendingen
vertelde ik steeds watvoor reacties
ik van mensen had gekregen. Nog
steedskomen wekelijks brieven
binnen van mensen die mij hun er-
varingen en toepassingen met uri-
ne schrijven. Ik kreeg bijvoorbeeld
een briefvan een vrouw uit Israël,
die schreef dat zij na een urine-
kuur van een aantal weken, was
genezen van kanker. Ik wil zeker
niet beweren daturine hetwonder-
middel tegen alles is, maar al die
reacties en ervaringen van mensen
spreken eigenlijk voor zich."

„Maar zo langzamerhand ben ik er-
van overtuigd dat urine nietvies is
en zeker een functie heeft. Datzijn
wij in onze techno-tijd alleenver-
geten. De tegenwoordige artsen
denkenalleen maar aan chemische
medicamenten, terwijl in de eigen
urine alle stoffen zitten die hetim-
muunsysteem nodig heeft om zich
te weren tegen ziekten, kwalen en
aandoeningen."

i **aar interessevoor het 'zeer bij-.endere sap' begon meteen pro-
Sfamma - bijna tien jaargeleden
" over luiers. Aan het woord

am onder andere een vroed-

'Vr°uw, dieluiers gebruikte, ge-
haakt van (licht gesponnen en
pbreide) ongewassen schapewol.
*n deze luierwordt een katoenenloek gelegd. Vaakverschonen is
jtietnodig, omdat de schapewol de

'Daby ook in denatte plasluier
> houdt. In tegenstelling tot

Wat iedereenbij zon verhaal zou
v?rrnoeden, stinkt denatte luier

„De urine gaat door dekatoe-
£en doek en verdampt, te vergelij-
ken met een natte zwachtel om een
*erekeel. Die wordt ook lekker

iWarm. Bovendien worden op dezepanier baby's billetjes door de 'he-
inde werking' van de urine niet
Geteisterd door uitslag.

"fk dachteerst ook: Bah, wat een
j^zeboel, maar dat is helemaal
"Jetzo. Integendeel, het is beterJ'oor hetmilieu, geen plastic luiers,

voor de kinderen en beterv°or demoeders, want die hoeven

debekendste Indiase urinedrin-
ker, deoud-minister-president
Desai. „De man isnu 99, en nog
steedszeer gezond."

debaby's mindervaak te verscho-
nen. Dat hoefteigenlijkalleen
wanneer er meer in de luierzit dan
alleeneen plas."

Het onderwerp luiers bleek een
nog interessanterthema op te leve-
ren: urine. In 1988, na talloze brie-
ven, telefoontjes en tipsvan luiste-
raars en bekenden, reed Thomas
met haar U-Wagen naar Bad Mün-
stereifel,een plaats met een urine-
verleden. Zon honderdvijftig jaar
geledenreed daar de Seck-Hannes
nog meteen grotekoperen ketel
door het dorp en verzamelde de
urine van de inwoners. Die urine
werd gebruikt in detextielindus-
trie. Om dewol te kunnen verven,
werd het namelijkeerst gewassen
met urine. De Seck-Turm, de
plaats waar de urine werd verza-
meld, herinnertin Bad Münsterei-
fel nog aan ditverleden.
Tijdens het programma bleek al
datzeer veel mensen het gebruik
van urine tegen een ofandere
kwaalkenden. Een bekende toe-
passing is plassen op insektenbe-
ten of brandnetelbultjes om de
pijn of jeukte verlichten.Ook ver-
telden mensen over de snellehe-
lingvan wonden nadat erop was
geplast. Urine helpt bij kinkhoest
en keelpijn, wist iemand, en een
gezichtsmaskertjemet urine bleek
het geheimvan de perzikhuidvan
een aanwezigevrouw. Niet alleen
uitwendig gebruik,maar ook in-
wendig, dus drinkenvan urine,
helpt tegen bijvoorbeeld griepen
kinkhoest.

In India is urine - een glas per dag- een gebruikelijkegezondsdrank.
De Indiërskennen zelfs zogenaam-
de urine-klinieken, waar alle moge-
lijke ziekten met urine worden
behandeld. Thomas bezocht enke-
le maanden geledeneen aantalvan
deze klinieken. „Deartsen diedaar
werken zijn wandelendereclame-
borden voor hun therapie. Alle-
maal supergezonde grijsaards, die
er stralend uitzien." Ook maakte
zij tijdens haar bezoekkennis met

Toegegeven, om jeeigen urine te
drinkenmoetje eerst wel watover-

Het tweede type leider dat wantrouwen bevordert,
wordt door Sennett omschreven als 'autonome'
autoriteitof 'autoriteit zonder üefde'. Het isde lei-
der dievan gevoelens niets moet hebben ofdie
wantrouwt. Voorbeelden zijn de dokter die patiën-
ten behandeltals dingen ofmachines, de leraar die
onderwijs beschouwt als het afdraaien van een le-
sprogramma, de zakenman diehet niet tot zijn taak
vindt behoren om met degevoelens van zijn werk-
nemers rekening te houden en de politicus-techno-
craat diebesturen vooral als een strategische en
boekhoudkundige aangelegenheid ziet.

Terwijl de 'autoriteit van devalse liefde'üefde en
aandacht belooft en faalt in het geven ervan, ver-
oorzaakt de autoriteitzonder liefde, door gevoelens
volledig te negeren, dat mensen zich gaan afvragen
of ze als individuenüberhaupt nogwel enig ge-
wicht in de schaal leggen. Beiden type leiders pro-
duceren daarmee op den duur intense gevoelens
van frustratie, ontgoocheling, boosheiden wan-
trouwen. Burgers reageren die gevoelensaf met
ofwel burgerlijke ongehoorzaamheid, ofwel onver-
schilligheid ten opzichte van depolitiek, ofwel met
fantasieën over inspirerend leiderschap ofwel met
anarchistische fantasieën ('weg met alle autoriteit').

Volgens Sennett verkeren we in het tijdperk van
het leiderschap zonder liefde. Vandaar zijn defini-
tie van democratie als 'georganiseerd wantrou-
wen. Vandaar ook, volgens hem, debijna ziekelij-
ke aandachtonder politicivoor zaken als veilig-
heid, criminaliteit, controle op misbruikvan
voorzieningen, en dergelijke.Als er over enigetijd
weer een ministersploeg onder aan de paleistrap
staaten u vraagt zich afwat hen motiveert, denk
daarom daneens aan deveronderstelling van de
Franse filosoof Albert Camus: 'Bij gemisaan liefde
kan men het zoeken in de eer. Triesteeer.

Het tweede verschil is dat de 'vertrouwer' meer ge
neigd is om anderen een tweede kans te gevenen
daarmeeom derechten van anderen, zoals het
recht op een (faire) behandeling, te respecteren.
Tochzijn vertrouwers niet slechterdan wantrou-

meer naïefen meer suggestibelzijn dan mensen
dietot wantrouwen geneigd zijn. Het verschil tus-
sen beide groepen isveeleer een verschil in levens-houdingen mensbeeld. De bekende psycholoog

In tegenstelling tot wat nogweleens gedacht
wordt, is er geen bewijs dat mensen die goed van
vertrouwen zijn en blijven, minder intelligent,

trouwen'

Johnson het ooit zei: 'Het is gelukkiger om soms
bedrogen te worden dan om niette kunnen ver-

wers in het onderkennen van wie ze mogelijkwel
en wie niet kunnen vertrouwen, maar ze zijn eerder
geneigd het voordeel van detwijfel te geven. Dat
betekent weliswaar datvertrouwers vaker door be-
driegers worden beetgenomen, maar wantrouwers
nemen minstens zo vaak zichzelf beetdoordat ze
eerlijke mensen wantrouwen en afwijzen en daar-
mee de voordelen verspelen diehet schenkenvan
vertrouwen gebrachtzou hebben. Zoals Samuel

mee eens, voor het grootste deel mee eens, hebt u
geen mening, bent u het daarvoor het grootste
deel mee oneens, bent u het daarvolledig mee on-
eens?' Aldus luidteen van devragen uit de zoge-
noemde Schaalvoor Interpersoonlijk Vertrouwen
die depsycholoog JulianRotter in de loop van de
jarenzeventig ontwikkelde.Afgaande op de ge-
beurtenissen aan boord van de George Washington
lijkt heterop dat de Amerikanen als het gaat om >
de club diehen vanuit hetWitte Huis probeert te
besturen, niet meer lang hoeven na te denkenover
het juiste antwoord: het is öfhet eerste of het twee-
dealternatief.

'Als de gelegenheid zich voordoet en ze geenrisico
lopenom gesnapt te worden, zijn de meeste men-
sen tot stelen geneigd. Bent u het daar volledig

DE NOODZAAK VAN VERTROUWENResident Clinton maakte op 6 juni,
ter gelegenheidvan het feit dat

D-day vijftig jaar geledenMaatsvond, samen met zijn staf een
tocht over het Kanaal aan boord

van het vliegdekschip George
Washington. Toen het illustere

gezelschap de volgende dag weer
van boord ging, nam het

ongevraagd en daarom stiekem
verstopt in koffers en tassen, ook

een flinke hoeveelheid
scheepsgoederen mee aan wal:

1
f
I

enkele tientallen bad- en
kamerjassen en een kleine

honderd handdoeken, de
meeste voorzienvan het
embleem van het trotse

schip. Geconfronteerd met
het feit dat ze zonder enig

overleg tot
textiel-detailhandel was

gebombardeerd,besloot de
marineleiding het Witte

Huis dan ook maar
ongevraagd een factuur

voor de geleverde goederen
te sturen.

door

RENÉ
DIEKSTRA

Erik Erikson heeft vertrouwen ooit gedefinieerd
als: een fundamenteel geloofin de goedheid van
anderen en in de welwillendheidvan dewereld
waarin we leven.Hij duidtdiehouding aan met de
veelzeggende uitdrukking 'basic trust.
Erikson isvan mening dat de eerste levensjaren
beslissend zijn voor het al danniet ontwikkelen
van 'basic trust. Maar een helereeks wetenschap-
pelijke studieswijst erop dat de geneigdheid tot
vertrouwen ofwantrouwen waarschijnlijkover een
veel langere periode gevormdwordt. In een artikel
datheelrecent isverschenen in hetAmerikaanse
tijdschrift voor psychiatrie geeft JohnLivesley op
basis van tweelingenonderzoek een overzichtvan
de bijdragen dieerfelijkheid en omgeving aan de
vorming van persoonlijkheidseigenschappenleve-
ren en laatzien datvoor een eigenschap als achter-
dochtigheid die bijdragen ongeveer gelijkzijn. Met
andere woorden, we worden blijkbaar geboren met
een meerof minder sterke geneigdheid tot vertrou-
wen of wantrouwen,maar water werkelijkvan die
geneigdheidwordt, hangt voor een groot deelaf
van wat we op ons levenspad tegenkomen.

Toch zou beslist niet iedereen alleen maar een vandie twee alternatieven kiezen. Waarom niet? Rot-ter's schaal bevat ook items als 'Mensen zijn tegen-
woordig hypocrieter danvroeger' en 'Overhet
algemeen zijn mensen dieapparaten zoals wasma-
chines, televisies en geluidsinstallatiesrepareren,
eerlijk. Uit het onderzoek met deze en de 22 ande-
re vragen van zijn schaal, datRotter bij ruim vijf-
tienduizend mensen heeftuitgevoerd, blijkt dat
een duidelijk onderscheid gemaaktkan wordentussen 'vertrouwers' en 'wantrouwers'. Ofwe tothet ene of het andere type behoren, blijkt nogal
wat uit te maken voor hoewe ons ten opzichte van
anderenvoelen en gedragen.

Twee belangrijke verschillen in reactiepatronen
tussen 'vertrouwers' en 'wantrouwers' zijn de vol-
gende. Op deeerste plaats is er tussen beiden een
groot verschil in bereidheid om een betrekkelijk
onbekendetevertrouwen. De 'vertroüwer' heeft de
houdingvan: 'Ik zal hem vertrouwen tot ik duide-
lijkbewijsvan het tegendeel heb. De 'wantrouwer'
heeft de houding van: 'Ik vertrouw hem niet totdat
ik duidelijkbewijs van het tegendeel heb.

Een van de omstandigheden waaronder dever-
trouwer tot soortgelijkwantrouwen als de wan-
trouwer kan vervallen is de aard van het leider-
schap waar hij in zijn groep, bedrijfof land aan
wordt blootgesteld. De matevan wantrouwen die
er in een groep heerst, hangt namelijk sterk samen
met het type leiderschap in die groep, zoals de so-
cioloog Sennett in zijn boek Autoriteit op schok-
kende wijze heeft duidelijk gemaakt. Een van die
typen noemt Sennett 'paternalisme' of 'de autori-
teit van valse liefde. Het gaat om leiders diezich-
zelf presenteren als bezorgde vaders die hard
werken voor debelangen van de aan hen toever-
trouwde mensen, terwijl waar het hen werkelijk
om gaat machten persoonlijk gewin is.
De 'goede vader-vermommingkan heel effectief
zijn, totdat politieke of economische ontwikkelin-
gen de 'autoriteit van de valse liefde' dwingen zijn
ware aard te tonen. Voorbeelden daarvanvinden
we in West en Oost. President Nixon, bijvoorbeeld,
gaftoe dathij over hetAmerikaanse volk dacht als
'zijn kinderen' en een andere president, L.B. John-
son, dat hij doorhet volk bemind wilde worden als
een vader en zich diep gekwetst voelde als dat niet
het geval was. Joseph Stalin verklaarde botweg:
'De staat is het gezin en ik ben devader.
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gescheiden. Door deofficiële geneeskun-
de worden behandelingen met urine
sinds deze tijd niet meer vorgeschreven.
Als volksmedicijn leeft het gebruik wel
verder, vooral als middeltegen kink-
hoest, griep en vooral bij het behandelen
van wonden.

Voor meer informatie.'
'Ein ganz besonderer Saft, Urin'
doorCarmen Thomas
ISBN 3-8025-1268-5,
VGS VerlagsgesellschaftKeulen

den. Urine werd toen voorgeschreven
onder andere tegen ontstekingen en pest-
builen.Drinken van urine werd aanbevo-
len om het lichaamimmuun te maken
tegen de pest. In de 18deeeuw ging men
de urine destillerenen verwerken in pil-
lenen zalven.

Met het analyserenvan de bestanddelen
van de urine gingmen zich in devorige
eeuw meer en meer bezighouden. Al snel
werd urine gezien als opeenhopingvan
giftigestoffen, dieschadelijk zijnvoor
het lichaam en om diereden werden uit-18deeeuw zijn hiervan bewijzen gevon-

ken van kloosters. Ook in de 17deen

Na de vijfde eeuw raken urinebehande-
lingen uit de mode. In de late Middeleeu-
wen komen debeschrijvingenvan urine
als medicijn weer voor in receptenboe-

De oudste bronnen, waarin melding

hiervooral voorgeschreven tegen gezwel-

wordt gemaaktvan behandelingen met
menselijke urine, stammen uit de eerste
eeuw na Christus. De therapieën staan
beschreven in een geneeskundeboekvan
deGriekse arts Xenokrates. De Romijn
MarcellusEmpiricus beschrijft in devier-
deeeuw in zijn werk 'De Medicamentis'
uitvoerig urine-recepten. Urine wordt

Urine-therapie len, insektenbeten, oogpijn, keel- en oor-
pijn, koorts, misselijkheid en jicht.Het
gaat bij deze beschrijvingen niet altijd
om behandelingen met de eigen urine.
Soms wordt urine van 'jongeknapen'
aanbevolen, in andere gevallen 'oude-
mensen-urine'.

Genezers zonder bul
Tegenstanders blijven hen stee-
vast kwakzalvers noemen. Alter-
natieve therapieën zijn niet weten-
schappelijk bewezen en daarom
afkeurenswaardig, vinden zij.
Maar de maatschappelijke realiteitis anders. Ruim een miljoen pa-
tiënten bezoeken per jaar zon zes-
duizend alternatieve artsen en
therapeuten. Ook de wetgeving uit
de vorige eeuw, die stelde dat alle

aflevering7
alternatieve' genezers vervolgd moesten worden, is inmiddelsverleden tijd. Met de nieuwe Wet op de Beroepen in de Indivi-duele Gezondheidszorg, beter bekend als de Wet BIG, die eind

vorig jaar door de Eerste Kamer werd aangenomen, heeft Jus-titie zich aan de bestaande praktijk aangepast. ledereen magzich nu genezer noemen, zonder het gevaar van vervolging,
mits hij of zij de gezondheid van de patiënten niet schaadt.Maar andere wet of niet, de Inspectie voor de Volksgezond-heid blijft waarschuwen voor het vele kaf onder het alternatie-ve koren.

Radio-journaliste verzamelde
ervaringen en schreef boek
over 'een zeer bijzonder sap'

Urine, de
apotheek
aan huis

vrijuit
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cursussen.^;
opleidingen wê

Studeren bij Van Mierlo
is vertrouwen op kwaliteit.

f
Voorlichtingsavond op maandag 27 juni

om 19.00 uur in het Sintermeertencollege
aan de Valkenburgerweg 219 te Heerlen

(naast O U )
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Schoutstraat 8, 6343 CS Klimmen
Mergelsweg 1, 6419 EA Heerlen
Tel. 04459-1782 Tel. 045-715248

* * I

**T7Limburg College I
f OPLEIDINGSINSTITUUT VOOR ECONOMISCH ADMINISTRATIEVE
\___rf I OPLEIDINGEN EN BEDRIJFSCURSUSSEN IN GEHEEL LIMBURG

In september starten weer de
mondelinge avondopleidingen

te MAASTRICHT, ROERMOND, SITTARD, VENLO EN WEERT voor praktijkdi-
ploma midden-managen.ent, basiskennis boekhouden, praktijkdiploma boekhou-
den, moderne bedrijfsadministratie, praktijkdiploma marketing, praktijkdiploma
loonadministratie, alle voor het examen van Ned. Ass. voor Praktijkcx.; makelaar o/g
voor het examen van Stichting Vakexamen makelaardij (SVM-rijkserkend); SPD-staats-
examen, basiscursus loonadministratie, toezicht en handhaving van milieurecht.
Info, brochure en aanmelding bij drs. S.J.M. Brouwers, lel 04408-2675. U kunt ook
schrijven aan: secretariaat Limburg College, Gloriël 9, 6247 BB Gronsveld.

I ' ' -"lL

Maak samen met het Advies- en Studiecentrum ,
werk van je studie
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voor informatie ofaanmeldingen @ (045) 712106 Advies- *?_ Studiecentrum
Diepenbrockstraat 15, Heerlen

—————————————————————————-————--————————.— —*1 1

Maar....,Hoe nu verder?
MTS'er, wil je je mogelijkheden in

het bedrijfsleven vergroten?
Eind augustus starten we weer met de:

■ Middelbare Handelsoplei-
ding voor MTS'ers

Deze éénjarige commercieel-bedrijfskundige
MBO-dagopleidingbiedt jeeen goedeon-
dergrond op hetterrein van onder meer
marketing, bedrijfseconomie en manage-
ment. In combinatie met Je technische oplei-
ding Is deze studie een perfecte voorberei-
ding op-eenfunctie ln het bedrijfsleven. (En
of dezefunctie dan puur technisch is oftoch
meer commercieel, maakt dan geen ver-
schil.) Ben Jevan plan om een bedrijf over te
nemen of te starten?Ook dan is deze oplei-
ding een prima basis.

Bijzonderheden:

" 's ochtends vanaf9.15 uur les. 's
middags zelfstudie

" studiemet behoud van
studiefinanciering en OV-Jaarkaart

" studeren In een groep van uitsluitend
MTS'ers: mensen met dezelfde
achtergrond en dezelfde studiemotieven

" goede aansluiting op alle
studierichtingen van deMTS

" aantoonbaarmeerkans op een goede
baan

Een opleidingwaarvan jegeen spijtzult krij-
gen.

Bel voor meerInformatie: mevr. Cora Traupe
of drs. Paul Vogels 077-548753.

Heb je interesse in logistiek?

Wil jemet jeMEAO-, MMO- of MTS-kennis bre-
der kunnenfunctioneren In het bedrijfsleven,
danbiedt de eenjarige opleiding

■ Logistiek Management

een uitstekende mogelijkheidom Je dubbel
tekwalificeren.
Je commerciële, of technische ondergrond
wordt verbreed met een integrale logistieke
visie op bedrijfsprocessen.
Door Je inzicht te vergroten ln plannlngs- en
organisatievraagstukken, leg jeeen betere
basis voor een dynamischefunctie In Im-
port/export. Industriële, groothandels-en
transportbedrijven.

Bijzonderheden:

" studeren mèt behoud van
studiefinanciering. OV-Jaarkaart

" uitstel van militaire dienstplicht

" 's ochtends les, 's middagszelfstudie

" sterk praktijkgericht

" studeren op niveau
" aantoonbaarmeerkans op een goede

baan

t

Bel voor meer Informatie: drs. Paul Dabekau-
sen 077-543535

MEAO'er, MDS'er of MMO'er: wil
je je in een jaarextra profileren?
Wil je Jeonderschelden van jegeslaagde
medestudenten en wil jebinnen het be-
drijfsleven doorgroeien en je mogelijkheden
daartoevergroten, dankun jeop 1 septem-
ber a.s. beginnen met een van devolgende
eenjarigepost-MBO dagopleidingen:

H Marketingmanagement: NIMA-A
en NIMA-B

I Assistentmarketingsmanage-
ment en Bedrijfscommunicatie /
PR: NGPR -A en NIMA-AI Handelsvertegenwoordiger mét
NIMA-A

M Etaleren, decoreren en
standbouw■ NIMA-A (tot januari)

Deze opleidingenzijn van verschillende moei-
lijkheidsgraad, maar worden alle door het
bedrijfsleven zeer gewaardeerd.
Bijzonderheden:

" 's morgens vanaf 9.15 uur les. 's middags
zelfstudie

" studeren onder de gunstige
kinderbijslagregeling

" uitstel van militaire dienstplicht

" een lessentabel zonder toeters en bellen:
twee keerzoveel lessen in dekernvakken
danbij vergelijkbare opleidingen (gericht
op hoge slagingspercentages)

" aantoonbaar meerkans op een goede
baan

Bel voor meerInformatie: drs. Paul Vogels
(077-548753).

mm»g_____ __. —■_■—■__—__-

■ÉK IFNI tl\ Interven College
IM_____. I/C k 1 Zustersstraat 3

SM: V Ë;|jï 5914 XX Venlo
WÊÈÊËÊÊ COIEGE

(P.S. Ben je nietgeslaagd? Misschien ben je gèinteresseerd in studeren voor één of twee certificaten/vakken, in combinatie met een post-MBO-dagopleiding.)

——--——____-___-___________ __
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Bedrijfshogeschool Katholieke Leergangen
voorheen Limburgse SPD-opleidingen BrouwersHl
■ De cursussen Basiskennis boekhouden, PD Boekhouden, MBA, SPD-1 en NIMA-A

BKB, PDB, MBA, LOONADMINISTRATIE ""»*» «««■« met examengarantie i
Voor meer informatie en een gratisprospectus kunt u bellen met onze medewerkers

SPD I+2, CERTIFICEREND AA 077520440 of 013-394333 (tijdens de kantooruren) of schrijven naar Antwoord-
nummer 909, 5000 VB Tilburg ofu bezoekt een van de

NIMA A/B, MARKETING MANAGEMENT studievooruchtinosdaoen.
Maastricht: Sigma College, Adelbert v. Scharnlaan 210, dinsdag 28juni 1994:

AVOND-HEAO 18.00-20.00uur.
iACCOVNTANCY, BEDRIJFSECONOMISCH, COMMERCIEEL) Heerlen: Bemardinuscollege, Akerstraat 95, maandag 27juni 1994:18.00-20.00uur.

DAGOPLEIDING SPD, KIMA A/B
MANAGEMENT, 1 "_ -%onderwijsinstelling

MANAGEMENT ASSISTENT l___l~-*
HEERLEN, MAASTRICHT, ROERMOND, SITTARD De Bedr, shogeschool Katholieke Leergangen is (voor zover hel onderwijs onder dereikwi|dte van de wel valt) aangewezen op grond

VENLO, WEERT, EINDHOVEN w * Wel Ho9a o"***1!5«" Wetenschappeli|k onderzoek, erkend door de Minister»an Onderwas en Wetenschappen op grond van
m mmmmmm,mmmmmmmm^mm^ de wel op.de erkenderaiderwi-raleingen enbehoort 10l de SUchting Hoger Onderwijs Zuid Nederland.

_■ '" "^^JW^PW*^^——^——fa

DIT WAS TOT
VOOR KORT
EEN MENS
IN NOOD
HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD
GIRO 1111.222

De Natuurbakkew
DE NATUURBAKKERIJ STELT ZICH VOOR
Op 30 juni a.s. openen wij onze deuren aan de Rijksweg-Centrum 48 te Geleen

KOM EENS KIJKEN
Het brood Kwaliteit
Alleen puur natuurlijke grondstoffen komen er aan Natuurbrood is van de meest zuivere kwaliteit,
te pas. gebakken
Daarom hebben onze produkten zon volle smaak. zonder toevoeging van onnatuurlijke grondstoffen;. zonder dierlijke vetten;
U Ziet Wat U. KOOpt zonder onnatuurlijke geur-, smaak-en kleurstoffen;
Vanuit de winkel heeft u een vrije inkijk in de frisse, zonder toegevoegde biet- ofrietsuikers,
heldere Natuurbakkerij. _ _
U kunt er de produktie zien van wel 50 VjreZOllCl eten
verschillende soorten brood, broodjes en gebak. Natuurbrood is doorzijn zuiverheid een heel
lEDERE DAG KNAPPEND VERS belangrijke
UIT DE OVEN. vitamine- en mineralenbron.

LET OP ONZE OPENINGSAANBIEDINGEN

DeNatMwbal4wij. Rijksweg-Centrum 48 - Geleen - 046-7664 y
>

I BELONING
voor diegene die inlichtingen kan verstrek-
ken die leiden tot oplossing van de diefstal
en terugverkrijging van een:

Mercedes Benz 300 SL
kenteken HX-SJ-47, kleur donkerpaars / don-
kerrood, voorzien van o.a. beige lederen
bekleding, ontvreemd in de nacht van maan-
dag 23 op dinsdag 24 mei 1994 te Heerlen.
Telefonische of schriftelijke reactie(s) richten
aan:

COBB b.v.
Postbus 2186
3000 CD Rotterdam,
010 - 4585222, (buiten kantooruren)
010 - 4596890, (binnen kantooruren)
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_____________________

OPENBARE VERKOPING
krachtens artikel 3:268 Burgerlijk Wetboek (executo-
riale verkoop).
Op donderdag 28 juli 1994 vanaf 15.00 uur in het Gol-
den Tulip-City Hotel, Wilhelminaplein 14 te Heerlen, zal
ten overstaan van mr. P.J.N.T. Zeestraten, notaris ter
standplaats Heerlen, in collegiale samenwerking met no-
taris mr. M.P. Bongard, Caron & Stevens, advocaten, be-
lastingadviseurs en notarissen te Amsterdam, in het
openbaar worden verkocht:
het bedrijfspand Het Glaspaleis, met ondergrond en ver-
der toebehoren, bestaande uit winkel- en kantoorunits,
gelegen te Heerlen aan de Bongerd, voorts bekend als
voormalig warenhuis "Schunck", kadastraal bekend ge-
meente Heerlen, sectie D nummer 8425, groot 9 are en
22 centiare.
Volgens verkregen informatie zijn de winkelunits ver-
huurd.
Betaling koopsom en kosten uiterlijk zes weken na de
gunning.
De koper dient onmiddellijk na de gunning een waarborg-
som te storten c.g. een bankgarantie te stellen ter grootte
van 10% van de koopsom.
Bovendien dient de koper binnen 8 dagen na de veiling
de kosten in art. 9, lid 1, sub b. c. d. en e. van de Algeme-
ne Voorwaarden voor Executieveilingen 1993 ge-
noemd, alsmede de terzake van de levering verschuldig-
de overdrachtsbelasting te betalen.
De veilingvoorwaarden, alsmede verdere informatie, zijn
verkrijgbaar bij:
Tomlow & Zeestraten, te Heerlen, Akerstraat 77
(tel. 045-717044), alsmede bij mr. M.P. Bongard of mr.
C.J. Ruitenberg (Caron & Stevens) te Amsterdam, Hirsch
Gebouw, Leidseplein 29 (tel. 020-5517479).
Tot en met 13 juli 1994 tot 17.00 uur kunnen schriftelijke
biedingen aan voornoemde notaris Zeestraten worden
gedaan.

*



DOOR FERDI SCHROOTEN

Zes jaar geleden brachten de lezers van het Limburgs
Dagblad met een puzzelactie bijna honderdvijftigduizend
Sulden bijeen voor het ziekenhuis van de Medische MissieZusters in Phalombe, een klein dorpje in het zuiden vanMalawi. Op zijn rondreis door het Centraalafrikaanse land
ging verslaggever Ferdi Schrootenkijken wat er met het

Ijkld is gebeurd. Hij sprak met de twee laatste NederlandseMissiezusters, die het hospitaal in oktober overdragen aan
deMalawianen zelf. Diep in hun hart met enige twijfel.

Malawianen
nemen in
oktober
missie-
ziekenhuis
over

p aankomst in het hospitaal, aan
r-voet van de drieduizendmeter
rite Mount Mulanje, wordtalPuw duidelijkdat deNederlandsegezusters behoren tot een uit-rende soort. De vijfNederland-
rasters die collega-verslaggever
r e Somers eind 1987 ontvingen,
Fnog geen jaarlater allemaalrj Pensioen teruggekeerd naarfLage Landen. Daarmee is het
f Jste stukjeLimburg uitPhalom-* definitiefverleden tijd: van de
Fzusters van toenkwamen er
F uitLimburg. Hun vervang-
Ps, Margrietvan Vliet (62) uit
.■"keveen en Marie-Thérèse Rei-
Ft (68) uit het Overijselse Lut-
r°erg, zijn de laatste der Mohika-[*" Na hun vertrek zal er uit
Pterland geen 'vers bloed' meerPj>en, een ietwat oneerbiedige
flrukking voor deze krasse da-

Pter Marie-Thérèse, deoudste
F* de twee, zet er over twee jaar
r streep onder. „Afgelopen jaar
f8ben ik opverlof geweest inrderland. Dat betekent dat ik pas
Pilaar 1997 weer terug mag,
P*r dan voorgoed. Ik word ver- Laatste Nederlandse zusters

in Phalombe geven fakkel door

misten verwachten zelfs dat in het
landwaar nu bijna tien miljoen
mensen wonen, tegen het eindvan
dezeeeuw een miljoen mensen aan
de gevreesdeziekte üjden.

Vooreen deel is dat te wijten aan
het repressieve regime van 97-jari-
ge dictatorKamuzu Banda, die
vorige maand werd afgezet na de
eerste vrije verkiezingen sinds der-
tigjaar. Wie in Banda's tijd zei dat
de aids-epidemie ook in Malawi
heerste, kon worden opgepakt en
gestraft zonder proces. Er mochten
danwel aids-gevallenzijn in de
buurlanden Mozambique, Zimbab-
we of Tanzania, maar niet in Mala-
wi. Weinigen, zelfs artsen, durfden
tijdens de militaire dictatuur het
tegendeel te beweren. Aids-patiën-
ten gingen (en gaan vaak nog) naar
huis met een andere diagnose.

De zusters bevestigen dieverhalen
niet, maar ze ontkennen ze even-
min. Zij wijten het hoge aantal
aidsgevallen veeleer aan onwe-
tendheid eneen dubieuzeseksuele
moraal, vooral onder de mannen.

„Mannen houden het hier niet al-
tijd bij één vrouw,"vertelt zuster
Margriet. „En bij iedere vrouw
moeten ze zich natuurlijk weer be-
wijzen. Vaak betekent dat datze
bij meer vrouwen kinderen heb-
ben." Zuster Marie-Thérèse valt
bij: „Bovendien kunnen vrouwen
hier moeilijker protesteren tegen
de seksueledriften van een man.
Hij is immers de baas in de Mala-
wiaansecultuur."

Daar bovenopkomen defabeltjes
over aids. Sommige mannen ge-
bruiken geen condoom, omdat ze
denkendat dat het sperma terug-
stuit en het lichaam vergiftigt. Ook
denkennog steedsveel Malawia-
nen dat infectie met aids niet komt
door seksueel contact, maar door
injecties met vuile naalden.

Sommige Malawianengeloven dat
jedeziekte door voodoo ofandere
vormen van zwarte magiekunt
krijgen. In steden zoals het econo-
misch hart Blantyre geloven men-
sen dat een vloek van een collega
op het werk genoeg is om aids te
krijgen, al noemen ze deziekte niet
bij naam. In plattelandsgebieden
zoals Phalombe speelt denatuur
een belangrijkerol. Mensen noe-
men het 'de vloekvan deMulanje',
de grootste berg van Malawi, die
goed te zien is vanuit het zieken-
huis.

In deMount Mulanje woont vol-
gensnatuurreligies een giganti-
sche slang, dievernietigend uit-
haalt als hij kwaad is. Zoals afgelo-
pen najaar, toen Phalombe haast
bedolven werd onder massa's ste-
nen en modder, afkomstigvan het
omringend gebergte. Het zieken-
huis in Phalombe was een paar
dagen afgesloten van de buitenwe-
reld. De beruchte slang bleek ach-
teraf niks meer dande modder-
stroom dievanaf de toppen van de
Mulanje naar beneden denderde.
De keien, her en derverspreid in
hetlandschap, herinneren nog
steeds aan een slang, die inmiddels
is opgedroogd. Metaforen voor de
hindernissenen het bijgeloof die
in Phalombe nog moeten worden
overwonnen. Binnenkort door de
Malawianen zelf.

.leUemin vertelt deLuttenbergse
\}{ de kwart eeuw dat ze in Afri-■ 'eeft als washet de dag van gis-
J*ö. Begonnen in het Zuidafri-
"^se Welkom en later Swazi-
H waar ze ookZoeloe leerde
S^ken, vestigde ze zich pas in
S. in Malawi. Eerst in het noor-
3iker gelegenKasina en vier jaar
ir. na het vertrek van de inmid-i,'s gepensioneerde Zusters, in

kaanse medewerkers van het zie-
kenhuis in Phalombe eigenlijk
nooit dekans hebben gekregenbe-
stuurservaring op te doen. De ge-
volgen daarvan zijn sinds het ver-
trek van de vijfNederlandse Mis-
sie Zusters eind jarentachtig
pijnlijkaan het licht gekomen.

„Plotseling hadden we niet meer
genoeg verpleegsters en docen-
ten," legtZuster Marie-Thérèse uit.
„We hebben zelfs een jaarzonder
artsen gezeten. Enkele maanden
geledenvoerden assistent-artsen
hier nog behoorlijk zware opera-
ties uit. Sinds kort hebben we ge-
lukkig weer een Indiase gynaeco-
logeen een Zwitserse arts in de
gelederen. Bovendien hebbenwe
er in oktober twee Malawiaanse
zusters bij. Weliswaar niet met veel
ervaring, maar toch."

De crisisrond de verpleegster-
schooltrekt langzamerhand ook
'voorbij. „Twee jaargeleden heb-
ben we het aantal leerlingenin het
eerste jaarvan deverpleegsters-
school drastisch moeten terug-
brengenvan ongeveer tachtig naar
twintig. Pas toen de school geslo-
ten dreigde te worden, stuurde de
regering twee docenten.Achteraf
niet verrassend, want de opleiding
inPhalombe is landelijk gezien
van hoog niveau."
Dat geldt ook voor de verpleeg-
stershuizen diezijn gebouwd met
de opbrengst van deLimburgs
Dagblad Puzzelactie, begin 1988.
Vijfkeer twee ondereen kap, goed
voor minimaaltien verpleegsters
en hun gezin. Minimaal, want som-
migen hebbennog geen gezin en

Ier detoekomst van het 164 bed-
-11 tellende ziekenhuis praat ze in
|ste instantie nogalzakelijk. Op
r hoogtepunt in de jaren zeven-
«Üepen hier bijna dertig Neder-
I zusters rond. Maar ook toen

het debedoeling dat de Ma-nnen het ziekenhuis uiteinde-
r zelfzouden kunnenrunnen.
ft moment is nu aangebroken: inJ^berwillen de zusters het hos-
tal inclusiefde verpleegstersop-
njf jnB°P papier overdragen aan
LMalawianen. „Zelf hebbenwij

ccee dan nauwelijksmeer dan eenViserende taak."

" Een van de Limburgs-Dagbladhuisjes in Phalombe: jaloezie

devorige eeuw zon tweehonderd
vrouwen verminkte en verbrand-
de, met een groot slagersmes in
zijn handen naar geïnteresseerde
museumbezoekers te zwaaien. Van
het glas datzijn wassen beeld van
hetpubliek scheidt, druipt het
bloed.

is big business. Niet alleen voor huurmoordenaars,
maar vooral voor Amerikaanse filmproducenten en,schrijvers die het ene na het andere semi-waargebeurde

de markt in slingeren. Platen en T-shirts van*-harles Manson zijn tekoop in de meeste grote steden in
Amerika en een stripboek over JeffreyDahmer ligt al
minstens anderhalfjaar op de schappen van sinistereboekwinkels. Moordenaars zijn soms moeilijk van idolen
te onderscheiden. Het toppunt van deze met verering
verwarde fascinatie is wellicht de Hall ofFame der, criminelen in Canada, waar de wreedsteen meest'oeddorstige moordenaars uit de geschiedenis hun eigen

wassenbeelden hebben. Dutch Schultzrookt een sigaretje.

het glas; Benjamin 'Bugsy' Seigel
speelt Black Jack; en gangster

Minder bloederigzijn de gangsters
uit deeerste helft van dezeeeuw:
vrijgevochten bankrovers alsBon-
ny Parker en Clyde Burrow zitten
als verliefde tortelduifjes achter

telt zuster Margriet tijdens een
rondleiding. „Maar als ze daneen
tijdje hebben gewerkt in een rege-
ringsziekenhuis, komen ze met
hangende pootjes terug."

Tevreden bewoonstervan het eer-
ste uur is verpleegster Theresa
Ngozo. De diepbruine Malawiaan-
se woont samen met haar driekin-
derenal in een van de 'Limburgs-
Dagbladwoningen' sindsze begin
1988 gereed kwamen.

„Als ik bezoekers heb, zijn ze bijna
altijd jaloers op het huiswaarin ik
woon," zegt deze met een brede
glimlach. „Nee, voorlopig ben ik
nog nietvan plan tevertrekken."
Zuster Margriet ziet detoekomst
met heel wat meervertrouwen te-
gemoet dancollegaMarie-Thérèse.
De 62-jarige isvan plan om dit jaar
nogvoor driejaar bij te tekenen.
Zij zit sinds 1968 in Malawi, toen al
in Phalombe Hospital. Na 'uitstap-

jes' naar Kasina en Nchalo keerde
ze in 1988 terug naar haar oude
stek. „En als de gezondheid het
toelaat, blijf ik nog langer." Ze
vindt het geen bezwaar om na het
vertrek van zuster Marie-Thérèse
als enigeNederlandse tussen de
Malawianen over te blijven.

„Ik weet het, de Malawianen zijn
nietzo gedisciplineerd en hardwer-
kend alswij," herhaaltze het be-
zwaar van Marie-Thérèse. „Wat wij
in onze goede jaren in ons eentje
deden doen ze hier rustig met zijn
drieën. Ook organiseren ze de zaak
minder strak.Komt het vandaag
niet, dan komt het morgen wel, zo
redeneren ze hier. Typisch Mala-
wiaans. Dat krijg jeer niet een
twee drie uit."

Toch zijn deNederlandse zusters
nietvan plan om in hun laatste ja-
ren detouwtjes nogeven stevig in
eigen handen te nemen. Integen-
deel, de laatste tijd bemoeienze
zich eigenlijk nauwelijks meer met
organisatorische zaken. ZusterMa-
rie-Thérèse houdt zich voorname-
lijkbezig met het huishoudenvan
dezusters en detwee artsen, ter-
wijl zuster Margriet enkeleuurtjes
per dag wat administratief werk
verricht. Alleen als het echt nodig
is, helpt ze de artsen en verpleeg-
sters bij deverzorging van patiën-
ten.

Patiënten waarvan tegenwoordig
gemiddeld twee derde aan aids
lijdt. Hoewelde schattingenover
het aantal gevallen sterkuiteen lo-
pen, wordt het land tot een van de
zwartste plekkenvan Afrika gere-
kend als het om aids gaat. Pessi-

L <to later kan zuster Marie-Thérè-
lMtoch nietlaten om enkele
Ptische kanttekeningen te plaat-
dJJ' «Eigenlijk is men te laat mettj.ziekenhuis begonnen. In Zuid-
L?ika kwamen we in 1970 en be-
L.JJnen we meteen Afrikanen op te
vpfin tot medisch docentenver-
k 6. gster. Vijfjaar laterkonden de
Jj"dafrikanen de hele zaak al over-
igen en wij konden tien jaarla-
l toet een gerust hart weg. Hier
l^ten we zo nu en dannog steedspfcpringen."

ft'J van deredenen waarom de
,s'awianen in Phalombe eigenlijk
lr_ steeds nietklaarzijnom het[: sPitaal op eigen houtje terun-
ij "> is het grote aantal buitenlan-

dat tot voor kort de lijnen
Lptte. Zuster Marie-Thérèse zegt
'L niet met zoveel woorden, maar
r 1komt erop neer dat deAfri-

leven daarom met meerverpleeg-
sters in een huis.
Dat is, zeker naar Malawiaanse be-
grippen, zeer goed te doen.Elke
woning bestaat uit twee slaapka-
mers en een woonkamer. Boven-
dienhebben de huizen stromend
water en elektriciteit, een ware lu-
xe in ditachtergestelde gebied.

„Soms mopperennieuweverpleeg-
sters hier weleens over het de
kwaliteit van hunwoningen," ver-

Adolf Hitler, Ted Bundy en een beetje Hollywood
Silence of the Lambs, loopt de men-
seneter HannibalLecter aan het
eindevan defilm vrij rond, een
doodzonde in het Eastwood-ujd-
perk. In het boek American Psycho
van de Amerikaanse auteur Bret
Easton Ellis worden moordpar-
tijen zo beschreven dat het lijkt of
er een voetbalwedstrijd verslagen
wordt. Verheerlijkt dat moorde-
naars?

films zijn er niet over massamoor-
denaars? Mensen willen weten wat
er in deze 'freaks' omgaat."

Lombardi. „Mensen willen graag
bang gemaaktworden. Hoeveel

„Het draaitom suspense," zegt

moordende gladjanussenals Ted
Bundy spreken bezoekers uitde
jaren negentig meer aan.

simpelwegniet trendy genoeg. Ge-
schifte hippies alsManson of

Moord, doodslag en andere misda
den,vooral onder 'gewone men-
sen' en nog liever onder derijken
der aarde spreken kijkers en lezers
aan. Niet alleenin de Verenigde
Staten, maar overal.

haar man de penis af) belichtten
bevestigen wat Lombardi zegt.

De hoeveelheidfilms, mini-series,
documentairesen nieuwsuitzen-
dingen die in het afgelopen jaarde
processen van de gebroeders Me-
nendezenLorena Bobbit (beet

reacties. „Ik bedoelde er niks mee
maar hetkon bij het publiek niet
door de beugel," zegt hij.

„Door te moordenhebbenze zich-
zelf verkocht," zegt hrj. Toch kan
hij niet helemaaldoen en laten wat
hij wil. Toen hij een paar jaar gele-
den Hitlers wassen beeld in de eta-
lage zette, kreeg hij woedende

JohnLombardi denktvan niet. Hij
beschouwt films, boeken en zijn
museum over moordenaars als een
logisch gevolg van hun daden.

zelfmoord in 1945'en 'Saddam (...)
is een gek.

twee hokjes. 'Hitler', staat er op het
boordje naast zijn pop, 'pleegde

staan Saddam Hoessein en Adolf
Hitler droogjes naast elkaar in

Kettingzaagmoorden) gezet. En als
een bizar en lachwekkend duo

In de Hollywood-sectie zijnvoor
het gemak echte moordenaars als
Ted Bundy en JeffreyDahmer (die
zijn slachtoffers inmaakte en daar-
na opat) naast filmcollega's Freddy
(Elm Street), Michael Meyers (Hal-
loween) en Leatherface (Texas

" De voorgevel van het misdaadmuseum in Niagara

donkere doolhof de misselijkste
bende moordenaarster wereld

Bezoekers kunnen in een soort

aanschouwen en zelfs min of meer
aan het werk zien. Zo staat Her-
man Webster Mudgett, een serie-
moordenaar die aan het eind van

Lij^st de wassen Charlie, die om
yj>d wordt doorkrantekoppen

In,Lichter proberen voorbijgan-s zijn doordringende verwilder-
ingen te vermijden, maar dat
L nauwelijks. Immers ook zijn

rd, zijn wilde haar en het iele,. Oftf hakenkruisjeop zijn voor-led trekken ieders aandacht. De
C"'staat er dan ookom gezien te
*%fen' Charles Manson is als
Hj moordenaar en aan-
>tf toer tot moord een publiek-
L .^ker. Nietvan een zwaar bevei-
lig6 staatsgevangenis in Califor-
.^"toaar van deHall ofFame der

'tonelen, een wassenbeelden-
in Niagara, Canada.

Meer bloed, meer horror en meer
beruchtemoordenaars, zowel uit
de echte wereld als uit films.
Moord is big business hier.

Daarnaast zit Al Capone, gekleed
in zijn zondagse pak. Hij leestrus-
tig een krantje. De uithangborden
van het museum beloven meer.

diezijn moorddadigheid in de hele
wereldbekend maakten, staat
Hannibal deKannibaal, defictieve
menseneter uit de thriller Silence
of theLambs. Hij heeft een masker
op en zitvast in een dwangbuis.

DOORALMARLATOUR

„Dit is wat mensen graag zien,"
zegt John Lombardi (47), eigenaar
van het museum. „Vlak voor we
het museum openden, hebben we
een enquête gehouden bij Ameri-
kanen en Canadezen. Daar kwam
een fascinatie voor misdadigers uit

De Canadees ging direct overstag
voor de wil van het publiek. Aan-
vankelijk werdener roemruchte
helden uit het Wilde Westen en
Amerikaanse gangsters uit de ja-
ren twintig, uitgevoerd in was, in

naar voren. Eigenlijk wilde ik een
sportmuseum beginnen."

chronologische volgorde neerge-
zet. Hoewel aan dieformule niet
veel is veranderd, richt het mu-
seum zich intussen op heel andere
dingen: oude moordenaars en
gangsters als Jesse Jamesen
Dutch Schultz trekken in deze tijd
nauwelijksmeer aandacht. Ze zijn

haalt. Gerechtigheid overwon toen
altijd het kwade. Maar in de film

hoogstens enkele seconden met
doodsangstin de lange loop van
Clints Magnum .44 staren, voordat
de held alsnog de trekker over-

kaanse witte doek zeer eenvoudig:
wie niet zoet is wordt onmiddellijk
aan flarden geschoten,of mag

Niettemin is de moderne benade
ring van massamoordenaars en

vroeger. Toen Clint Eastwood nog
's werelds beroemdse agent was,
was despelregel op hetAmeri-

andere criminelen anders dan

Vlak voordat je als bezoeker het
gebouwverlaat, loopje tegen een
bordje aan dat uitlegt dat moorde-
naars vaak op een vervelende ma-
nieraan hun eindekomen. „Dat is
voor vaders diehun kinderen dan
kunnen uitleggen dat moordenaars
geen helden zijn," zegt Lombardi.
Het museum wordt binnenkortuit
gebreid met een wassen beeld van
depas geëxecuteerde John Gacy,
dieverkleed als clownbijna 40 kin-
derenvermoordde. Zijn beeld zal
waarschijnlijkniet de laatsteaan-
winst van het museum zijn.
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" Zuster Margreet van
Vliet en zuster Marie Thérè-
se Reimert voor de hoofdin-
gang van het ziekenhuis:
overdracht aan Malawia-
nen.
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Ford

Te koop kleine Ford FIËSTA
1.1, bwj. '86, i.z.g.st., APK
'95, Telefoon 046-581278.
Te koop Ford ESCORT 1.6,
bwj. '82, 3-drs., trekhaak,
nieuwe banden, accu en uit-
laat, inruil mog., ’3.500,-.
Tel. 046-524730.
Ford ESCORT 1.1, bwj. '84,
4-deurs, sunroof, ’ 2.950,-.
Tel. 045-217615.
Te koop Ford ESCORT 1.3
Laser, bwj. '85, APK juni '95,
vraagprijs ’ 5.500,-. Telef.
045-211276.
Ford AEROSTAR XLT 7-
pers. bwj. 7-'B9, automaat,
alle extras. Tel. 045-312460.
Te k. Ford ESCORT 1.3 CL
bwj. '86, in pr. st., vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-464617
b.g.g. 455627.
Te koop Ford ESCORT 1.6
l_ bwj. '85, APK '95, pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-724729.

FIËSTA typ 1.1 L Festival
'86, 1e lak, bijz. mooi
’5.950,-. Tel. 045-424128.
FIËSTA 1.1 L, rood, '85,
zeer mooi, 1e lak, autopas,

’ 5.250,-. Tel. 045-727820.
Ford FIËSTA 1.1, bwj. '81,
APK '95, vr.pr. ’850,-. Tel.
045-210686.
Te k. Directieauto Ford
MERCURY Sable LS 6-cyl.,
bwj. 3-'BB, i.perf.st., Amerik.
uitv., veel extra's o.a. leder
bekl., airco etc. vaste pr.
’15.000,-. Tel. 045-271999.
Haefland sa, Brunssum.
Te koop Ford ESCORT 1.3
GL bwj. '82, i.z.g.st.

’ 4.900,-. 045-708824.
Te k. Ford TAUNUS 2.0
Ghia, eind '82, i.z.g.st, trek-
h„ ’ 2.250,-. 045-323775.
Ford Escort CABRIO XR3i,
bwj. '88, blauw, ’19.000,-.
Dr. Poelstr. 17, Hulsberg.

Honda

H HONDA
DEALER |

——■ ———
Autobedrijf
Rotor BV

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

(Afslag Geleen McDonald's)

CROMBAG
g 046 " 74 62 60

Te koop CIVIC automaat,
bwj. '80, APK 6-95, pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-464393.
Te koop HONDA CRX 16V,
rood, bwj.'9l, 45.000 km, in
nw.st., boekjes aanwezig.
Tel. 045-742257.
Te koop Honda CIVIC, bwj.
84, APK 5-95. Telef. 045-
-273758.
Honda ACCORD 2.0 EX, i.z.
g.st., d.blauw, 8-91, LPG +
extras. Tel. 04409-3574.

AUTOMATIC. Honda Civic,
'83, APK '95, kl. grijsmet., pr.
’2.900,-. Tel. 045-223742.
Te koop Honda CIVIC 1.3,
bwj. '84, i.z.g.st., pas alle
onderdelen vernieuwd,

’ 5.500,-. Tel. 045-422552.
Te koop Honda CIVIC 16-
-klepper, kl. rood, bwj. '88,
APK '95, i.nw.st, ’14.500,-.
Telefoon: 04498-58455.
Te koop HONDA Civic 1400
16V, kleur rood, bwj. '88,
zeer mooi, vraagprijs

’ 10.250,-. Tel. 045-312384.

Hyundai

<B> HYUnDHI
f DEALER |

Auto Vaessen
Heerlen

Beitel 19
Tel. 045-42 40 10. "

Jeep

OJeeR
l DEALER |
American-Cars

Schimmert
Groot Haasdal 6
Tel. 04404-1888.

Te koop SUZUKI Jeep U
80V Hardtop, bwj. '81, geel
kent., APK 6-95, techn.
100%. Vr.pr. ’2.250,-. 045-
-221371 of 06-52988865.

Te koop SUZUKI Jeep,
Samurai cabrio Blue Lagoon
uitv., grijs kent., bwj. 4-93,
11.000 km., alle denkb. ac-
cess., infrarood alarm, met
keuringsrapport, ’ 19.950,-.
Inruil mog. Tel. 045-226869.
Te koop JEEP Aro, bwj. eind
'86, grijs kent., APK juni '95,
pr. ’3.700,-. Kaalweg 4A,
Landgraaf (de Voort).
Jeep CHEROKEE 4.0 iLTD,
duurste uitv., '88, ’28.900,-.
Tel. 046-524256 b.g.g.
04406-12477.

LANDROVERS en Nekaf
jeeps. Haefland 36, Bruns-
sum. 045-259604.

Lancia

DEALER

Automob.bedrijf
Creusen BV

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

Te koop Lancia DELTA HF
Turbo 4WD 1988, zwartme-
tal., 195 HP, alcantara bekl.,
zeer excl., i.z.g.st,
f20.500,-. Tel. 046-520315.

Lada

Te k. LADA Combi 1500, s-
bak, bwj. 1990, 40.000 km„

’5.900,-Tel. 04406-13804.
Wij kopen alle LADA'S en
ook andere auto's. Telefoon:
045-423973.
———————~»—*****

Te koop LADA Niva, in goe-
de staat. Telefoon 045-
-318693.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.
--_■————————————■———«

Mazda

P_I%___^H^___ Te koop MAZDA 626 GLX|C___f£__i_L—*C I 1-6 coupé, bwj. 10-85, vr.pr.
■ ’4.950,-. Tel. 04451-2372.
I DEALER MAZDA 626 HB 12 V, 5-drs.,
I *"-T_*fcf» | .91 j.z.g.st., prijs_

i _i —>_ .u~ ’ 15.950,-. Inr. mog. Tel.Mazda Caubo 046-338857.
Kerkrade je k van part mazda 626
Langheckweg 2. GLX 2.0 coupé, bwj. '85, wit,
S 045-46 46 46. trekhaak. Tel. 045-351936.

yVI—ITCD FRLJ\^I_
ELS LOO

MazdaRX-7 targa nw. model rood 1e eigen 1986
Mazda 323 1.3iHB 15" sportv. verlaagd rood 1990
Mazda 323 1.5 GLX sedanautom 1986
Mazda 626 1.8LX sedan 1991,1988

Stationsstr. 85 Elsloo S 046-371766 plm. 60 occasions
Te k. MAZDA RX7, sport
coupé, bwj. '83, kl. zwart,
perfekte staat, vr.pr.

’ 9.800,-. 04454-65457.
Te koop MAZDA 626 LX bwj.
'85, 5-drs., kl. antracietmet.,
i.g.st., vr.pr. ’3.400,-. Tel.
045-414345, va. 15.00 uur.
Te k. Mazda 626 1.8 GLX
SEDAN, op gas, bwj. 9-'BB,
stuurbekr., electr. ramen +
kantel- schuifdak, vraagpr.
’7.500,-. Tel. 046-528922,
b.g.g. 09-32.89-562679.

MAZDA RX7, sportauto,
rood, nw. mod. '87, extra's,
’17.500,-. Tel. 045-424128.
Rode MAZDA 323 F 1.6. '91,
km.st. 30.500, i.z.g.st., prijs

’ 20.000,-. Tel. 045-272487.
MAZDA 323 F GLX, bouw-
jaar 10-'9O, i.z.g.st., diverse
extra's. Tel. 04492-4134.
Te koop MAZDA 323 Sedan
1.5L, bwj. '89, 74.000 km,
geh. wit, zeer mooi, vr.pr.

’ 12.500,-. 045-424839.

Mercedes

I DEALER
SMEETS

Mercedes Benz
Heerlen 045-754575

Maastricht 043-613200
Geleen 046-757575

|_&_
SmeetS

De enige officiële
Mercedes-Benz-dealer
voor Zuid-Limburg

(G)MB190E1.8 02-'9l
(G)MB190E1.8 01-92
(G) MB 200D 09-'9l
(G) MB 200 08-'B6
(G) MB 200Eaut. 08-'9O
(H) MB 230E02-'9O
(G) MB 260SE 01-'BB
(GJAudi-OI.SSOI-^l
(G) Audi 100 2.0E 02-93
(G) BMW 525i 10-'B9
(G)Citroen ZX 1.6 02-92
(G) Ford Sierra 1.6i10-'B9
(G) Honda Civic 1.51 04-'9l
(G) Opel Caübra 20i 02-'9l
(G) Renault Clio 5-drs. 01-92
(G)Volvo 480ES IKB7

(H) Heerlea, W ..gaardsweg 55
td. 045-754575

IM) Maastricht, Alurstcenweg IC
td. 043-613209

(G) Gc-xn. Rijksweg-N. 125
td. 046-757575 M/91

Te koop MERCEDES 200D
bwj. '86, onderh.boekje
aanw. iedere keuring toe-
gest., veel extra's, vr.pr.

’ 22.000,-. 045-223366.
Te k. van part. MERCEDES
190 E aut., bwj. '83, 106.000

km, el. schuifd., centr. vergr.,
i.z.g.st., vr.pr. ’9.999,-. Tel.
00-49.2215994464.
Te koop MERCEDES 190E
2.0, tomaatrood, autom.,
veel extra's, z.g.a.nw.,

’ 18.500,-. 045-321882/
216833 of 04950-33837.
Te koop MERCEDES 300
SL, bwj. '86, 70.000 km., in
nieuwstaat, alle denkbare
extra's, inruil Jeep mogelijk.
Telef. 04406-10133.
Te koop MERCEDES 230 E,
bwj. '84. Telef. 045-440722.— i ■ -.i.n. .i.— ■■■■■i

MERCEDES 190 E bwj. '87,
electr. schuifdak, ramen,
spoiler enz, g 045-410726.
Te k. Mercedes Benz 300
Diesel, automaat, electr.
schuifdak, centr. vergrende-
ling, getint glas, bwj. 2-'BB.
Autobedrijf KLANKSTAD BV,
Kaalheidersteenweg 185,
Kerkrade, 8 045-413916.
MERCEDES 280 Coupé, al-
le opties, o.a. sportbak, inruil
of ruil mog. Telef. 045-
-223048 b.g.g. 428958.
MERCEDES 190 E, bwj. '84,
centr. vergr., stuurbekr.,
radio, cass., mooie auto,

’ 12.900,-. Tel. 045-254660.
Te koop hele mooie MER-
CEDES 200 Benzine, bwj.
'77, in perf.staat, pr.

’ 5.500,-. Tel. 045-464785.
MERCEDES D 300 TD, bwj.
'80, prijs ’1.750,-. Telefoon;
045-221510.

Mitsubishi
Mitsubishi STATION Turbo
EX i.z.g.st., ’5.750,-. Tel.
045-316940.
Mitsubishi LANCER, bwj.
'81, evt. met APK, vr.pr.
’1.750,-. 8 045-319812.
Mitsubishi TREDIA '83, APK,
trekh., i.z.g.st., vr.pr.
’1.850,-. Tel. 045-720289.
Mitsubishi LANCER 4-drs., i.
nw.st., bwj. '82, 70.000 km.,
vr.pr. ’ 2.450,-. Telefoon
04498-54319.
Mitsubishi COLT GLX, type
'83, APK 3-95, i.z.g.st.,

’ 1.350,-. Tel. 045-232762.
Te k. Mitsubishi COLT GLX,
i.z.g.st., '81, APK 2-95, vr.pr.
’1.750,-. Tel. 045-711580.
Te k. Mitsubishi COLT, bwj.
79, APK '95, vr.pr. ’750,-.
Tel. 043-254912 tot 12.00 u.

MG
Te koop MGB '79, klassiek
groen, Amerikaans model,
spaakwielen, 100% in orde.
Telef. 045-319093.

Nissan/Datsun

I DEALER I
Jurgen

Autocentrum
Langheckweg 36, Kerkrade.

Tel. 045-452570
■ __, iii - - ■ - i , „

Nissan Garage
Schoenmakers
Limbrichterweg 78, Sittard.

Tel. 046-51 28 14.

Te koop weg. omst. Nissan
BLUEBIRD 5-drs., 1.6 LX
'89, getint glas, stuurbekr.,
alu. velgen, spoiler, trekh.,
1e eig., 40.000 km, als nw.,

’ 13.500,-. S 077-732971

Keuze uit 150 occasions, o.a.
AllaRomeo 75 1.8 ie, blauw 90 14750,-
Alfa 1642.0 Twin Spark, rood 90 19.900,-
Alfa33 1.7 ie, rookzilver., 90 17.650,-
A11a33 1.3 Junior, wit 87 6.250,-
Audi 80TDi, lm -velgen, blauwmet 92 36.950,-
Audi 1002.3 Eautom., ABS, wit 92 37.950,-
Audi 80 1.8 S, div. extra's, grijs 88 18.750,-
BMW3I6i, nw. model, zwart 91 31.900,-
Citroën BK 19 TD, diesel, rood 90 13.900,-
Citroën BK 1.9 TZi, 45.000 km! zilver 90 18 450,-
Citroën BK TZD Turbo, groenmet 91 21.750,-
Citroën KM 2.0iAmbiance, roodmet 19.900,-
Citroën BK Toulouse, d.Mauw 91 16.850,-
Citroën BK 1 9 TRD, wit 87 6.900,-
Citroën KM 3.0 V6Ambiance autom., leer 90 21.450,-
Daihatsu Charade 1.3i. zwartmet 93 19.900,-
Fiat Tipo 2.0 diesel, blauwmet 89 12.450,-
Ford Escort 1.6CL, roodmet 90 12.450.-
Ford Escort 1.4CL. 5-drs., blauwmet 89 11.450,-
Ford Escort 1.6L, zwart 86 7.750,-
Ford Escort 1.3Laser. 1eeig 85 5.750,-
Ford Sierra 1.6 CL.LPG, blauw 90 13.850,-
Ford Sierra 2.0 CLi, groenmet 90 15.950,-
Ford Sierra 1.8 Laser, groenmet 86 5.900,-
Ford Sierra 1.8 CLX Turbo, diesel, rood 91 16.750,-
Ford Scorpio2.4autom., broodmet 90 19.200,-
Ford Sierra 2.0iGT, zwartmet., div. extra's 92 21.450,-
HondaAccord 2 0 automaat, stuurbekr 90 19.900,-
Mazda 626 1.8LX, LPG, grijsmet 90 16.450,-
Mazda 6262.0 GLX diesel, blauw 90 14.750,-
Mazda626Hß 1.8LX. blauwmet 88 11.900.-
Mercedes 190O autom., d.groenmet 92 46.750,-
Mercedes 190E 1.8.airbag, airco, ABS 92 44.750,-
Nissan Sunny 2.0 dieselVan, rood 92 15.250,-
Opel Corsa 1.3 S, wit 87 7.450,-
OpelCorsa 1.35. rood, leeig 86 6.650,-
Opel Kadett 1.3 Sedan, antraciet 87 9.450.-
Opel Kadett 1.3 S, blauw 85 5.750,-
Opel Kadett 1.7 diesel, GT-uitv 91 15.850,-
OpelManta 1.8S GT, zilver 85 5.750,-
Opel Veetra 1.7 diesel GLS, groenmet 91 17.650.-
Opel Veetra 1.8 S HB, roodmet 90 19.450,-
Opel Veetra 1.6iGLS, LPG, blauwmet 90 17.450,-
Opel Veetra 1.6 GLi, grijsmet 91 20.450,-
Opel Veetra 1.6 GLi,wit 90 19.650,-
Opel Omega 2.0iCL, blauwmet 91 22.450,-
Peugeot 205 XL, wit 85 5.750,-
Peugeot 309 GR, zilvermet. 86 6.850,-
Peugeot 309 XL Profil, LPG, wit 90 11.400,-
Peugeot 309 XLD, wit 91 13.450,-
Peugeot4os 1.6 GLi, blauw 90 14.850,-
Peugeot4os I.9GRi, zwart 90 17.850,-
Peugeot 405 1.9GL diesel, wit 90 16.750,-
Porsche 924, zilvermet., i.z.g.st 78 6.750,-
Renautt 19GTR, 5-drs., rood 91 14.750,-
Renault 19TRi, wit 90 11.750,-
Renault2sTS, blauwmet 90 16.850,-
Seat Ibiza 1.2Del Sol, wit 89 9.900,-
Toyota Camry 2.0i16V, roodmet 90 18.750,-
VoJvo 460 GLE. div. extra's, grijs 90 18.750,-
VW Polo 1.1.wit 87 6.950,-
VW Passat Turbo diesel, st.bekr, etc 89 . 18.900,-
VW Golt diesel, blauw 85 6.750,-
VWGolf 1.3 CL, 5-drs, wit 87 8 750!-
VW Passat CL 66 Kw, LPG, zwartmet. 91 19.900,-
Volvo44oGLT, rood 92 23.750,-
Volvo 740GL autom 90 22.750,-
Motor: Suzuki VS 800 Intruder, 3.000 km 93 15.750,-
Motor: YamahaFZR 1000Exup, i.z.g.st .89 14.450,-

Stationcars
Ford Escort 1.8XLD Clipper 91 16.750,-
Isuzu Trooper 2.6 MGi, geel kent 90 27.850,-
Jeep Wrangier 2.5 Softtop, div. extra's 92 29.900,-
Lada 2105 GL, beige. 20.000 km 90 6.900,-
Mazda 6262.2iWagon, alle extra's, d.grijs 89 23.850,-
Opel Kadett 1.7 D 5-drs, combi, wit 90 15.250,-
Opel Kadett I.6iLPG 90 13.900,-
Peugeot 405 GRD Break, div. extra's 92 27.650,-
Peugeot 405 GLD Break, wit 90 18.750,-
Peugeot 405 GLD Break, antraciet 91 21.450,-
Peugeot 405 GRD Break, div. extra's, rood 91 23.250,-
Renault2l Nevada, wit 88 9.250,-
Renault2l NevadaGTS inj., LPG 90 17.450,-
Renault2l NevadaLPG, wit 91 18.750,-
Renault 1.9GTD diesel, radio Renault etc 92 18.750,-
Opel Kadett 1.7 diesel, 5-drs, blauwmet 90 15.850,-
Nissan Sunny 2.0 SLX DWagon S.B 91 18.450.-

-50 inruilauto's vanaf ’ 1.000,- " ’ 3.000,-

Te k. Nissan CHERRY 1700
D, 3-drs., bwj. '87, 131.000
km., i.z.g.st., Event. mr. mog.
Tel. 04492-2421.

Zuinige Nissan MICRA mod.
'84, met APK, ’1.475,-.
Haesenstr. 34, Landgraaf.
Te koop DATSUN 180 SX
bwj. '80, nwe. APK, vr.pr.

’ 1.200,-. Tel. 045-708900.

OPGELET! Supermooie
Nissan Bleubird 2.0 D, SLX,
bwj. eind '86, kent. '89, 4-drs.
kl. wit, revisiemotor., nwe
koppeling en remmen.
Mooie auto! Zien is kopen!
Vr.pr. ’6.500,-. Inruil mog.
Tel. 045-214258.
Te k. Nissan MICRA 1.0, bwj.
'89, wit, z. zuinig, als nw.,

’ 9.500,-.Tel. 045-423750.

Oldtimers
TR 6, bwj. '75, orig. 16.000
ml, concours-staat en dus
geen koopje. S 04450-3384.

BMW touring 1802, bwj. '74,
i.g.st., met APK, moet weg, t.
e.a.b. Telef. 04405-3091.

OLDTIMER-VERZEKERIN-
GEN nu al vanaf ’BO,- WA
per jaar. Ook casco mog.
Ass.kantoor Jac. Stel,
Schelsberg 132, Heerlen.
Tel. 045-721866.
Te koop FIAT 600 L, bwj. '73.
Vraagprijs ’ 2.500,-. Telef.
04407-1510.

Te koop BMW 1502, zeer
goed en mooi, bwj. '75, APK,
vr.pr. ’ 1.950,-. Tulpen-
straat 21, Kerkrade.

\PICCOLO'S\I 045-719966 1
Opel

e
OPEL
| DEALER |

Göttgens Sittard
Haspelsestraat 20

Rijksweg Noord 27
Tel. 046-51 65 65.

Welling
Autobedrijf BV

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

Veetra automaat, 10-92
I.Bi, electr. antenne, schuifdak, centr. vergr., nieuw type,

1e eig., 30.000 km, schadevrij, in abs. nieuwstaat.

Auto Ruyl
Stationsstr. 85, Elsloo, 046-371766, ca. 60 occasions. :

Te koop Opel KADETT 3-
drs, APK 6-95, bwj. nov.'B3,
vr.pr. ’ 2.250,-. 045-462408.
Opel ASCONA 1300 LS, '82,
i.z.g.st., zilvermet., 93.000
km., kooppr. ’ 2.000,-. S 045-
-324590 na 18 uur
Te koop Opel ASCONA 1.6
HB, bwj. '82, 5-drs., trekh.,
APK 4-95, ’ 1.950,-. Telef.
045-271777.
Te k. OPEL 1.6 diesel sta-
tion bwj. '86, wegens verh.
naar België, APK goedgek.
tot 2-95, vr.pr. ’4.750,-. 00-
-32.89867330.
Te k. Opel ASCONA 1.6 S,
bwj. '84, 4-drs., 4 nwe ban-
den, vr.pr. ’2.350,-. Tree-
beekplein 164, Brunssum.
Tel. 045-216145.
Opel REKORD 1.8 S, aut.,
roodmet., ace., bwj.'B4, i.z.g.
St., ’3.450,-. 04498-54319.
Te koop Opel VECTRA, bwj.
'90. 1e eig., met extra's, pr.n.
o.t.k. Telef. 045-712770.
Te koop Opel ASCONA 19
S, bwj. '81, met APK,

’ 400,-. Tel. 045-224879.
Opel KADETT, 5-drs., 1600
S, stationw., 1987, div. ex-
tra's. Tel. 04498-56523.
Te koop Opel KADETT 1.3 S,
bwj. '81, vraagprijs ’ 1.750,-.
Tel. 04451-1880.
Te koop VECTRA I.Bi, au-
tom., 7-'9l, rood, stuurbekr.,
LPG, 126.000 km, 1e eig.

’ 17.950,-. 04498-56295.
Te koop Opel KADETT 1.61
cabrio, met.rood, bwj. '89. In
nieuwstaat, 72.000 km. Veel
extra's, sportvelgen. 046-
-519644 (na 18.00U. 581536).
Te koop KADETT 1.3 GT-
look, '87, i.nw.st., 81.000 km,
div. extra's, ’8.500,-. Telef.
046-371195.
Opel KADETT 1.6 S, 4-drs.,
z. mooi, APK, 100%, bwj. m.
1987 ’ 6.250,-. 045-727169.
OPEL Kadett 1.3 N, bwj. '87,
rood, 5-drs., i.z.g.st., schuif/
kanteldak. Tel. 045-221997.
KADETT 1.3 S bwj. mei
1987, APK 5-95, mod. HB
'88 ’ 5.950,-. 045-753564.
KADETT D 1.2 N, bwj. '80,
motor 100%, niet rot, APK 1-
95, vaste prijs ’600,-. Tel.
045-317396.
Opel KADETT 1.2 SC bwj!
1985, nieuw model Hatch-
back ’ 5.250,-. 045-753564.
Te koop Opel MANTA 1.8,
bwj. '84, i.z.g.st., verlaagd,
sunroof, spoilers, ’ 5.000,-.
Tel. 045-422552.
Te k. KADETT stationcar 16
D, 5-drs., 5-bak, 11-'B7,
blauw. Tel. 045-215425.
Te k. ASCONA 2.0E, bwj. 10-
-'BO, APK 9-94, met diverse
extra's, vraagpr. ’ 1.350,-. S
04454-64632.
Te k. Opel CORSA, bwj. 7-
92, km.st. 18.600, kl. zwart-
met., extra's el. ramen en
centr. deurvergr., lm. velgenf 19.500,-. Tel. 045-443500.

Opel KADETT Stationcar
1.6 D, 5-drs., bwj. '88, pr. !
’ 7.450,-. Tel. 045-453572.
Opel CORSA LS 1.3 '87, zil-
vermet. ’6.500,-. 045-
-224967, na 17.00 uur.
Te koop Opel ASTRA 17D
GLS, 5-drs, Sedan, bwj. 9-
92, km.st. 46.000, i.st.v.
splinternieuw, ’ 26.500,-.
Telef, 043-254462.
Opel KADETT 1.2 GLS, bwj.
'84, APK 7-95, ’3.050,-.
Tel. 045-274619.
KADETT typ 1.3 S Club
Hatchback, rood '88 1e eig.
’7.950,-. Tel. 045-424128.
CORSA type 1.2 S, Hatch-
back, bwj. '86, bijz. mooi,
’5.750,-. Tel. 045-424128.
Te koop Opel KADETT 1200,
1980, APK, ’750,-. Tel. 045-
-325671.
Te koop 2 x Opel ASCONA,
bwj. '78. Tel. 04498-51164,
tussen 11.30-14.00 uur.
CORSA 12 S, m.'B9, rood, 3-
drs., sunr., zeer mooi, weinig
km's. Kissel 42, Heerlen.
Te koop Opel KADETT, bwj.
'81, APK 12-94, ’550,-.
Telef. 04454-66061.
Te koop D KADETT Cara-
van, bwj. '82. Tel. 04406-
-41108.
Te koop Opel KADETT ca-
ravan, 1 jr. APK, bwj. '81,
’1.350,-. Thornsestr. 11,
Landgraaf (Abdissenbosch).
Te koop Opel KADETT 1.6 S,
in zeer goede staat, bwj. '85.
Telefoon: 045-443534.
Opel REKORD Combi, bwj.
'84, 90 PK, nwe APK, vr.pr.

’ 3.900,-. 00-49.240759954.
Te koop OPEL Corsa Sedan
1.3 NB, bwj. 7-'B7, km.st.
74.000, i.z.g.st., pr. n.o.t.k.
Telef. 045-419275.
Te k. Opel Kadett, bwj. '81, 4-
drs, met trekh. en 1 jr. APK,
’1.250,-. Thornsestr. 11,
Landgraaf. (Abdissenbosch).
Prima KADETT coupé, bwj.
1978, kleur rood. Dorpstr. 77,
Bingelrade.
Te k. Opel ASTRA, bwj. 9-
92, km.st. 36.000, grijsmet.,

’ 23.500,-. Tel. 045-443500.
ASTRA 1.4 i GL '93; Veetra
1.6 i GL '93; Veetra I.Bi GL
'91; Kadett 1.6itype '90; Ka-
dett 1.3 Club '89; Kadett Se-
dan 1.3 S '87; Kadett 1.2 S
'86; Kadett 1.3 LS '85 2x;
Kadett 1.2 S Caravan '86;
Ascona 1.6 S HB '86; Escort
1.3 CL '87. Met Bovaggar.
Denneman Automobielbedr.,
Raadhuisstr. 107, Hulsberg.
Te koop Opel ASTRA 1.41
GL Sedan, bwj. okt. '92.
Telef. .045-242020.

Peugeot
Te koop PEUGEOT 205 bwj.
'86, APK 4-95, mooie auto,
pr.n.o.t.k. 046-758214.
PEUGEOT 205 GTi, bwj. '84,
zeer mooi, ’5.200,-. Paral-
lelstr. 38, Landgraaf. J

Te koop PEUGEOT 605 SLi,
bwj. '90, 90.000 km, d.blauw,
nw.st., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-451076, antw.app.
Te koop PEUGEOT 205
Magnum bwj. '89, 78.000 km,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-458779.

Te koop PEUGEOT & ,
GTi, rood, bwj. '88, <J J
extra's, in nieu*

’ 12.900,-. Tel. (M4O4MJS"
PEUGEOT 405 GL <J I'89 nw. APK, vr.pr. ’9T
045-224967, na 17.00UJI

Porsche
PORSCHE 944, bwj. '82, in
nieuwstaat, vele extra's, pr.n.
o.t.k. Tel. 045-323993.

PORSCHE 944 Targa
2, bwj. nov. '85, me^
zilver, i.z.g.st. B 04752JS

Renault a

REMAULT
DEALER |

Autobedrijf
Kerres

Kerkrade. Tel. 045-452*
Heerlen. Tel. 045-23^

Auto Bex
Sittard

Tunnelstraat 2A
Tel. 046-51 96jf> >
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autocentrun]
Mercedes 190E 1.8 zwartmetallic I"'i
Mercedes 190E 2.0 d.blauw 11,2
Mercedes 190E (2.3-16Vmotor), zwart H,2
Mercedes 190E 2.3 rood 02-?
Mercedes 190D 2.0 d.blauw Ofr*
Mercedes 190D 2.0 zwartmet 04-»
Mercedes 190D 2.5 autom. Perlmuth, grijsmet 05-5
Mercedes 200 Td.blauwVAN (combi) 05-, ]
Mercedes 200 E autom., zwartmet 02-'
—. ! -1

Mercedes C 200 Elegance nieu*
Mercedes C 250D Elegance nieu*,

Mercedes 250 O Perlmuth, grijsmet Ofrjj!
Mercedes 260 E zwartmet 02-'
Mercedes 300 D turbo, zwartmet 02->,
Mercedes 300 SE autom., bril.zilvermet 08-ï
Mercedes 300 SL autom., zwartmet 06-""
Nissan Micra 1.2Trend 3-drs., d.rood 04;'
Nissan Micra 1.3 LX, 3-drs., d.groen U'S
Nissan Micra 1.3 LX 5-drs., d.groenmet 05-j
Nissan Sunny 1.4 Len LX 3-drs 2x vanaf I*,
Nissan Sunny 1.3 en 1.44-drs 2x vanaf I*l
Nissan Florida 1.6SU d. blauwmet 03-5
Nissan Sunny 2.0 diesel 4-drs., wit 03-* j
Nissan Primera 1.6 LX, 4-drs 2x vanaf 1»*,
Nissan Primera 2.0 LX 5-drs., d.rood 03-*
Nissan Primera 2.0 SLX 4-drs., wit, LPG 03- *Nissan 100 NX 1.6 SLX, zwart 2x07-*
Nissan 300 ZX Twin-turbo, autom., zilver 01-s
Alfa Romeo 75 1.8 rood 01-'!
Audi 80 2.3 zwartmetallic 02-JJCitroen BK 1.4 rood 02-»!
Daihatsu Charade 1.3i TXrood 01-JFiat Uno 70i E, blauw, 39.000km 01-.*.FiatTempra 1.6 SKi, blauwmet., Ipg 04-':
Ford Fiësta 1.1 CL wit 03-£
Ford Escort 1 6i blauwmet 01-*;
Ford Escort 1.4 Bravo rood 10-J?Mazda 626 1.8 LX 5-drs. antraciet 05-»
Mitsubishi Galant 1.8GLi blauwmet 01-*)
Opel Kadett 1.2 LS 4-drs. d.groen 05-'JJPorsche92BS, autom., d.paarsmet 06-°:
Renault Clio 1.2 RL 5-drs., rood 01-*)
Seat Ibiza 1/2 XL rood 06-'»
Toyota Corolla 1.3 XLi rood, 3-drs 09-JToyota Celica 2.0 GTi-1.6 d.rood met 06-'J.VW Golf 1.3 groenmetallic 01-*!,
VW Golf Cabrio 1.8 wit, 44.000 km 06-^
STATIONWAGENS:
Nissan Primera 1.6 LX Wagon, roodmet. ,g»
Nissan Primera 2.0 SLX autom. wagon, roodmet. ... 10-^Nissan Primera 2.0 diesel SLX wagon, zilver 05-*»
Opel Kadett 1 4i combi, rood 03-*'
Toyota Corolla 1.6 XLI combi, antraciet
4x4 TERREINWAGENS + BEDRIJFSWAGENS .;
Nissan Terrano II 2.4 SLX 3-drs., geel kent 07-5
Nissan King cab. 2.5 D dub.cab. rood 12-s
Nissan vanette 2.0Diesel, wit 08-° JNissan Urvan 2.5 D LWB, wit 10-""

''MOTOR ~.
BMWKlooLTblauwmetallic 09-'

3-24 maanden garantie.
Alle auto's voorzien van nationale autopas. I

Langheckweg 32-40, Kerkrade, /
industrieterrein Dentgenbach. Ar

___^^_^^r^J__^^r^^r^^T^^L_^l^^__i .*aw*

Pers.Kont. Klubs

Escortburo
Op hoog niveau heeft nog

plaats voor een representa-
tief meisje tussen 18-30 jaar.

Tel. 04405-3095.
Ben jij dat MEISJE tot 25
jaar met haar hart op de juis-
te plaats, leuk om te zien, vol
energie en wil je ook nog
graag goed verdienen in een
privéclub neem dan vlug
contact met ons op. Tel. 046-
-745814.
Club MATA HARI zkt nog
enkele meisjes. Int. mog.
046-580099/06-52983125.
Club Balmoral zkt. nog leuke
MEISJES. S 09-32.11601181
na 16.00 u. Gelegen Baan
Hasselt-Eindhoven. (België)
Goedlopend privéhuis te
K'rade zkt. zeer dringend
nog 2 leuke DAMES. Zeer
hoog gar.loon. 045-425100.
Leuke MEID gevraagd die in
huiselijke sfeer leuk wil bij-
verdienen. 04754-87267.
Voor direct MEISJE gevr.
voor Bar Ma Cherie. Tel. 045-
-241829.

06-lijnen
Hete vrouwen willen met jou

sexgesprek
06-320.322.33 (75cpm)

100% Wild Uve Sex

06-9891
Geen wachttijd! 1 gpm.

Anonieme
sexafspraakjes in Limburg.

06-320.330.79 (75cpm)

Heerlijk
discreet direkt apart met

hete vrouwen uit Limburg!!
06-320.322.11 (75cpm)

Hete Sex
Ik werd van alle kanten
gepakt, wil je weten hoe

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

320.320.20.
Hete vrouwen uit de regio

Limburg
06-350.23-047 (IQOcpm)

Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

*06-9605*
Ervaren
vrouwen

40 jaar zoeken sexkontakt.
06-350.290.37 (75 cpm)

Eenzame vrouwen zoeken
anoniem

sexkontakt
Bel nu 06-9511 (75 cpm)

Thuiskontakt
hete vrouwen in jouwregio.

Bel nu 06-9811 (75 cpm)
Praat nu zelf de heetste

vrouwen jouw(hotel-)bed in!
(100 cpm) Bel nu
06-9664
' Gratis

sexgesprek voor vrouwen.
Dames bel 06-4300. Heren

bel: 06-9667 (100 cpm)

Sex-voor-twee
sexgesprek met 'n vrouw.
06-320.330.82 (75cpm)

*SM-voor-2*
Snelle SM-kontakten!!

06-320.329.99 (75cpm)
Privé telefoonnummers van
hete vrouwen thuis! (75cpm)

'06-9502*

Telefoonsex
Hete vrouwen bellen gratis!

06-320.330.87 (75cpm)

Homo-jongens
Hoor ze TEKEER gaan.
06-32033088 (75cpm)

Gratis-sex
voor vrouwen 06-4300, he-
ren 06-320.330.91 (75cpm)

Discreet
sexkontakt met rijpe meiden I

06-320.330.42 (75cpm)

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

Gratis
sexkontakt voor vrouwen:

06-4909. Mannen bel
06-9604 (75cpm)

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

Adressen
Dames geven hun adressen
en telefoonnummer. 1 gpm.

06-96.85
Anonieme

sex dating.
Sexkontakt met eenzame
vrouwen. 06-9706 Igpm

Sex vla je
Postcode!

Toets de cijfers van je
Postcode in en ontdek de
Sex/Adressen in jouw direk-
te leef/woon omgeving!

06-95.46
1 gpm (alle Ned. Postcodes)

———————————————————————————————————
Rijpe vrouwen
zoeken onervaren jongens

(18jr.) 06-9504 75 cpm

Direct contact
met DAMES uit heel

Nederland. GEHEEL PRIVÉ
thuis doorgeschakeld.

06-96.80
24u./p.d. IQOcpm.

* Griekse Sex *
Lisa draait zich om. 1 gpm
06-320.325.55

Live Sex
De leukste meiden

24 uur per dag
Bel en Geniet (1,-p.m.)

06-9715
(1,- p.m.) De meesteres

lachte gemeen en ze liep
met haar naaldhakken over

zijn naakte lijf.
06-340.350.75
(1,- p.m.) Zij doet haar B.H.
uit "Kijk ze zijn groter ge-

groeid" en toen ze ook nog
haar slipje liet zakken, kwam

Sandra met haar tongetje
wel heel dichtbij.

06-340.340.55
Gratis

Sexcontact
voor vrouwen

06-4366 of
4622

Mannen bellen ’ 1,- p.m.
telefoonsex 06-9713
super sex 06-9716
sex direct 06-9718

sexcontact 06-9635
sexplezier voor 2 06-9894
Live sex 06-320.325.00

Regiosex 06-320.325.92

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

*Homo-kontakt*
Direkt apart met

een hete knul uit Limburg!!
Bel nu 06-9614 (Nu 50cpm)

Bizar Live!!
06-320-322-72
Igpm. 24u/pd.

Taboe
BEESTACHTIGE BEPÜ

Igpm. 06-320.327.20

Nieuw!
Vlug apart met hete

sexmeiden. Geen wachttijd.
06-320.330.71 1 gpm.

Homosex voor 2
(’ 1,-p.m.)

JackOff 06-9735
Telefoonsex 06-9835

Draai eerst 06-320 en dan:
SM voor 2 325.10

Bi-sex 323.36
Travestie 326.09
Breinsex 327.56
Darkroom 324.16

Jongenssex 325.19
Gay Super 329.16

Transsexueel 321.36

Gratis
Telefoonsex

voor vrouwen
06-4311

of 4611
mannen bellen voor

’l,-p/m
telefoonsex 06-9596
sex direct 06-9519

top contact 06-9845
hete meiden 06-9785

Privé 9778-live-contact .
bij 'n vrouw THUIS!! 24pd.

06-9778 1 gpm

(1,-p.m.) De SADIST lachte
wreed naar 't vastgebonden

meisje.
06-340.340.90

DONKERE vrouwen

Grieks
1 gpm 06-320.324.02

(1,- p.m.) Opeens trok hij zn
broek uit, deed m'n rokje

omhoog en m'n slipje naar
beneden.

Maar meneer wat doet u nu?
06-340.340.30

Homokontakten
Zoek je 'n hete jongen?
06-320*330*18 (75cpm)

Gay Café
Limburg

06-320.327.55
’l,-P-m.

_
(1,- pm.) "Kom maar met je
hand onder m'n bloesje" zei
ze tegen de knul. "En heb je

dit wel 'ns gezien?"
Toen trok ze haar slipje uit.
06-340 350 60

Kontakten/Klubs
" ; ■ ■

10 Jarig jubileum
Club La Belle

Koud buffet en eerste drankje gratis
Elke dag geopend van 22.00-05.00 uur.

Leuke dames verwachten U. Alle creditcards geaccepteerd.
Graverstr. 13, Kerkrade-West. g 045-416143. Meisjes gevr.

Bijzondere mooie meisjes
Vanaf 12.00 uur bij bar Madame Butterfly. Zaterdag

v.a. 17.00 uur, zondags gesloten! Hommert 24, Vaesrade.

Club & Escort
Mirabelle.

Onze club is open vanaf 22.00 uur tot 05.00 uur.
6 Leuke damesverwennen U. Burg. Franssenstr. 4,

Kerkrade. Tel. 045-427120.
Nieuwe zeer knappe meisjes aanwezig bij:

Privé Yvonne
0.a.: 1-piep, piep-jong Lolita typetje en sexy Monika met

dubb. DD. Karin 'n zacht slank donkerblondvrouwtje.
Michelle kl. en fijn met haar vibratorshowtje voor u en hun
andere lieve collega's 045-425100. 7 dgn. geop. ook za/zo

Charme, Elegantie & Nivo
Bij CHARNEL een vanzelfsprekendheid!

* escortdames v. heren/dames * escortheren v. dames/
heren * striptease m/v * buikdanseres * dinner-date's

04750-40707 ma. t/m zo. vanaf 17.00 uur.
I

Business Class Girls
Escort

Bij ons staan de meisjes 24 uur per dag voor U klaar,
voor bij U thuis of hotel. Bel snel, g 04405-3095.

DOE-DAG v. 11-23 uur
LYDIA GIRLS

Stoeien met de POESJES
Groenstr. 64, GEleen, 046-749662, Ned. meisje gevr.

’ 50,- all in
Telefoon 045-423608

Escort all in
[ 045-326191

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

Leuk meisje welkom.

Privé Papillon.
Of 'n erotische massage, of

'n trio. 5 Lieve meisjes aanw.
g 045-355242.

Manuela Escort
©045-418886.
Tevens meisjes gevraagd.

Boy + Girl
Escort service striptease m/v

nieuw Steve en Roy.
Telefoon 045-257368.

Sacha's Escort
045-463386 v.a. 14.00 uur.

Keuze uit 7 meisjes!

Lady Escort
Charmant en discreet.

Telef. 045-275262.

Jenny-Angela
Vanaf 10 uur 045-721759.

Privé llona
wegens FEEST vandaag

gesloten. Tel. 045-708903.

Privé llona
Kom en doe gratis mee met
onze W.K. LOTERIJ. Nieuw
Monique dubbel DDDD. 29
juni na 18.00 uur gesloten,

g045-708903

La Mirage
geopend va. 14.00 uur.

Hoofdstr. 105 Amstenrade.
Tel. 04492-2650. Tevens

escort va. 20.00 uur.

Privé Candy
Massage en trio. Meisjes
gevraagd. 045-212616.

Escort
045-212561 tev. jongens

gevraagd

"Exotisch"
ma.-vr. 11.00-20.00 uur.

g 045-426199.

Twilight escort
g 045-275618. Kvk 49356

Gratis sex
niet commerciële

sexadressen en nummers
van vrouwen.
g 046-752333.

Mannen
gezocht!!

vrouwen zoeken niet
commercieel sexcontact.g 046-752333.

— I

Brigitte, Nancy en &>e i
045-25459^

Surprise EscO'
g 045-275900^4,

SLECHT WE^
Altijd zes
zonnetjes

in huis
MAASTRICHTP^

Jodenstraat2
v.a. 12uur 043-254_°y

Parenclub
Venus ,

(als U klasse zoekt). W .
dag geop. v.a. 20 uur. v-
za. uitsl. paren. Do. % p "tenavond. Let op nieu^ idere 2e zat. en laatste
d. maand superorgie-3V

van de Venus voor iede 5
Paren in bezit van V%
kaart gratis entree op

woensdagen, ledere 2^ j
en laatste ma. v.d. i*l3*^
venuskaart verkrijgbaa' t
de openingsavonden- **■

25 juni: Miss Venus vef\j
zing, 1e prijs een wee^j,,

Londen of Parijs. Zo. 2&£ j.dremelvreesavond, ün?Jjj:
niet verplicht. Ma. 27 \%.
laatste ma. v.d. maa"o^,
perorgie-avond v.d.ma pj
29 juni: lesbische shoj*'-^j'
30 juni: nudistenavono-

juli: liveshow met B^j.
Mannen kom op. Za * '!_■

countryavond. Het onwij-
ste paar wint een leukeJVg 04742-2977, HeinsO^.weg 70, Posterholt, o^t-Roermond (voor onze*,

balliefhebbers speö*)
groot tv-scherm aan>^

Love Escoit
045-320905 v.a. 9.0°
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Vakantiedrukte
in Europa

ander-Zijds

Raadsels
DOOR SANTÉ BRUN

Even opzoeken in het Deense woordenboek:
inderdaad, een koleskab is een koelkast. Een

stovsuger is een stofzuiger, ja,ook al. Maar daar
hadden wehet niet over. Ik heb het over een van
de meerraadselachtige reclame-uitingen van de

laatste jaren: de )colesfccebe van Gram moetje
kopen. Waarom? Ja, dat moet u me niet vragen, die

mevrouw die zegt iets in het Deens, een moeilijke
taal dieraar geschrevenwordt en nograarder

uitgesproken; 'densk' hoor ik er nog in, en dat zou
nog weleens 'Deens' kunnen betekenen. Haar

gesprekspartner, een heer met een sympathieke
stem, heeft er trouwens geen problemen mee, want

diezegt, nadat hij mevrouw de tekst even heeft
laten herhalen: 'Ha, koelkasten van Gram! Uit

Denemarken!' Ja, netop, zegt zij. Ik bied weerstand
aan deverleiding te denken dat dat betekent: die

zijnnet op. Want om te beginnen is Deens een rare
taal, en bovendien weet ik zo, dat niemandreclame

maakt voor produkten dienet op zijn.

Nog veelraadselachtiger maaktPhilips het. Ik lees
op depasserende stadsbus: 'Philishave, for the

man inside'. Nu is ookEngels nietmijn sterkste
kant (zo vergaat het velen die de stadsbuszien

passeren, vrees ik) dus ik denk: Philishave, voor de
inwendige mens. Kun je dat scheerapparaat

tegenwoordig ook al eten? Met die driekopjes? Of
zou jeje met een Philishave nu ook al van binnen
kunnen scheren? Maar herinner ik me niet uit de
biologieles dat de mens weliswaar, op een paar te

verwaarlozen lichaamsdelen na, aan de buitenkant
geheel behaard is, maar dat kappers en dus ook

Philishaves aan debinnenkant weinig te zoeken
hebben?Bij volledig gebrek aan beharing?

Trouwens: ik hoop toch maar dat Philishave en
passant ook nogkorte metten maakt met de

beharingvan the man outside, de buitenzijdevan
de mens dus, of misschien wel van de man buiten,

want dat kan het ookbetekenen.

Wacht even: daar gaat binnen in mij (inside) een
gloeilampje branden: een Philishave kan niet
tegenregen, en dus mogen alleen mannen die

binnen zijn zich ermee scheren. Dus niet binnen
qua welvaart(hoewel dat wel hoewel datwel helpt,

natuurlijk) maar binnen quaonderdak. Opeens
valt alles op zijn plaats: want Philips vond ooit de
term 'droogscheren' uit,voor de gevallen waarin

een Filisjeefje (toen nog met maar een kopje) werd
gehanteerd. Natscheren kun jeook outside,

natuurlijk, maarinsidekan het eventueel ook met
een produkt uit Eindhoven.

Oftoch maar even informeren in de Lichtstad, naar
een andere, maar niet onmiddellijk voor de hand

liggende, maar wel juiste interpretatie van de
raadselachtigste reclame sinds de geheimzinnige
naamsveranderingen van Oil of Ulaz, Amaretto di

Saronno en de onvermoede mogelijkheden van het
gebruik van bepaalde soorten maandverband
waarvan mij de naam nu even niet te binnen

(inside) wil schieten. Met vleugels, dacht ik, en een
drooghoudlaagje. Zou het dat misschienzijn: dat

diePhilishave nu een droogscheerlaagjeheeft?

Ofvoortaan gewoon nietmeer naar reclame
kijken/luisteren, zou dat nog een betere oplossing

zijn? Gewoon,bam, onder die bus knallen?

Je bent principieel of jebent het niet.

Veel fraaie dieren, maar huisvesting ouderwets

Dieren Zoo Zwartberg
zijn vooral zielig

V.r,
rjj °eger, lang geleden, zagen alle

er zo uit als deZoo in
*artberg: keurig op een rij lig-
jjdebetonnen hokken, dievoor-

f-7edoeld lijken om dewilde die-
k dieer in zitten ook binnen te
o U-den en ze bovendien zonder
hvaar aan het publiek te tonen,
„ernaast moest het hok ook nog
jj.^akkelijk schoon te houden
<W' Vroeger ging men er van uit,
jjoldieren geen geest hadden, dus

(,_ ze van zon naargeestige
ty^angenis ook niet geestesziek
H rden. Daar komt bij: dierentui-
tjen hadden een belangrijke func-

kon demensen op geen
v dere manier kennis laten nemen
s. 1 deverscheidenheid aan dier-H_orten in de wereld.Een nobel°eldus.
bat'
* ys nu allemaal anders. Dieren

">e het beste op detelevisie. Mo-

derne dierentuinenzijn inmiddels
zo anders, dathet maar devraag is
of je de mensen welkunt aanbeve-
len naar de Zoo in Zwartberg -
een particuliere onderneming - te
gaan. Want dat is, met alle goede
wil van de wereld, géén moderne
dierentuin.

Erbarmelijk
In Zwartberg zitten vooral de be-
ren en andere groteroofdieren en
ookvele apen, er erbarmelijk bij;
dat is geen kwestie van smaak, dat
is gewoon zo. Terwijl de dierentuin
een zeldzaam grote collectie beren
heeft, ik schat een stuk of dertig.
Er zijn fraaie poema's, jaguars,ook
zwarte, een grote groep koningstij-
gers, maar diezitten bijna allemaal
apart in kooien en vervelen zich te
pletter. Beren schuren zich uren-
lang de rug op een plekjevan de
muur waar ze dat zo te zien al jaren
doen.Andere lopen steedshetzelf-
de korte traject heen en weer, weer

andere schuddenvoortdurend met
dekop. Ik kon nauwelijksnaar die
arme beren kijken, deavond nadat
ik op de tv een documentairehad
gezien over de gevolgenvan dit
soort opsluiting voor depsyche
van deze dieren.
Links en rechts zitten populaties
beverratten, zielig op betonnen
vloeren, sommige zijn gewond; oli-
fanten staan aan het randje van
hun terrein, te overwegen of de ij-
zeren pinnen die er uit de grond
steken pijn zullen doen.
Een klein groenbaviaantje komt
op mijn nadering snel naar me toe,
klimt in het tralieheken pakt het
hangslot dat aan debuitenkant
hangt. Wat wil hij zeggen? Hij en
zijn stamgenotenzitten er nogre-
delijk goed bij, ze zijn met een man
of dertig, maken vrolijkruzie on-
der elkaar; erzijn kleine baby's bij
die door iedereen geknuffeld wor-
den. Maar in het duistere apenhuis
zit een eenzame chimpansee, die

blij is met ieder bezoek, maar zich
iedere keer keer vergist in de
kracht van tralies en glas.

Geboren
Het is tenminste nog een goed te-
ken dat hier nog dieren geboren
worden. Hangbuikzwijntjes, wolf-
jes, baviaantjes, hertjes; ook een
chimpansee, genaamd Tibo; maar
waarom zit dat diertje alleen, als
baby verkleed, in een vrij donker
hokje, met een kinderledikant, een
oranje voetbal en een platgedrukte
plastic fles?

In de collectievalt weinig lijn te
ontdekken, vogels ontbreken bij-
voorbeeld bijna helemaal. Veel
hokken staan leeg. Ook kun jehet
heleaanzien van de dierentuin
nauwelijks 'fraai' noemen, met al
dat beton, het uitzichtop een in-
dustrieterrein, dekale grasloze
vlaktes waar de groterunderen po-
gen te grazen. # Groene bavianen in Zwartberg hebben het samen nog wel gezellig. Foto: PETER ROOZEN

vrijuit
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Renault

RENAULT 5 GT Turbo, bwj.
12-'B7, grijs kenteken,

’ 8.900,-. Tel. 045-726047.
RENAULT 5 TR absoluut als
nieuw, wegens rel.prob., 5-
86, ’4.500,-. nw. APK.
Telef. 04906-2140.
Te koop RENAULT 5 '82, i.z.
g.st, APK, ’1.250,-. 043-
-430283 12.00-14.00 uur.
RENAULT 25 GTX, 1987.
Telefoon: 045-214727.

Te koop Renault CLIO 1.4
RN automaat, stuurbekr.,
bwj. 8-93, 11.000 km, pr.
’19.750,-. Tel. 046-528336

1b.g.g. 046-581841.
Te k. RENAULT 20 TS bwj.
'80 i.z.g.st. Hoofdstr 214,
Hoensbroek. 045-213580.
RENAULT 5 GTS bwj. '87,
kuipstoelen, sportvelgen,:rood, APK tot 1-6-95, uitst.
st.vr.pr. ’7.300,-. Tel. 045-
-713835 Of 325913.

Rover

DEALER

Autobedrijf
Balt BV

Kasteellaan 1, Heerlen.
Tel. 045-72 15 41.

Te k. weg. auto v.d. zaak
prachtige ROVER 200 Exe-
cutive, alle extra's, o.a. leren
bekl., el. ramen, c.v. enz. Tel.
045-721771 na 18.00 u.

Seat

Volkswagen Groep

DEALER

Autosport
Brouns BV

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

Seat IBIZA GL 1.2, bwj. 87,
3-drs., 5-bak, kl. grijsmet.,
vr.pr. ’5.750,-. 046-518575.
MARBELLA '88 fm '91 v.a.
’5.700,-, weinig km's. Kis-
sel 42, Heerlen.

Saab
Weg. verandering van werk-
kring te koop SAAB 900 GLI,
bwj.'B2, met LPG onder-
bouw, nw. motor, APK 1 juli
'95, zilvergrijs, 3-drs., met
schuifdak, ’ 1.250,-. 8 04450-
-2325. Moet weg!

Suzuki

$ SUZUKI

| DEALERL -----------------------------iii-man

Suzuki HLM
officieel dealer
Rijksweg Zuid 212, Sittard

Tel. 046-52 12 15.

Autobedrijf Bodelier
biedt aan:

Suzuki Swift 1.6 GLX Sedan autom. grijsmet 1992
Suzuki Swift 1.0 Spirit wit 1994

Rouwkoulerweg 1, Bocholtz. Telef. 045-441721.
Suzuki ALTO GL, 3-drs., okt.
'88, grijsmet., km.st. 53.000,

’ 7.950,-. 8 04492-4680.

Suzuki ALTO, bwj. '87, i.z.g.
st., 38.000 km, rood, APK, pr.
n.o.t.k. Tel. 04492-2289.

Te k. SUZUKI Jeep SJ 410
Cabrk>,'B3, mintgroen bikini-
top, geel kent. Ser. geg. vr.
pr. ’ 8.750,-. 8 04451-2372.

Te koop SUZUKI personen-
busje, geel kenteken, super
carry 1000 cc, 5-gang, verh.
dak, i.z.g.st, bwj. '87, vr.pr.

’ 5.750,-. Tel. 045-273731.
Subaru

Subaru MINI Jumbo kl. wit,
km.st, 30.000, bwj. mei '92,
1e eig., pr.n.o.t.k. Tel. 045-
-741898 na 18.00 uur.

Toyota

TOYOTA
| DEALER |

Mengelers BV
OFFICIEEL DEALER

.VOOR ZUID-LIMBURG
Klasse

Occasions
Oirsbeek tel. 04492-1814

Schaesberg tel. 045-318888
Sittard tel. 046-521000

Swentibold
Officieel agent
Oude Rijksweg Noord 54.

Susteren. Tel. 04499-3300.

Toyota CELICA 2.0 GT
DOHC, bwj. '78, nw. model,
’950,-. Telef. 04451-1804.
Te k. Toyota COROLLA 1.3
HB, 3-drs., bwj. 5-'B9, wit, s-
gang, nwe. banden.i.z.g.st.,
’9.750,-. Tel. 046-512315.

Toyota COROLLA 1.6 Si
GTS, 107 pk, diverse extra's,
kl. wit, km.st. 62.000, bwj. 6-
90, vraagprijs ’17.950,-.
Tel. 045-213544.

Te koop van part. Toyota
CELICA 1.6 STi, Littback,
model '90, zwart, achter-
spoiler, alarm, Im-velgen,
verlaagd, 68.000 km, vr.pr.
’24.500,-. a 04407-1588.

Te koop Toyota COROLLA
1.3 DX HB bwj. '88, wit,
sportvelgen, radio, halo-
geenlampen, vr.pr.

’ 13.500,-. 045-312623.

Volvo

VOLVO
DEALERI '*TT : 1

Autobedrijf
Volvo Klijn
Strijthagenweg 123

Kerkrade. Tel. 045-45 80 00.
VOLVO 850 GLT sedan 03-
-92, rood, Im.velgen, electr.
ramen, ABS, pluche bekle-
ding, 1 eigenaar, in nieuw-
staat, ’ 49.500,-. Autobedrijf
Klijn CV. Volvo Dealer,
Strijthagerweg 123, Kerkra-
de. 045-458000.
VOLVO 240 Polar Estate 03-
-93, grijsmet. Im.velgen,
gasonderbouw, alarm met
afst.bed., speakers, antenne,
bagagerolhoes, 30.000 km.,
1e eigenaar, nieuwprijs
’58.900,- nu vor ’48.250,-.
Autobedrijf Klijn CV. Volvo
Dealer, Strijthagerweg 123,
Kerkrade. Tel. 045-458000.
VOLVO 460 DL 1.8 inj. se-
dan, 11-92, smokemet., lu-
xe bekleding, centr. vergr.,
30.000 km, 1e eigenaar,

’ 30.950,-. Autobedrijf Klijn
CV. Volvo Dealer, Strijtha-
gerweg 123, Kerkrade. Tel.
045-458000.

VOLVO 740 GL 23 sedan,
blackline 09-'B9, blauwmet,
Im.velgen, getint glas, centr.
vergr., elec. ramen, span-
ners, antenne, in nieuwstaat,

’ 30.950,-. Autobedrijf Klijn
CV. Volvo Dealer, Strijtha-
gerweg 123, Kerkrade. Tel.
045-458000.

Te k. VOLVO 460 GlTbwj.
'91, km.stand 55.000, pr

’ 19.800,-.Tel. 046-753278.
Te k. witte VOLVO 440, bwj.
'90, LPG, m. onderh.boekje,
pr. ’11.000,-. 045-231225.

VOLVO 440 DL 1.8 inj. auto-
maat, 4 traps 04-92, smo-
kemet., getint glas, centr.
vergr., in nieuwstaat, 1e ei-
genaar, 15.000 km, nieuw-
prijs ’41.000,- nu voor

’ 29.950,-. Autobedrijf Klijn
CV. Volvo Dealer, Strijtha-
gerweg 123, Kerkrade. Tel.
045-458000.
VOLVO 440 GL 1.8 inj.
Freeway 03-93 rood, kuip-
stoelen, pluche bekleding,
electr. ramen, stuurbekr.,
brede banden, speakers en
antenne, spoiler, zeer mooie
auto en uitvoering, 1e eige-
naar, ’ 29.950,-. Autobedrijf
Klijn CV. Volvo Dealer,
Strijthagerweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.
VOLVO 360 GLt 2.0 inj. 4-
drs., 09-'B7, rood, zeer luxe
bekleding, sportvelgen, zeer
goed onderhouden, 1e eige-
naar, ’12.250,-. Autobedrijf
Klijn CV. Volvo Dealer,
Strijthagerweg 123, Kerkra-
de. Tel. 045-458000.
Te k. VOLVO 340 L, bwj. 5-
87, 5-drs., antrac.met., vr.pr.
’5.000,-. Tel. 04492-5014.
VOLVO 340, 5-drs. met
plaatschade, bwj. '85, vr.pr
’1750,-. Tel. 04498-54319.

Volkswagen
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'86, i.z.g.st., vr.pr. ’ 7.500,-. 8
046-379397 na 20.00 uur.
VW POLO 1.3 kat., '88, zeer
mooi en zuinig, vraagpr.

’ 6.950,-. a 046-522693.
VW GOLF diesel, 1983, pr.
’2.500,-. Koolhoverweg 32, .
Bocholtz of na 18.00 uur
8 045-425407. ;
Te koop VW KEVER 1300,
bwj. '72, APK, zeer mooi,

’ 4.500,-. 04450-2239.
SCIROCCO GTX 16 V, bwj.
'86, iets moois, vraagpr.

’ 12.000,-.a 045-418795.

10 x GOLF
2x VW Golf GTi 15" sportv. verlaagd sch.d t.88,84

.3x VW Golf 1.6 GT uitv. div. extra's '89,87,84
2xVWGolf I.3Memphis + Tour antracietmet 2x1988
1x VW Golf I.Bi CL div. extra's 1987
1 xVW Golf 1.6 Turbo D. verlaagd 5-bak 1988
1 X VWGolf 1.8 GLi Cabriolet 15" sportv.verl 1983

Auto Ruyl
Stationsstr. 85 Elsloo S 046-371766 plm. 60 occasions.. Te k. VW GOLF GTi 16V,

bwj. '86, vraagpr. ’ 11.500,-.
Telef. 045-418795.
Te k. VW GOLF 1.3 Man-
hattan, '90, grijsmet, km.st.
47.000, i.z.g.st. 043-617978.

Te k. VW GOLF GTi, bwj.
'87, kl. grijs, km.st. 122.000,

’ 9.500,-. Tel. 045-443500.
Te koop VW GOLF I.Bi, bwj.
'88, zilvermetall., luxe uitv. vr.
pr. / 12.500,-. 046-526206.

Alla Romeo 164 Twin Spalk 92 .27.500.-
-164 l»n Spark 90-91 v.a. ’18.750.-
-164v6 3 0 '88-90 v.a ’17500.-
-75 1.8 ia .". '91 ’ 15.750.-
-75 87-90 v.a. ’ 6.500,-
-33 1.7 16v '90 ’ 16750.-
-33 86 92 v.a. ’ 6.500.-
-2.0 GTV '82 ’ 7.500,-

Audi 100 nw mod m'92 ’32.500.-
-80 2.0 92 ’25.500.-
-80 '88-91 v.a. ’l5OOO.-
SOcoupé '86 ’ 9.750,-
-100 86-89 va. ’ 7 000.-

BMW 520i24v '91 ’33.500.-
-3181 '91 ’ 34.750.-
-318. 3201.323, 85090 v.a. ’ 5.000.-
-524 TD 87 ’ 7.750,-

Citroen KM v6aut 92 ’37.500.-
KM comfon '90 v.a. ’18.500,-
BXl9rdßreak 88 ’ 8 750,-
BXI9D '87-90 va. ’ 6.750.-
BK 14. 16. 19 86-92 v.a. ’ 4.500.-
AX 1li Mistral 90 ’11.250,-

Oaihatsu Charade GTi turtx> 88 ’ 9.750.-
Fiat TtpoQT '91 va. ’15.750.-

TipoDigit 88-90 va. ’ 9.750.-
TipoDtd 89-91 v.a. ’11.500,-
C'omaie 87 ’ 7.750.-
Uno '86-91 v.a. ’ 4.500.-
Panda '86-91 v.a. ’ 4 000.-

Ford Scorpio 2 9 Gli sedan m'92 ’23.500.-
Scorpio 2 9 GI, aut 91 ’22.500,-
Scorp» 2 0 Gilaut '91 ’19.750.-
Scorpio 20i sedan v '90-91 va. ’l6500.-
Siena2 0i '91 ’16.500,-

-" » Sierra '85-'9O v.a. ’ 4.500.-
EscortlBGld "87-_o va ’ 7 000.-
Escort 85-91 v.a. ’ 4 000,-
FrestaO 86 89 va ’ 6 000.
Otion 1 4i '89 ’ 11.500,-

Honda CrvicDXl 92 ’24.500.-
CRX 16. 16v '90 ’25 750,-
Aoco«d2o_X '91 ’ 19.500,"
Aerodeck 2 0 EX '87 ’ 11 500.-

Lancta Dedra _ '90 ’19.500.-
Thoma

_
0 * '90 ’15.750.-

Mazda 626 1 8 12vCombi 91 ’22.500.-
-626 1 8 12v Hatchb 91 ’18.500.-
-626 2 0 GLX 88-'9O va. ’lOOOO.-
-626 2 0 12v coupé aut 88 ’ 12.500,-

Mercedes 230 E m 91 ’35.500,-
-190 E '91 ’29.500.-
-260 E mB9 ’28.500.-
-190 E 84-87 v.a. ’12.500.-
-190D 85-89 v.a. ’14.500.-
-250 D 88 ’ 27 500.-
-280 SE aut 84 ’13.500.-

Mitsubishi Pajero td 2.5 nw. motor 87 ’19.250,-
Colt 1 SGLI '90 ’ 14.500-
Colt EXE '88 ’ 10.750.-
CottturOo '86 ’ 6 500.-
CcJtGLD 88 ’ 8.500.-
Gaiant2 OGLX 87 ’ 5 000.-
GalantTD 86-89 v.a. ’ 4.750,-

Nissan 300 _X Targa 85 ’14.500,-
-280 ZX Targa 83 va. ’ 8.750.-
Cherry 86-91 v.a. ’ 4.000.-

-■ PatrolT.D 86 . ’16500.-
King-Cab turbo D airco 90 ’24.500-

Opel Senator 3 0i aut 89 ’17.750.--. Omega 88-91 va. ’lOOOO.-
Omega 2 3 D combi 89 ’ 15.750.-
Omoga 20. combi 89 91 va. ’l4 500.-
Vectra2 0i '91 ’21.000,-
Kadetl 86-92 va. ’ 5 500.-
KadettGSi 86-89 va ’10.750.-
MantaVßGT 88 ’ 8.750,-
Corsa 85-89 va. ’ 4.750.-

Peugeot 605 SR. 91 ’26 750.-
-405GR1 90 va. ’14.000.-
-405GLlBieaK 90 ’ 16 750-
-205 GT; GTI 85-90 va. ’ 5.500,-

Porsche 944 84 ’ 19.000.-
-924 82 ’ 7.500.-

Renault 19TSChamade '90 ’14750,-
-19 GLD Chamade '91 ’ 14 750.-
-21 GTS 86-89 va. ’ 6.000.--> STL '88 ’ 7.750,-

Rover 216 SE 86-88 va. ’ 5.500.-

-* Saab 900 C 86 ’ 7.500.-
-90 '86 ’ 6.500.-

Seat ICx.a 86-88 v.a. ’ 4 500.-
Subaru Justy SL '85-88 va. ’ 5 500.-
Su_uki Sw.H 1 3 GL Sedan 90 ’14.750.-

Swrni3GLX '88 f 9.250,-
Triumpl SpUlira MX 111 68 ’ 9.750,-
Toyota Celica littback '87-"89 v.a. ’10.750,-

Celica "84-87 va. ’ 2.500.-
Hi-lu. dubb cab O '85 ’l2 500.-

V.W. VentotSCL 92 ’26 500.-
P-s-atcombiD 90 ’23 500.-
Passat 1 8 CL _ '92 ’24 750.-
Golt 86-91 va. ’ 6 500.-
Goltaul '86 ’ 7.500.-
Pok) coupe '87 ’ 8.500,-
Sc.rocco 84 ’ 6.750.-
Kever cabriolet als nw '74 ’10.750,-
Kever '70 ’ 1750,-

Votvo 740GL23I 90 ’22.500,-
-340GLaut 87 ’ 7.750.-
-BSOGLT '92 ’41500.-

Rtm. 100 goedkope Inrullmulo'm v.a. f SOO,-.
Info*mmmr nmmr onxm untok* mn v—lzljdlo*

tinmnchtrlngmmogolllkhodmn.

Van Sintmaartensdijk Auto's BV
Trichterweg 109

Brunssum, 045-229080

Inruilkoopjes
V.W. GoHD 1981 ’ 1.250.-
Renault 9 diesel 1983 ’ 1.500.-

-5 Avenue 1964 ’ 3.000,-
-5 TurboAlpine 1963 ’ 3.250.-

Votvo 360 GLT 1982 ’ 2 250,-
-340 aut 1983 v.a. ’ 2 250.-
-2x245 GL * GLD Combi 1979-1981 v.a. ’ 950.-
-244 GLaut 1983 ’ 3 500.-

Opel Mama GTE aut 1984 ’ 3.750.-
Kadett 1980-1984 va. ’ 1.500.-
RecordCombl 1983 f 1.250,-

BMvV 518 1983 ’ 3.500.-
Nissan Micra 1983 ’ 2.750-
Saab 2X9OOGL . Turbo 1980-1983 va. ’ 2.500.-
Toyota CorollaLittback 1980 ’ 1000,-
Fiat 4x Ramos 1983-1984 v.a ’ 1.000,-

Panda 1982 ’ 2.750.-
Hyundai Stellar 1964 ’ 2.500.-Mazda 626 aut 1964 ’ 4 000.

929coupe 1983 ’ 3.750.-
Ford Sierraaut 1984 ’ 4.750.-

Sierra combi 1983 ’ 3.250.-
Alta 33 1.5 1984 ’ 1.500.-
Audi 80 1.8 1983 ’ 3.500.-
Op«< Kadett combi s 1980-1983 v.a. ’ 1.500.-

Han van Sint Maartensdijk
Trichterweg 109

6446 AR Brunssum

Als nieuw GOLF 1600 GLS,
cabrio nw. model, kl. rood,
sportwielen, APK tot '95, bwj.
'79, mr. mog. Ariensstr. 2
Kakert/Schaesberg.
Te k. VW KEVER, bwj. '71,
geheel gerest., tax.rapport
aanwezig, inruil mogelijk, pr.
n.o.tk. Tel. 045-226464.
Te k. VW GOLF GTi, bwj.
'84, kl. wit, i.z.g.st., vr.pr.
’6.250,-. Tel. 045-321065.
Te koop VW GOLF 1.1, bwj.
'78, i.g.st., ’850,-. Telefoon
045-726495.
Te koop VW JETTA TX '86,
’6.900,-, nw. APK, i.z.g.st.
043-430283 12.00-14.00 u.
Te k. VW GOLF D, zwart,
bwj. '89, 3-drs. alarm, vr.pr.
’10.950,-. Tel. 045-250631.
Te koop VW GOLF 1300, wit,
bwj. 8-'B5, i.z.g.st., ’5.250,-.
Telef. 046-332890.
Te koop VW PASSAT Va-
riant, kent. DB-DH-40,
stuurbekr., schuif/kanteldak,
i.z.g.st., ’24.750,-. Telef.
045-225377.
Te koop GOLF GTi, bwj. '81,
APK tot '95, kl. zwart, ats
velg. Telef. 045-4411872.
GOLF GTi, 16V, 10-86, kl.
zwart, nwe. koppeling, uit-
laat en remmen, auto ver-
keerd in goede staat, vr.pr.
’8.750,-. Tel. 045-353713.
Te koop VW GOLF Diesel,
APK, bwj. '82, ’2.500,-. Tel.
045-230564.
Vuurrode GOLF Manhaften,
bwj. '90, met LPG,

’ 13.250,-. Tel. 046-747689.
Te k. VW GOLF 1.8 GTi, bwj.
'85, i.z.g.st. kl. wit. Tel. 045-
-214963, mog. antw.app.

Golf Diesel, SCHADE, bwj.
'92. Tel. 06-52601698.
Te koop VW GOLF APK 2-
95, i.z.g.st., vr.pr. ’700,-.
Telef. 045-229786.
VW GOLF GTi 16V '87, uit-
geb., vr.pr. ’8.500,-. Duits
kent. 00-49.1722478225.
VW GOLF C, kl. wit, 1.m.-
-velgen, '85, ’5.600,-. 045-
-224967, na 17.00 uur.
GOLF 1.3 CL, '87, sportwie-
len, 1e lak, zeer mooi,
’7.950,-. Tel. 045-424128.
VW GOLF 1600, zeer mooi,
bwj. '86, vr.pr. ’8.750,-. Tel.
045-216932 of 045-231448.
VW GOLF 1300, bwj. '83, ie-
dere keur. toegest, vr.pr.
’3.750,-. Tel. 045-323171.
VW GOLF 1980 type 1100 S,
in goede staat, pr. ’850,-.
Tel. 045-751884.
VW SCIROCCO GTX nieuw
model, kenteken '93, alle
extra's, ’7.500,-. Inruil mo-
gelijk. Tel. 045-724993.
Te koop VW GOLF 1800i,
Wolfsburg edition, bwj. '90,
km.st. 40.000, kl. zwart, vele
extra's o.a. verl., stuurbekr.,
schuifd., alarm, 5-drs enz.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-258408.
Te koop VW PASSAT Va-
riant, bwj. '89, kl. blauw, pr.
’20.500,-. Tel. 045-321331.
VW GOLF Diesel, '87, i.z.g.
st., diverse extra's, vr.pr.

’ 8.750,-. Tel. 046-742823.
VW PASSAT Station Turbo
Diesel, bwj. '83 i.z.g.st.
’3.000,-. Tel. 045-462661.
VW GOLF CL 1.6 D, bwj. B-
'BB, alu. velgen, trekhaak,
goudmetallic, i.z.g.st

’ 11.500,-. Tel. 045-424500.
Auto onderdelen en accessoires

In- en verkoop schade-auto's
Autodemontage Deumens
Verkoop gebruikte en nieuwe onderdelen van

alle recente merken auto's. Tevens nieuwe trekhaken.
Haefland 20 (industrieterrein) Brunssum, 045-254482.

Geonendrtan v 9 00-Ifl 00 i/ur 73terd«ns Q 00-1.5 00 '«ir '

Te koop 4 SPORTVELGEN, met goede banden voor. BMW-3 serie plus spoilerset
voor BMW-3 serie. Telef.! 045-424134.

ITe koop VERSNELLINGS-
) BAK, sportbak, 5-gang van

VW GOLF I.Bi, bwj. '90, vr.
pr. ’ 650,-. Tel. 045-242963.. Ink./verk. goede gebr. AU-
TOBANDEN. Passartweg
39, Heerlen. 8 045-222675.

Te koop RECARO interieur
voor Kadet D of Opel manta

’ 350,-. Telef. 045-246059.
Te k. FIETSENDRAGER
spec. voor VW Kever voor
op trekhaak (max. 3 fietsen)

’ 100,-. Tel. 045-220662.

\PICCOW'S\\ 045-719966 1
Motoren en scooters

Diverse motoren
bij automobielbedrijf

' Mengelers
Oirsbeek

HONDA CBR 1000
bwj. augustus 1990

km. st. 23.000
kleur rood/zwart
prijs ’ 13.800,-

KAWASAKI GPZ 600
bwj. april 1988

km. stand 36.000
kleur rood/grijs
prijs ’ 7.900,-

YAMAHA 750 F
bwj. februari 1991
km. stand 19.000

kleur zwart/grijs/rood
prijs ’ 12.800,-

HONDA CBR 600 F
bwj. mei 1990

km. stand 13.000
kleur mint/wit/roze

prijs ’ 12.750,-
SUZUKI 750 GSX

bwj. juni 1987
km. stand 19.000
kleur grijs/rood
prijs ’6.500,-

Provincialeweg Zuid 91
Oirsbeek

a 04492-1814.

M.O.C. Motor
Doe-dag/

Motormarkt
DRAF EN RENBAAN

LIMBURG
Standplaatsen te huur voor

particuliere Motormarkt
Zondag 14 augustus 1994

Info tel. 045-319191/327002
Een greep uit ons aanbod:
BMWKIOO RT

'84 ’ 8.950,-
BMWKIOORS'B4/8.250,-
BMWRIOORTB3 ’6.250,-
BMWRIOOT79 ’6.250,-

BMWRIOORS'B2 ’6.250,-
BMW RBORT 79 ’ 5.450,-
BMW R75/5 73’ 6.950,-
BMW R65 79 ’ 5.750,-

Tel. 04920-45288.
Te koop MOTORBANDEN
tegen scherpe prijzen. Ban-
denspecialist Abel, Reeweg I
143, Landgraaf, a 045-'
314027.

Dreams MOTORVERHUUR
biedt aan: uniek in verhuur,
BMW K 1; Ducati 851; Honda
VT 1100; Yamaha FZR 750
en diverse Choppers in ver-
schillende CC-klassen.
Jongmansweg 39, Heerlen
Nrd. a 045-214942 of 06-52.
759767 of 045-210575.
MOTORTOERRIT door M.C.
Gilgamesj, 26-06 a.s. Ver-
trek café Drieluik, Heerler-
baan 107, Heerlen, 10.00-
-11.30. Info: 045-228560.
BMW R 100 RT, bwj. '88, km.
st. 43.000, blauwmet., in nw.
st., pr.n.o.t.k. a 045-221279.
Te k. YAMAHA KT 500, bwj.
'80, in perf.st. Zien is kopen.
’3.750,-. Tel. 04459-1816.

Te k. PACIFIC Coast 800,
Amerikaanse import, bwj.
'93, kleur rood, diverse ex-
tra's, 5.000 ml. 045-316944.
Te koop HONDA VT 600 C,
Shadow, bwj. '93, plm. 2.000
km., 1 jaar garantie, mcl. ace.
Telefoon 04451-2195.
Te k. HONDA VF 750 F, pr.
n.0.t.k., mooie tourmotor.
Telefoon 045-725334.
Te koop MOTOR met zij-
span cml BMW R 100 S.
Telefoon 045-310149.
Te koop KAWASAKI Z 650, i.
z.g.st., bwj. '80, vraagpr.
’3.250,-. 8 045-410413.
Te koop RACE KART - Kali
125 cc; Honda 6 versn., i.z.
g.st., vraagprijs ’ 4.000,-.
Tel. 045-322071.
Te k. YAMAHA FZR 600 bwj.
'91, km.st. 5.000, z.g.a.n., vr.
pr. ’ 13.000,-. 045-314053.
Te k. YAMAHA 750 Super
Tenere, bwj. '90, rood/wit,
km.st. 19.000, ’9.750,-. B
045-726495.
Te koop SUZUKI GV 1200
(Suzuki "V-Max") bwj. '85,
km.st. 11.000, vr.pr.
’9.500,-. Bellen op zondag ina 10.00 uur: 045-424441. 'Te k. SUZUKI INTRUDERS '1400, bwj. '92, ’16.750,-; |
1400, bwj. '90 ’15.750,-; i
1400, bwj. '87 ’13.500,-; '750, bwj. '89 ’10.750,-. ITelef. 04970-15307. i
MOTORTRAILERS, grootiassortiment in verhuur en 'verkoop. Venter trailers. Tel. |
045-219475. i
Te koop HONDA VF 400 F, i
bwj. '86, ’4.850,- en Honda 'CBX 750 F, bwj. '86, |
’7.950,-. Weinig km. Telef. i043-436354. 'KOOPJE! BMW R 45, rood-
met., 32.000 km, i.z.g.st., I’ 4.250,-. Tel. 04755-2024. |
Te koop VIRAGO 535 in nw. I
st., bwj. '87, slechts 5.200 !
mill, ’7.500,-. 045-724729.
Te k. MOTOGUZZI 1000 SP I
in nw.st., vr.pr. ’6.750,-, zat. Ien zond. aanwezig. Ninnes-
weg 88, Pannningen. I
Te koop HONDA CR 125, Ibwj. '85, vr.pr. ’1.000,-. Te- llef. 045-230173 of Vriehei- Jdepark 54, Heerlen. I
Te k. YAMAHA KT 600, km I
st. 4.300, bwj. okt.'9l, pr.n.o. It.k. Tel. 045-726449. ■
MONTESA COTA 348 Trial, 'bwj. '82, met kenteken, |

’ 1.000,-. Tel. 045-353762.
KAWASAKI GPZ 750 Turbo, !bwj. '84, nwe. banden, zwart/ 'rood, ’ 6.500,-. 046-523991.

Te koop KAWASAKI GPZ
750 R, bwj. '86, pr. ’B.OOO,-
Tel. 04455-2361.
SUZUKI 600 DR Dakar uit..,
bijna '87, als nieuw, koopje!
’3.500,-. Tel. 04406-13688.
SUZUKI GSX-R 1100 bwj.
'90, blauw/wit, i.z.g.st., vr.pr.
’13.750,-. 045-420623.
Te k. KAWASAKI ZXR 750,
bwj. 1994, kl. violet, 3.000
km., veel ace., pr.n.o.t.k.
Telefoon 045-457578.
Te k. KAWASAKI ZXR 750,
bwj. 1993, kl. violet/blauw,
4.000 km, abs. nw.st, vr.pr.
’19.000,-. 045-457578.
Te k. SUZUKI GSX 750 R, kl.
blauw/wit, bwj. 1994, 2.500
km., vr.pr. ’ 19.500,-. Tele-
foon 045-457578.
YAMAHA Virago 535 bwj.
1993, i.z.g.st. Telefoon: 045-
-457578.
Te koop HONDA CB 900
80l dOr Lz.g.st. km.st.
20.000, bwj. '80, vr.pr.
’5.750,-. Tel. 045-218422.
HONDA NSR 250 R, bwj.
'90, lichte rijbare schade, vr.
pr. ’ 3.500,-. 8 045-218422.
HONDA Goldwing 1100
Vetterstate 1980 zwart met
veel chroom; MZ 125/3 1961
opknapper. Tel. 045-723621.
Te k. KTM GS 400 crosser
met kenteken, 79, i.g.st.,
’750,-. Tel. 045-273731.
Te koop CB 650, 750; te-
vens crossmotor, pr.n.o.t.k.
Tel. 045-462938.
BMW Sahara ’ 12.500,-;
Jawa 2-cyl. ’950,-; NSU
Max ’2.400,-; Zundapp KS
600 ’4.750,-; NSU 1936
’2.750,-; motor + zijspan
nieuw ’ 2.950,-; Zundapp
Sahara ’ 8.250,-; Harley
1942 ’8.500,-;. Tel. 013-
-340384 / 440869.
700 INTRUDER bwj. '87
’9.000,-; 600 Shadow bwj.
'90 ’10.000,-. Tel. 04750-
-11228.
Te k. HONDA 450 Rebel,
bwj. '86, 8.600 mil„ grijs, pr.
n.o.t.k. Tel. 045-320202.
SUZUKI Intruder 1400
bouwjr. 8-92, in nieuwstaat, |
vaste prijs ’ 17.500,-. Tel.
045-251905. :
Te koop YAMAHA SRX 6,
bwj. '87. Telefoon 045-
-708569 na 19.00 uur. ,
Te koop Chopper YAMAHA
Virago 750, bwj. '92, abs. nw.
st. 3.000 km, ’11.000,-. Tel. '045-225171. 'Te koop YAMAHA KT 600Z,
Tenere, bwj. '83, i.z.g.st., vr.
pr. ’3.850,-. 04450-4451.
YAMAHA RD 350 LC, bwj.
'83, watergekoeld, RDW-
gekeurd, km.st. 19.000,

’ 1.900,-. Tel. 045-420146.
Te koop BMW 60/5 (750cc),
bwj. '72, zwart, i.g.st.,
’4.900,-. Tel. 045-741904.
Te koop KAWASAKI ZlOOO
H, bwj. '81, vr.pr. ’3.550,-.
In z.g.st. 8 045-723973.
Te k. YAMAHA RD 350
YVPS, bwj. '86, i.z.g.st. Prijs

’ 4.500,-. a 045-723807. ■
SUZUKI GSX-R 750 W, bwj. I
'92, weinig km., vraagpr. '’ 14.995,-. 8 045-420623. _ ;

Hallo Hallo
zegt het voort

Van Sloun ruimt zijn meubelen niet
op, ze zijn er te goed voor maar toch

KORTINGEN TOT

SITTARD, Industriestraat 4 tel. 046-521839■ __ __
* " _____" _*-__ (donderdags geopendtot 21.00 i»

SLAAPADVIES
CENTRUM IIIJI|m
Mvon rloun interieur
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■ü^^B-|r^^99n^_______________________-M
Te k. SUZUKI GSX 600 F,
bwj. '93, kl. zwart/mintgroen.
Inr. mog. Tel. 04450-2912.
Te koop HONDA Gold Wing
Interstate 1100, bwj. '82.
Telef. 04457-2014.
Suzuki INTRUDER 1400,
bwj. '91, zwart, in nw.st.,
’15.500,-. 04958-91917.
Te k. BMW R 50, bwj. 1963,
in pr.st., geheel origineel,
’10.500,-. 045-217583.
Te k. HD SPORTSTER XLS
1000, Roadster, bwj. '84, i.z.
g.st, vr.pr. ’13.500,-. Tele-
foon: 045-728071.

Sloopauto's
RAPIE vraagt loop- sloop-
en schadeauto's, met vrij-
waringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. 8 045-423423.
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen. Joep
Wolters. Telef. 045-411480.

Te koop gevr. loop-, sloop-
en SCHADE-AUTO'S en
auto-onderdelen te koop 8
046-512924/046-519637

Te koop gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A. Korter. 8 045-229045.

Te koop gevraagd sloop- er
SCHADE-AUTO'S. Auto-
sloperijMarxer. 8045-720418.
Te koop gevr. schade- er
oude sloopauto's. Tev. pn-
derd. Autosloperij K. KÖR-
FER, 045-227377, Indus-
triestr. 7, Hoensbroek.

Aanhangwagens
BAGAGEWAGENS en mo-
tortrailers, groot assortiment
in verhuur en verkoop. Ven-
ter trailers. Tel. 045-219475.
Te k. AANHANGWAGEN
0.40 x 1.23 x 1.70, laadverm.
plm. 700 kg, vr.pr. ’500,-.
Tel. 045-318929.
Te koop AANHANGER, i.z.g.
st. Tel. 045-353896.
Te koop AANHANGWAGEN,
als nieuw, met oplooprem
Tel. 045-258390.
AANHANGWAGENS en alle
losse onderdelen. Jo Knops,
Rijksweg-Zuid 195, Sittard.
Tel. 046-512718.

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

IPICCOLO'SI 045-719966

Pu.
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Een Cuslom bike von Yomaha is In menig opzicht begeren. Stijl, techniek, superieur comfort, duur- l
de ultieme droom Maar dan wel een "jongens'- zoamheid en minimool onderhoud. Schitterende
droom (m/v!) van een zeer volwassen soort kleuren en glimmend chroom Kom voor 'nproel-
Neemt u maot eens plaats op het lage uitnodi- rit naar de erkende Yamoha-dealer Enwacht niet
gende zadel, zet uw handen aan het brede stuur te lang, want wie vanat 10 juni t/m 31 juli een
en ontdek waar de luchtgekoelde V-twin met nieuwe Yamaha XV 535*, XVS3SS* aanschaft,
bovenliggende nokkenassen toe in staat is. En/aar ontvangt een gratis accessoires-pakket t.w.v,
de enorme souplesse, hel gemak waarmee val fl. 1.100,- bestaande uit lederenzijtassen, wind-
dat vermogen beheerst, terwijl u ontspannenkoers scherm, carterbeugels en toolroll. Bij aanschat van
zet naar de verre verte voor u. Kortom, de een XV 750* ontvangt u een gratis accessoires-

Custom'svan Yamaha hebben pakkef t.w.v. fl. 1.449,- bestaande uit lederenzij-
,<i**Rj; alles wat big boys & girls tassen, windscherm en sissybar.

I ____■_,

■ i_-K_*^vi________S!#G_W t__o"*^__ ._■ * Aanbieding geldt oneen
I **_fi_B!__Bs H_f _PK ■ -^\ VeVMAHA : vo-genoemde typesK»is in
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I yamahaprorjuroen kunnenafwijken van omschreven specificaties en wi|_igingen2ijnvoorbehouden

i £mjk REKERS j
JtJUjÊ MOTOREN !JftJWnfr HEERLEN! vWffij^ O 045-215375 j

l_!_"__ j

.EIS.
UW OUDE VIDEORECORDER

OF KLEURENTELEVISIE

VAN 50; TOT
1 MILJOEN

BIJ AANKOOP VAN EEN PDC-SHOWVIEW OF HIFI'
VIDEORECORDER OF STEREO KLEURENTELEVISIE- _

VRAAG DE VOORWAARDEN AAN ONZE VERKOPERS/*

| debeste keus in audio, videoen elektro
| " Heerlen, Geleenstraat 21, naast Stadskantoor.

tel. 045-711440.

| Doctorandus Hond?

/yw^fij^Mßjt^jl^H-^^^ --■-~.-______**

Steun de studiefinanciering van déze hon0

|, bij het Koninklijk Nederlands Geleidehor»'
den Fonds. Word donateur en stort mi"1'

maal f 10,- op gironummer 27 54 00, ondC
vermelding van 'nieuwe vriend. Dan k» 1'

déze binnenkort 'cum laude' afstuderen-

Koninkh|k Nederlands Geleidehonden Fonds. jpß^J ~c
Antwoordnummers7o.llBoWß Amstelveen f\l\ KN°^

lij — ***'^



»Vat het getalvan 162crjfers betreft
dat in Amsterdam werd ontbon-
den: men verkrijgt het door
(12 151 -1) te delen door 11. Vier jaar
geleden vestigde het CWI het we-
reldrecord ontbinden in factoren
met een getal van 101 cijfers. Het
feit dat het Amsterdamse instituut
nu weer een hele grote stap verder
heeft gezet, toont volgens Te Riele
aan dat Nederlandse onderzoekers
op dit gebied vooroplopen.

|**s eerste record werd een getal
y*n 162 cijfers ontbonden in twee
Priemfactoren van 44 en 119 cij-
'ers. Het resultaat werd gevonden
113 enkele weken rekenen op dertig
jtoderling geschakelde 'worksta-;ü°ns' en ruim drie uur op een Cray

Het vorige record,°Jond op een getal van 158 cijfers.
>*tet werd in Amerika gevestigd,,«taar wel door deNederlandse wis-
kundige Arjan Lenstra.
:"et ontbinden van dergelijke Ontbinden in factoren is een fun-

Nog belangrijker is dat een variant
van de 'Number Field Sieve'-
methodekon worden getest en dat
deze efficiënter en praktischer
bleek te zijn. De variant werd uit-
geprobeerd op een getal van
'slechts' 105 cijfers, maar verwacht
wordt dat een verlegging van de
getalsgrenzen spoedig kan worden
verwacht. In dit geval stond het
vorigerecord op een getal van 'niet
meer dan' 75 cijfers.

monsterachtige getallen gebeurt
met een methode die 'Number
Field Sieve' heet. Het belang van
de ontbinding van het getal van
162 cijfers zit volgens Herman te
Riele van hetCWI in het feit dat de
methode verder kon worden ont-
wikkeld en verbeterd.

Hieronder een voorbeeldje hoe
soms heel snel een getal kan wor-
den ontbonden, hoewel dat op het
eerste gezicht moeilijk lijkt. Neem
het getal bestaandeuit zes keer het
cijfer 1. Men kan snel zien dat
111111 deelbaar is door zowel 11
als 111 doorhet getal in mootjes te
hakken: 111111 of 111111. Voert

Griekse wetenschapper Eratosthe-
nes. Hetkomt erop neer om te zien
of een getal achtereenvolgens te
delenis door depriemgetallen 2,3,
5, 7, 11, 13, enzovoort. Deelbaar-
heid door de eerste vijf getallen is
redelvjk gemakkelijk na te gaan.
Bijvoorbeeld: alleen een even ge-
tal, eindigend op 2, 4, 6, 8 of 0, is
deelbaar door 2, en alleen een getal
eindigend op 5 of 0 is deelbaar
door5.

damentele bezigheid in de getal-
lenleer. Kinderen beginnen er al
vroeg mee op school en weten der-
halve dat bijvoorbeeld 21 kan wor-
den opgedeeld in depriemfactoren
3 en 7. 'Kleinste gemeneveelvoud'
en 'grootste gemene deler' van
twee of meer getallen zijn begrip-
pen die onmiddellijk verband hou-
den met ontbinden in factoren. Op
het, menselijkerwijze gesproken,
door derden niet kunnen ontbin-
den van (zeer) grote getallen berust
het verzenden van geheime bood-
schappen door banken, bedrijven
of militairen.
Voor het handmatig of met zakre-
kenmachientje ontbinden van
(kleine) getallen gebruikt men ook
een 'zeef-methode' die al in de
Oudheid werd ontdekt door de

Astronomen ontdekken steeds meer ronddolende kometen

Eens komt de 'big bang'

iii I.l■ 11111111111'iHiiiiiiiiin i i'^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B(KB) in Den Haag ruimH
geïllu-H

streerde enl
daarmee de rijksteß

openbare Neder-Hmanuscripten!
ongeveer achtH

geven een gede-H
van del

ontwikkelingvan demiddel-H
boekverluchting.I

van de schatten van de_________________________|
KB waren in de afgelopen dccc
buitenland. Vreemd heeft de verzameling in eigen land nog weinig
aandacht gekregen. De laatste grote expositie werd gehouden in 1980.
Momenteel loopt in het Haagse museum Meermanno-Westreenianum,
waarmee de KB nauwe banden onderhoudt, een expositie van hon-
derd verluchte handschriften, de mooiste en meest representatieve
voorbeelden uit de collectievan de KB. Op de foto een fragment van
een bladzijde uit het beroemde Nederlandse handschrift Beatrijs uitdetweede helft van deveertiende eeuw, éénvan de pronkstukken vande tentoonstelling.

Voor een optimale genezing van chirurgische wonden is het innemen
van 60 milligram vitamine C per dag voldoende. Een Brits onderzoek
had eerder uitgewezen dat inneming van 1.000 mg vitamine C extraper dag de genezingssnelheid van doorligwonden bijna verdubbelt.
Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Limburg komen tot een heel
andere conclusie: doorligwonden (decubitus) genezen door een mega-
dosisvitamine C zelfs langzamer.De Limburgse onderzoekers hebben88 decubitus-patiënten onderzocht. Drieénveertig patiënten kregen
gedurende twaalf weken twee keer per dag een bruistablet met 500mg vitamine C toegediend. De 45 andere patiënten kregen tweemaal
daags een tablet met 10 mg. ledere deelnemer lag op dezelfde opper-
vlakte: een waterbed. Na twaalf weken waren 37 van de 88 wonden
genezen: slechts 16 uit de groep patiënten diedagelijks 1.000 mg vita-
mine C extra kreeg, en liefst 21 in de groep die 20 mg per dag had
ingenomen. Zelfs de verkleining van het wondoppervlak was in dehoge-dosisgroep minder goed dan in die van de lage dosis.

Minder vitamine C gezonder

Minstens zo talrijk als de inslagen
zijn de bijna-ongelukken: kosmi-
sche zwervers die 'rakelings' langs
de aarde scheren. Vorig jaar bij-
voorbeeld was het bijna raak. Een
steenklomp met een diameter van
enkele meters zoefde langs de
aardbol op een afstand van
'slechts' 150.000 kilometer, onge-
veer halverwege het traject aarde-
maan. Er zat dus nog genoeg ruim-
te tussen zou jezeggen, maar in de
ogen van de astronomen, die niet
kijken op een lichtjaartje (onge-
veer 9,5 biljoen kilometer) meer of
minder, scheelde 't werkelijk een
haartje.

De stofdeeltjes vormen alleen een
bedreigingvoor deruimtevaart. De
snelheid van die korreltjes is zo
groot dat een ruimtewandelende
astronaut een botsing met zeker-
heid niet kan navertellen. Zelfs de
zwaar gepantserde wand van een
satelliet of shuttle is niet bestand
tegen dergelijk tomeloos geweld.

De kornetenkijkers van Chapman
en Morrison krijgen in ieder geval
genoegin het vizier, want ons zon-
nestelsel is erg stoffig. Nog afge-
zien van de grote en kleine steen-
klompen en van de vuilnisbelt die
de mens zelf tussen hemel en aar-
de heeft gecreëerd met afgedankte
satellietenen stuurloze ruimteson-
des, krioelt het van de kiezels,
zandkorrels en stofdeeltjes. Dat
kosmische gruis, vrijgekomen bij
de vorming van planeten, levert
voor demens op aarde geen gevaar
op. De splintertjes verbranden in
de dampkring en zorgen zodoende
alleen voor spectaculaire lichtver-
schijnselen (de zogeheten meteo-
ren of vallende sterren) aan het
firmament.

" De planetoïde Ida, gefotografeerd door de Jupitersonde Galileo, zwervend door ons zonnestelsel.
Eens zal dereusachtige steenklomp tegen een soortgenoot oftegen een planeet botsen. Foto: GPD

*J het wetenschapsblad Nature
beide geleerden

dit jaardat oppapier de kans?*t iemand om het leven komt bij
J^t neerstorten van een vliegtuig

* bij een overstroming, net zojjj'oot is als de kans om het loodje
j*j'eggen bij de inslagvan eenrots-
Pok uit het heelal. De klap van
orige week was weliswaar niet de
l 9 bang waar Chapman en Morri-
-ofl zo bang voor zijn, maar de

van de seismologen
'at de vergezellende aardbeving
Set wijzertje op de schaal van
Richter pas bij 3,8 liet stilstaan,
*.jst erop dat de meteoriet een
j^hke jongenwas.
*H] was in elk geval een stuk groter

de kosmische zwerver van zes
j^s die zich in april 1990 door het
ak boorde van een woning in Gla-'pitrug, in de buurt van Ensche-
?. Maar aan de andere kant ook

meer dan een zandkorreltje■ ergeleken met de 'berg' die in
iH^i 1908 neerstortte in Midden-

'oerië. De vrije val van die ko-
jj*et (vermoedelijke snelheidu°oookilometer per uur) ging ge-

Hoewel in derecente geschiedenis
van de mensheid nog nooit iemand
om het leven is gekomen brj de in-
slag van een komeet (kleine steen-
klomp), meteoriet (fragment van

Of de Spaceguard van Chapman
en Morrison de aarde kan behoe-
den voor de big bang is zeer twij-
felachtig. Zelfs als de vijf optische
telescopen die de Amerikanen in
gedachte hebben de hemelbestor-
mers tijdig in de gaten krijgen, is
het nog een uiterst gecompliceerd
karwei om de kosmische bom door
bijvoorbeeld een kernexplosie
naar een andere baan te sturen.

ze oerdraken 65 miljoen jaar gele-
den door reuzenkometen van de
aardbodem weggevaagd. Maar ook
geologenkunnen een boekje open-
doen over de vele üttekens die de
aarde heeft overgehouden aan bot-
singen in het verleden met rots-
blokken uit het heelal.

een komeet), of planetoïde (groot
rotsblok) , vinden de astronomen
Chapman en Morrison het hoog
tijd voor de ontwikkeling van een
detectie-systeem, de Spaceguard,
waarmee dergelijke projectielen
uit de ruimte in kaart worden ge-
bracht. Zij hebben berekend dat
eens in de 500.000 jaar een plane-
toïde met een middellijn van één'
tot anderhalvekilometer op de aar-
de inslaat. Daarbij zou een kwart
van dewereldbevolking om het le-
ven komen, oftewel 1 op de 20.000
mensen. Het doodsgevaar bij zon
ramp is volgende de twee, zoals
gezegd, evengroot als bij een vlieg-
tuigramp of overstroming. De di-
nosauriërs weten er alles van. Want
volgens paleontologen werden de-

paard met een explosie met de
kracht van een waterstofbom van
vijftien megaton (dat wil zeggen 15
miljard kilo exploderend TNT, het
krachtigste chemische explosief).
Ter vergelijking: de Siberische
schokgolf was liefst 750 sterker
dan de atoombom die in augustus
1945 door de Amerikanen boven
Hirosjima werd afgeworpen. Geenboom stond meer overeind in het
volledig zwartgeblakerde gebied,
dat zo groot is als de provincie
Utrecht en goddank onbewoond.

groot.

Sterrenkundigen maken zich
steeds meer zorgen over dergelijke
close encounters. Het aantal aard-
scheerders blijkt nameüjk veel
groter dan gedacht. Elke maand
wordt er wel een nieuwe gesigna-
leerd. De kans dateen grote steen-
klomp met succes de atmosfeer
weet binnen te dringen, lijkt daar-
om steeds groter te worden. Dat de
big bang komt, is voor de geleer-
den dan ook een waarheid als een
koe. De hamvraag is alleen: wan-
neer? Misschien omstreeks het jaar
3045. Want dan, althans volgens de
astronomische rekenmeesters,
stormt de komeet Swift-Tuttle
recht op de aarde af. En die steen-
puist is toch al gauwtien kilometer

Geen zonlicht, toch leven
Twijfels door grotvondsten over groei en bloei

Ook verf veroorzaakt smog
Smog ontstaat door chemische reacties van oplosmiddelen (ook wel
vluchtige organische stoffen geheten) en stikstofoxyden. Voor dezechemische reacties is de zomerse intensieve zonnestraling nodig.
Daarom werd tot nu toe vooral een verband gelegd met autoverkeer.
Maatregelen zijn danook gericht op het laten staan van de auto tijdens
de zomer. Nu blijkt dat oplosmiddelen een even belangrijke oorzaak
zijn. Oplosmiddelen die ondermeer in verf zitten. Dat heeft een onder-zoek van het Duitse ministerie van Milieu uitgewezen. Het departe-
ment heeft nu al besloten de ontwikkeling te bevorderen van verf die
weinig oplosmiddelen bevat. De aandacht is vooral gericht op autolak-ken. Onlangs is een wet ingevoerd die moet voorkómen dat de oplos-middelenvan autolakken in de lucht vrij komen. De Europese Uniewil de oplosmiddelen ook door middel van wetgeving aanpakken enwerkt aan een nieuwerichtlijn. Hiermee wil de EU paal en perk stel-len aan de lozingen van vluchtige organische stoffen in het milieu.

DOOR BEN APELDOORN Grijze walvis niet meer bedreigd
De Verenigde Staten hebben de
Californische grijze walvis ge-
schrapt van de lijstvan bedreig-
de diersoorten. Het is voor het
eerst dat een zeedier weer in
voldoende aantallen voorkomt
om van de üjst te worden afge-
voerd. Het aantal Californische
grijze walvissen is sinds de ja-
ren dertig meer dan verdubbeld
tot ongeveer 12.000. Minister
van Handel Ronald Brown
sprak van een „geweldig suc-
cesverhaal." Een Californische
milieu-organisatie echter, het
Earth Island Institute, zei dat
de stap voorbarig was en een verkeerd signaal zou kunnen uitzenden
naar landen als Japan en Noorwegen, die willen dat het verbod op de
commerciële walvisvangst wordt opgeheven. De grijze walvis, die ge-
middeld zon tien meter lang is en ongeveer 30 ton weegt, komt alleen
voor in de Grote Oceaan.

Ziedaar: geen zonlicht, toch leven

De schimmels worden genuttigd
door de 'hogere', meer ontwikkel-
de levensvormen die in de grot
werden aangetroffen: merendeels
kleine wormachtigen en weekdier-
tjes.

L at is de natuur is uiterst intrige-
R u en vernuftig. Je kunt het zo
J£K niet bedenken of levende we-

[r^ns zijn wel op even ingenieuzes efficiënte wijze aan hun milieu
Jr.1.gepast, of het nu gaat om hitte
j'J vulkanische bronnen), grote
*"ük (in de diepzee) of andere ex-erne omstandigheden.

Zeshonderd miljoen tot vijfhonderd miljoen jaar geleden, in het tijd-
perk dat geologen het Cambrium noemen, beheersten grote, wonder-
lijk gevormde zeemonsters de oceanen. Anomalocaris heten zij: roof-
dieren met vervaarlijk vooruitstekende grijpers, tot twee meter lang
en zwemmend met vele langs het lichaam bevestigde 'flappen' (een
soort onderwatervleugels) op een wijze, die niet meer in de natuur
voorkomt. In hun tijd - er was nog alleen leven in zee - waren het
giganten; zij blijken zowel in Europa, China als in Australië te zijn
voorgekomen. Aan het eindvan devorige eeuw zijn voor het eerst fos-
siele overblijfselen van deze geleedpotigenuit de vroegste periodevan
het Paleozoïcum gevonden. Recente vondsten in China (afdrukken
van vijf complete Anomalocarissen in Chengjian-gesteente uit het
vroege Cambrium) maken duidelijk, dat het om een groot roofdier
gaat. Er bestonden minstens drieverschillende soorten Anomalocaris-
sen. De grootste daarvan mat - alleen geschat aan de grootte van de
dolkvormige grijpers - twee meter; mogelijk zijn er grotere geweest.

Nieuw zeemonster boven water

Daar kwam men onlangs achter:
bacteriën met een voorliefde voor
organische chemie. In dit geval
bleken het bacteriën te zijn die in
staat zijn zwavel om te zetten in
verbindingen die aan de basis
staan van de levenscyclus van de
aanwezige organismen in de grot.
Het aanwezige zwavelwaterstof, in
gasvorm een indringend naar rotte
eieren ruikende verbinding, wordt
door bacteriële werking in een
zwavelzureverbinding geoxideerd.
Het zure bestanddeelwordt vervol-
gens grotendeels geneutraliseerd
door het overvloedig aanwezige
kalksteen (immers: een basische
verbinding). De geofysici die de
grot onderzochten denken overi-
gens dat de ruimte in de loop van
vele tienduizenden jaren is ont-
staan, als het ware werd 'uitge-
hold', juist door de verzurende
werking van debacteriën.

Rijst de vraag: hoe hebben die or-
ganismen zich al die tijd zonder
het voor de levenscyclus zo nood-
zakelijke zonlicht kunnen ontwik-
kelen en hoe hielden ze zich in
stand?

ruimte door. In het water trof men
echter bijna vijftig soorten onge-
wervelde (skelet-loze) organismen
aan, waarvan meer dan dertig tot
dan toe onbekende vormen. Alle,
als gevolg van de onverbiddelijke,
natuurlijke selectie, 'oog-loos.

Maar detussenliggende lagen had-
den een ongewoon bruine tint. De
meetinstrumenten gaven daarbij
ongewoon hoge concentraties zwa-

De larven hielden zich bij miljoe-
nen juist in die lagen op en er is nu
nog op geen stukken na bekend
waarom de voorkeur van die crea-
turen nu juist uitging naar zon

„Misschien was er al leven vóórdat
de condities daarvoor er waren,"
het een onderzoeker zich in Colo-
rado Springs ontvallen.

In plaats van door de ultraviolette
oergloed van de zon verlichte en
van warmte zinderende 'oersoep'-
kreken, waarboven zich de ene na
de andere bliksemschicht ontlaad-
de, zouden de omstandigheden
van toen wel eens heel wat kaler,
kouder, steniger en, dus, 'vijandi-
ger' kunnen zijn geweest.

voor ons vijandig 'bad. Tijdens de
conferentie in Colorado Springs
stelden enkele biologen de vraag
aan de orde of het bekende 'oer-
beeld' rond het ontstaan van leven
op aarde wel juist is.

velwaterstof aan. Zwemmend door
deze lagen constateerden de dui-
kers tot hun verbazing dat het
chroom op hun duikuitrusting bin-
nen enkele minuten bijna zwart
werd. En tot hun verbijstering, dat
ze steeds misselijker werden en
dat hun huid branderig begon aan
te voelen. Watermonsters brachten
de al genoemde 'zwavel-bacteriën'
aan het licht alsmede, tot nog gro-
tere verbazing, levende larven van
een bepaalde muggesoort.

# Vissen zonder ogen. Bij eeuwenlange afwezigheid van
zonlicht vindt denatuur ogen niet meer nodig. Foto: GPD

De meetinstrumenten van de dui-
kers heten zien dat het bronwater
een duideüjk gelaagde structuur
had. Vanaf een diepte van 30 meter
was het water 'zo zout als brem'
maar daarboven zoet, terwijl de
duidelijk groen gekleurde boven-
laag 'vergeven was van meervallen
en scholentropische vissen. Op de
van zonlichtverstoken bodem was
het heldere water rijk aan diverse
soorten grote garnalen en blinde
vissen die normaliter alleen in
grotten werden aangetroffen.

Duikers waren eind vorig jaar afge-
daald in een natuurlijke bron nabij
de kust van het Mexicaanse schier-
eiland Yucatan. In tegenstelling tot
deRoemeense watergrot betrof dit
niet een geheel van de buitenwe-
reld afgesloten eco-systeem.

Tijdens een eind februari in Colo-
rado Springs gehouden conferen-
tie, waar het verborgen leven in
grotten onderwerp van discussie
tussen geofysici en biologen was,
gaf de micro-bioloog Walther Wil-
son van de universiteitvan Florida
nóg een staaltje van het optreden
van 'zwavel-bacteriën' ten beste.

_eem bijvoorbeeld ogen. Volsla-
jj*11 duisternis maakt dit voor onsJ>ontbeerlijke, maar voor moeder. atuur ten koste van veel energie
P te bouwen zintuig, dat van hetjjpichtsvermogen, geheel overbo-

jjS- Natuurlijke selectie heet dat.aarom missen diepzee-organis-men dat zintuig doorgaans of ze
Hebben hun eigen biologischel^pion' bij zich voor wat licht in
J"1 eeuwige duisternis. Hoe
jj eemd het levensvormen in lang-rige duisternis kan vergaan,
rjrek acht jaar geleden nog eens.
0 ' jievergezegd tijdens langdurige
jVerzoekingen gedurende de

atste jaren.
. 1986 bijvoorbeeld stuitten Roe-

mijnwerkers tijdens het
jü.ren van een mijnschacht in het
(^oostelijke deel van Roenenië

toeval op een onderaards ge-
welf dat voor de helft gevuld bleek

et water. Later onderzoek brachtJij 1het licht dat dewaterige crypte
(. minstens vier miljoen jaar ge-
-0

el geïsoleerd was van het aard-
jPpervlak. Al die tijd drong niet" minste greintje zonlicht tot de

Wat er met inbegrip van het ook
aanwezige kooldioxyde resteerde,
vormde een belangrijke voedings-
bodem voor weer andere soorten
bacteriën en schimmels in de grot.
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DOOR JAN DIEDEREN

Planeten vormen zich uit enorme
schijven stof die op pannekoeken lij-
ken. Deze proplyds (voorplanetarisch)
geheten schrjven zijn met deruimtete-
lescoop Hubble ontdekt op 1.500 licht-
jaren van de aarde, waar nieuwe ster-
ren aan het firmament ontspringen.
Een lichtjaar staat geüjk aan rond 9,5
biljoen (9.500.000.000.000) kilometer.
Van de 110 waargenomen nieuwe ster-
ren heeft ongeveer de helft van die
schijven om zich heen. Naar het Ame-
rikaanse ruimtevaartbureau Nasa de-
ze week meldde, blijkt uit de eerste
nauwkeurige meting van zon schijf

dat die voldoende materiaal bevat om een planeet als de aarde te vormen.

DOOR RENÉ VLEMS

IPe meteoriet die vorige week
de buurt van de Canadese

s*ad Montreal met een giganti-
sche knal explodeerde, kwam
°or de Amerikaanse astrono-

l»3en Clark Chapman en David

Il Morrison ongetwijfeld als een
uit de hemel. Niet

j^hdat zij het slecht voor heb-"^h met de mensheid, maari othdat zij de pleitbezorgers zijnvan een revolutionair systeem
0,h binnenkomende kometen
etl andere steenklompen tijdig
°P te sporen en wellicht te ver-
heugen. Een dergelijk huza-
renstukje verslindt echter mil-
jardenen dan is het handig als

*j| Potentiële geldschieters met
*ataansprekende feiten om deoren kan slaan.

Planeten ontstaan uit pannekoeken

Nieuwe wereldrecords
ontbinden in factoren

men de deling door 111 uit dan
blijft er 1001 over en dat getal moet
dus ook deelbaarzijn door 11, aan-
gezien 11 nog nietuit het oorspron-
kelijke getal is weggedeeld. Deling
van 1001 door 11 geeft 91 en met
behulp van de zeefmethode van
Eratosthenes vindt men nog de
priemfactoren 7 en 13. Rest nog
het getal 111.Omdat de som van de
afzonderlijke cijfers in 111 gelijk is
aan 3, is volgens een regel uit de
getallenleer 111 deelbaar door 3.

Sommigen hebben er een hobby
;'an gemaakt, anderen vinden het
Professioneel noodzakelijk, bij-
voorbeeld om grote computers op°vn snelheid te testen. En dan is;^.t leuk om maar meteen een
"euw record te vestigen. Het gaatQari om het ontbinden van (grote)
stallen in factoren. Een onder-
zoeksgroep van het Centrum voor

en Informatica (CWI) in"^sterdam heeft onlangs samen
een team van de universiteit«an Oregon in deVerenigde Staten

r. één klap twee records op ditge-
Died gebroken.

Uitvoeren van die deling levert
nog de priemfactor 37. Derhalve is
3 x 7 x 11 x 13 x 37 de ontbinding
in factoren van 111111. Het is heel
wat moeilijkerom 11111, vijf 1-tjes
op eenrij, te ontbinden in factoren.

KB laat schatten weer eens zien

Hoofdpijn geen vrouwenkwaal
„Hoofdpijn is typisch een aandoening van neurotische vrouwen. Een
echte man krijgt geen hoofdpijn," is één van de meest wijdverbreide
vooroordelen over een kwaal die naar schatting tachtig tot negentig
miljoen mensen in Europa dagelijks treft. Uit statistische gegevens
blijkt dat migrainebij vrouwen vier keer meer voorkomt danbij man-
nen. Ook hebben vrouwen meer lastvan andere vormen van ernstige
hoofdpijn. Toch hebben mannen evengoed last van hoofdpijn en mi-
graine, maar zij willen dat niet graag toegeven of weigeren voor hun
klachten naar de dokter te gaan, zo menen de deskundigen. Vaststaat
dat bij migraine erfelijke factoren een rol spelen. Ongeveer de helft
van alle mensen met migraine zegt dat hun ouders daar ook last van
hebben.Kinderen van wie beide ouders migraine hebben, hebben een
meer dan gemiddelde kans de ziekte te krijgen. Migraine vindt haar
oorzaak in verstoringen in het centrale zenuwstelsel en de hersenen.
Maar ook andere factoren spelen een rol bij het krijgen van een mi-
graine-aanval. De deskundigen noemen ondermeer hormoonfluctua-
ties tijdens de menstruatie-cyclus, depil, spanningen, voedingsmidde-
len zoals rode wijn, chocolade en bepaalde soorten kaas, en verander-
ingen in het slaapritme.

vrijuit
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Nu te huur!
Royale 2 en 3 kamer-appartementen

" Het Centrum van Heerlen om de hoek!

" Tegenover het bus- en treinstation aan het Kempken.
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W j^^u^J___ïlßWPWff^_L * Voorschot servicekosten ’76,- per maand.
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#» BRUIJTERS <V
Te koop /te huur
ECHT, Ligusterstraat S
Leuk gel. halfvrijst. woonh. met cv., garage
en tuin o.h. zuiden. Ind. 0.a.: living, mod.
keuken met app, 4 slaapkrs., badkr., vaste
trap naar zolder. Aanv.: i.o.
Koopprijs:/ 189.000,-k.k.

GELEEN, Frans Erenslaan S
Op uitst. stand gel. goed onderh. vrijst.
bungalow met cv., souterrain, inp. garage
en grote tuin met schitt. uitzicht. Percopp.:
1.572 m2. Ind. 0.a.: L-vorm. living, roy.
woon-eetkeuken, study, 4 slaapkrs., badkr.
met ligb. Aanv.: i.o.
Vraagprijs: ’ 530.000,- k.k.
GELEEN, Hoge Kanaalweg S

mWmm^mmw^SÊm&SHSmmm

Groot vrijst. herenhuis, inh. ± 1.300 m3,
met cv., kelder, garage, berging en tuin.
Percopp.: i 4.800 m2. Ind. 0.a.: woonkr.
met open keuken, aparte zitkamer, badkr.,
7 slaapkrs., vaste trap naar zolder. Aanv.:
i.o. Prijs op aanvraag.

GELEEN, v. Ostadestraat S
Op goed loc. gel. halfvrijst. woonh. met
cv., garage, berging en besloten tuin. Ind.
0.a.: living met open haard, tuinkr., keuken,
3 slaapkrs., badkr. met ligb., v.w. en toilet.
Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 214.000,-k.k.
GELEEN, Rembrandtlaan S
Op goedestand gel. uitst. onderh. vrijst. he-
renh. met cv., garage, souterrain en tuin.
Ind. 0.a.: woonkr. met open haard, mod.
keuken met app., 4 slaapkrs., bet. badkr.
met ligb., dubbele v.w. en toilet, zolder.
Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 329.000,- k.k.
GELEEN, Reuverbeek S
Uitst. onderh. roy. halfvrijst. woonh. met
cv., inp. garage, souterrain, tuinhuisje en
tuin. Ind. 0.a.: L-vorm. woonkr., luxe keu-
ken met app., waskeuken, 3 slaapkrs.,
badkr. met ligb. Aanv.: i.o.
Koopprijs: ’ 248.000,-k.k.
GELEEN, Rijksweg Noord S
Zeer ruim, tussengel. woonh. met cv., kel-
der en tuin. Ind. 0.a.: woonkr., open keuken,
bijkeuken, badkr., wasruimte, 4 slaapkrs.,
badkr, wasgelegenh., vaste trap naar zol-
der. Pand is ook via achterkant bereikbaar,
evt. bedrijfsmatig te gebruiken. Aanv.: i.o.
Prijs: ’ 269.000,- k.k.

GROOT GENHOUT,
Grootgenhouterstraat S
Geren, boerenwoning met c.v. en kelder;
het pand heeft geentuin. Ind. 0.a.: woonkr.,
open keuken, 3 slaapkrs., badkr. met 2e toi-
let en ligbad. Aanv.: spoedig.
Vraagprijs: ’ 189.000,-k.k.

HEERLEN-DE ERK H
In landhuisstijl gebouwd mod. halfvr.
woonh. (bouwj.: 1992) met cv., garage,
hobbyruimte en tuin. Ind.: Beg. gr.: entree,
hal en toilet,L-vormige living (± 40 m2), half
open keuken, bijkeuken, hobby-/studiekr,
garage met vide en tuin. 1everd.: overloop,
3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w,
apart toilet. 2e verd.: vaste trap naar zolder,
cv.-ruimte en 4e slaapkr. Aanv.: i.o.
Prijs: / 330.000,- k.k.

HEERLEN, Geleenstraat H
In centrum gel. appartement met lift. Ind.:
hal, toilet, woonkr., slaapkr., doucheruimte,
keuken, bijkeuken. Aanv.: i.o.
Prijs: ’ 110.000,- k.k.
HEERLEN, Kap. Ramakersstraat H
Goed gel. halfvr. woonh. met c.v. en tuin.
Ind.: Souterrain: 2 kelders. Beg. gr.: hal, toi-
let, woonkr. met leistenen vloer en 0.h.,
keuken met app., slaapkr., badkr. met ligb.
1e verd.: overloop, 4 slaapkrs., toilet.
2e verd.: grote zolder. Aanv.: i.o.
Prijs: ’ 235.000,-k.k.

HEERLEN, Riekhof H
Prima gel. halfvr. woonh. met c.v. en tuin.
Ind.: entree, toilet, woonkr. met half open
keuken en parketvloer, berging. 1e verd.:
overloop, 3 slaapkrs., badkr. met ligb., dou-
che, v.w. en 2e toilet. Het gehele pand is
geïsoleerd en verkeert in uitstekende staat
van onderhoud. Aanv.: i.o.
Prijs: ’ 195.000,-k.k.

HOENSBROEK, Heerlerweg H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage
en tuin. (perc. opp.: 575 m2). Ind.: ruime
hal, toilet, L-woonkr. met 0.h., keuken, bij-
keuken, garage. 1e verd.: overloop,
3 slaapkrs., geheel betegelde badkr. met
ligb., douche, v.w. en 2e toilet. Het pand
verkeert in prima staat van onderhoud.
Aanv.: i.o. Koopprijs: ’ 238.000,-k.k.

HOENSBROEK, Mgr. Nolensstraat H
Nabij centrum goed gel. halfvr. woonh. met
c.v. en tuin. Ind.: souterrain: kelder, Beg. gr.:
hal, keuken, woonkr. 1e verd.: toilet,
2 slaapkrs., doucheruimtemet v.w. 2e verd.:
2 slaapkrs., hobbykr. Aanv.: i.o.
Prijs: ’ 198.000,- k.k.

LANDGRAAF, Heereweg H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage
en tuin. Ind.:hal, woonkr., keuken, garage.
Ie verd.: overloop, 3 slaapkrs., badkr. met
ligb., 2e toilet. Aanv.: direct.
Prijs: ’ 185.000,-k.k.
LANDGRAAF, Baanstraat H
Goed gel. halfvr. woonh. met cv., garage
en tuin. (percopp.: 285 m2). Ind.: hal, toilet,
woonkr., keuken met app., 3 slaapkrs., mo-
derne badkr. met douche, v.w. en 2e toilet,
zolder. Het gehele pand is geïsoleerd en
v.v. rolluiken en verkeert in uitstekende
staat van onderhoud. Het pand moet van
binnen gezien worden. Aanv.: i.o.
Koopprijs: / 210.000,- k.k.
LANDGRAAF, Reeweg H
Goed gel. vrijst. semi-bungalow met gara-
ge en loods (perc. opp.: 1450 m2). Ind.: Beg.
gr.: ruime hal, living met o.h. en parket-
vloer, keuken met app., serre, badkr. met
ligb., dubb. v.w. en douche. 2 ruime
slaapkrs., loods (± 72 m2). Ie verd.: ruime
zolder. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 435.000,- k.k.
LANDGRAAF, Vlekkenkamp H
Uitstekend gel. vrijst. bungalow met cv.,
inpandige garage en tuin. Perc. opp.:
± 1300 m2. Ind.: souterrain: grote hobby-
ruimte, div. bergingen, wijnkelder. Beg. gr.:
ruime hal, living met o.h. (+ 72 m2),keuken,
waskeuken, bijkeuken, 4 slaapkrs., 2 bad-
krs. Het pand verkeert in prima staat van
onderhoud. Aanv.: i.o. Prijs: ’ 625.000,- k.k.

LANDGRAAF-HOEFVELD H
Rustig gel. halfvr. woonh. met cv., berging,
carport en tuin. Ind.: o.a. hal, toilet, woonkr.
met allesbrander, eetkeuken met app.,
3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, v.w.
en bidet, apart 2e toilet. Vliering. Het gehe-
le pand is voorzien van rolluiken. Aanv.: i.o.
Prijs: / 239.000,- k.k.

PUTH, Bovenste Puth S
Rustig gel. goed onderh. halfvrijst. woonh.
met cv., kelder, 2 garages, aanbouw en
grote tuin. Percopp.: 1.112 m2. Ind. 0.a.:
woonkr. met open haard, zitkr., roy. keu-
ken, badkr. met ligb., douche, v.w., 2 hob-
bykrs., 4 slaapkrs., zolder. Aanv.: i.o.
Vraagprijs: ’ 310.000,- k.k.
SITTARD, Mgr. Claessensstraat S
Nabij centr. gel. halfvrijst. woonh. jnetcv.,
kelder, garage, berging en tuin. Ind. 0.a.: li-
ving, keuken, tuinkr., 4 slaapkrs., badkr.
met douche,zolder. Het pand isvoor meer-
dere doeleinden geschikt. Aanv.: i.o.
Prijs: f 265.000,- k.k.

SITTARD (KOLLEBERG), Pothastlaan S
Uitst. gel. vrijst. landh. met cv., inp. gara-
ge, carport, souterrain, tuinhuisje en grote
besloten tuin. Percopp.: 1.300 m2. Ind. 0.a.:
L-vorm. living met open haard (± 45 m2),
mod. keuken, 6 slaapkrs., 2 badkrs. Aanv.:
i.o. Vraagprijs: ’ 525.000,-k.k.
VIJLEN, Vijlenberg H
Goed gel. woonh. met appartement. Ind.:
o.a. 2 kelders, L-woonkr., keuken, serre,
hobby-werkkr., garage. App. van ± 50 m2.
1e verd.: overloop, 4 kamers, badkr., keu-
ken. Het is voor div. doeleinden geschikt.
Aanv.: direct. Prijs: n.o.t.k.

VOERENDAAL, Heerlerweg H
Goed gel. vrijst. woonh. met cv., tuin en
huiswei (perc. opp.: ± 3260 m2). Ind.: sou-
terrain: 3 kelders. Beg. gr.: hal, woonkr. met
kachel, eetkeuken, portaal met toilet, bij-
keuken. 1e verd.: 4 ruime slaapkrs., badkr.
met ligb. 2e verd.: vaste trap naar zolder
(± 80 m2). Aanv.:i.o. Prijs: / 378.000,- k.k.
WIJNANDSRADE, Hellebroekerweg H
Goed gel. vrijst. woonh. met cv., garage en
tuin. (perc. opp.: 440 m2). Ind.: kelder, hal,
L-woonkr., veranda, keuken met app.,
3 slaapkrs., badkr. met o.a. ligb., bidet,
2e toilet. Vliezotrap naar zolder. Het pand
verkeert in prima staat van onderhoud.
Aanv.: i.o. Prijs: ’ 295.000,- k.k.

SITTARD, Chr.Kisselsstraat S
Te huur: Op goede stand nabij centrum en
station gel. halfvrijst. woonh. met cv., kel-
der, garage en tuin. Ind. 0.a.: living, study,
keuken, 3 slaapkrs., badkr., zolder.
Huurprijs: ’ 1.050,- per maand.

Nieuwbouw
GULPEN, Kiebeukel H
In het centrum van Gulpen worden door
Derksen Bouw B.V. 10 luxe appartementen
gebouwd met garage/berging en lift. Waar-
van nog 2 appartementen te koop zijn. Op-
pervlakten van de app. variëren van 60 m 2
tot 117 m 2(excl. terras). Prijs vanaf

’ 185.000,- v.o.n. tot/. 229.000,-v.o.n.

Premie A-woningen
HEERLEN, Sittarderweg H
Binnenkort starten we met de verkoop
van 25 premie A-woningen. Subsidie
mogelijk conform premie A-regeling.

Koopprijs: ’ 142.000,- v.o.n.

NIEUWBOUWWONINGEN S
VS-woningen te Bom en Stramproy.
Appartementen te Berg aan de Maas en
Geleen. Documentatie op aanvraag.

Dit is slechts een selectie uit ons totale woningenaanbod.
Loopt u eens vrijblijvend binnen bij één van onze kantoren.

«

S-Inlichtingen kantoor Sittard wÏÏdaSaOO-18.00uur wii\ Dl ITCDCH - Inlichtingen kantoor Heerlen Zaterdagen 10.00-14,00 uur __j^U| |ll_J|\J «ItO
Ruijters Makelaardij B.V. - Sittard Maastricht Heerlen

r|-__ TT ___. 1 _->" "" ■_? i " 6131 ALSittard-Rijksweg Zd 35-Tel. 046-595151taxaties, Hypotheken, b inancienngen, Verzekeringen _4n atHeerlen van omnsvenpiein 12 Tei 045 71374 e
k 6221 ED Maastricht - WyckerBrugstraat 62- Tel. 043 - 218941 j

Susteren
Notaris mr. L.J.E. Piek te Susteren zal op woensdag 6 juli
aanstaande 's middags om 3 uur in de Harmoniezaal
gelegen Feurthstraat 56 te Susteren (tel. 04499-1343), op
verzoek van zijn opdrachtgevers in het openbaar bij inzet
(opbod) en afslag (afmijning) in één zitting verkopen:
1. Het woonhuis met tuin en weiland gelegen Elzenstraat

2, kadastr. bek. sectie G nr. 1165, gr. 21.60 are.
2. Weiland gelegen naast voormeld woonhuiskad. bekend

sectie G nr. 1166 gr. 2 ha, 1 are en 60 centiare.
3. Perceel bos plaatselijk genaamd Op de Kampes, kad.

bekend sectie H nr. 439 gr. 15 are en 10 centiare.
4. Perceel bos plaatselijk genaamd Goeskesbemden, kad.

bekend sectie H nr. 474 gr. 22 are en 40 centiare.
Indeling woonhuis:
kelder; keuken, toilet, woonkamer, zitkamer, hal,
trappenhuis. Boven: 3 slaapkamers, douche; vliering.
Totale inhoud ca. 300kub. meter.
Aanvaarding:
vrij van huur en gebruiksrechten na betaling van de
koopprijs en kosten, eventueel met de grosse van de akte
van veiling.
Betaling:
van de koopprijs: uiterlijk op 17augustus aanstaande; van
devoor rekening van koper komende kosten, zoals
overdrachtsbelasting, kadastrale rechten, notarieel
honorarium etc. uiterlijkop 14 juliaanstaande.
Identificatie:
gegadigden dienen zich te identificeren en van hun
financiële gegoedheid te doen blijken ten genoege van de
notaris.
Onderhandse biedingen:
kunnen niet worden gedaan.
Voorwaarden:
van toepassing zijn: Algemene Veilingvoorwaarden
Registergoed 1993 van de Koninklijke Notariële
Broederschappen en de bijzondere voorwaarden in
afwijking daarvan of in aanvulling daarop. De kavels
worden afzonderlijk en in massa geveild.
Bezichtigingen:
in overleg met de notaris.
Inlichtingen:
notariskantoor mr. L.J.E. Piek, Raadhuisplein 2, 6114 JH
Susteren. Telefoon: 04499-1223. |
I

BaÊcns

Zitmaaiers
vanaf 12.5pk , « QQl-reeds vanaf J 0.939.

Pulvermaaiers
Dit uniek pulversysteem biedt:

* milieuvriendelijke bemesting
doorrecycling ~* geen grasafval r%,
meer ■■*&

' 30% /-*fc*Stijdsbesparing /►, f " \
"3 jaren TV ' -"( \

volledige /-) i x.fr"/garantie V\LftrXS&-'* alle modellen jTr'"V
voorzien f\ i\
mesrem \X/\ **m

ENTER-FORCE
Vliegveldweg 11 -Beek

(bij vliegveld)
Importeur voor Nederland| Tel. 043:649055 |

Pickée, van huis uit aktief! I
g, BRUNSSUM: Groot halfvrijst. I SCHAESBERG: RuW ',

I 3 slpks., ruime badk. m. o.a. Hobby-en Prov. ruimten. Beg. gr. en 1everd.: Royale hal. I______! _■_■_■_ ligb. en douche. Vaste trap ruime woonk. m. openhaard, eetkeuken m. een moderne
naar zolder. Zolderkamer. kunstst. keukeninstal. m app., bijkeuken, werk-studeer-
Prijs: ’ 294.000,-k.k. kamer, 4 gr. slpks. compl. inger.badk., bergzolder.

1 ' Prijs: ’ 498.000,- k.k.
BRUNSSUM: Gr. Halfvrijst. herenhuis m. gaskachels, gar. 'berging en grote tuin. Een pand dat u beslist van binnen
moet zien. Ind. 0.a.: Prov. kelder, woonk., eetkeuken met __K^Pskw¥M^7^s^WttÏ_w?.J-PÏ'-_Ikeukeninstal., bijkeuken. 1e Verd.: 3 grote slaapks., _fesdoucheruimte. Vaste trap naar 2e verd., zolderkamer. Kffft^^B __PfW_W^!_P/^!viTfl3__
Aanv. direct. __F"%_-»3
Prijs: ’ 279.000,- k.k. <^;|^ffPP_P|_P||P|||P^j|P|PP|PJP^
V^- '^l_____ni_-ir____ HEERLEN: Ruim halfvrijst. |

.':;...^sJSfe' ''^WH Bal I ensuite, keuken, bijkeuken.
WWa_-s^£i__^_P« I 1eVerd.: 3 slpks, bet. badk. RFDRI IF^/WINKFI PANDEN ,E m.ligb v.w en 2e toilet.

DCUttljrö/ WIINrXtLh'MiNUCI' I

HEERLEN - HEERLERHEIDE: Rustiggelegen woonh. m. I PriJs: f 425-000,-k.k.
inp. gar. en tuin. Kunstst. koz. met dub. begl. Ind. 0.a.: ,
L-vorm. woonk. m. parket, middels schuifpui, direct kontakt ' — 'Jmet tuin. Keuken met keukeninstal. en app., 3 slaapks., bet. ,— ~|
badk. met ligb. en douche en 2 v.w. Dak is geisol. _É KERKRADE-HOLZ: . IJ
KERKRADE-HAANRADE: Goed onderh. halfvrijst. woonh. m. l|||||||||[|||||j|S kelderruimten^bedrijfs-
c.v.-gas, carport, berging en tuin. Muren en dak geïsol.Geh. % ruimte (ca 6o'm2) toilet"voorz. van dub. begl. Ind.: Woonk., keuken, 3 slpks., bet. badk. '*mÈ ruimten, keuken eetkamerm. douche, v.w. en 2e toilet. 2e verd.: Vaste trap, zolderk. en i; doucheruimte 1eVerd»
bergruimte. Dit pand moet u van binnen gezien hebben WÊÉ 3 kamers 2e Verd " kart^'[I
Prijs: ’ 220.000,- k.k. LU WmË z°!der. Ged. kunstst. ranne"|aenrustig gel. Geh. geïsol.,

dub. begl., roll. Bwj. 1986. -- , ._
3 slpks., badk. Vaste trap
naar zolder, mogel. voor HEERLEN-HOENSBROEK-IN DE CRAMER: TE HUÜP 1
4e slaapk. magazijnr. ca. 940m2.
Koopprijs: ’ 179.000,- k.k. Huurprijs: ’ 3000,- p. mnd. J

H _■_] __b Kantoor-, praktijk, of winK^'M
«ImISS. ÜHf I ruimte. Goed bereikbaar- |i I _________ m Wimm Ruim voldoende parkeC' H

LANDGRAAF -NIEUWENHAGEN: Goed gel.type vrijst. | §§|| ||| MfflSwoonh. met cv.-gas, gar., berging en grote tuin. Ind. 0.a.: *mi®Wi H&_; I ""„,..
prov.- kelder, woonk., keuken. 1e Verd.: 3 slpks., badk. I. fWill „ „_^. ~. .__ g,
2e Verd.: vaste trap, 2 slpks. en bergruimten. Jj|| :WÊ£mWËm\ I mndEen pand dat u beslist van binnen moet zien. I
Prijs: ’. 289.000,-k.k.
LANDGRAAF-SCHAESBERG: Nabij draf- en renbaan.

Ristig en blijvend goed gel. | —-j]
lÉ-_l--i---_IIHIIIIIlil i n°ekw. m. c.v.-gas, gar., —"bijl § berging en tuin. Muren en KERKRADE-WEST: Voorm. horecapand m. boyenwoning I
IM»! 1 dak geïsol. Dub. begl. Ind. c.v.-gas en gar. Voor vele i

mTZmIj I foüet. Vaste trap naar ruime jjß S&ss*ml 1 kelderr. Part.: Bedr. opp-

NVM Taxaties, makelaardij 0.g., fl |^
Heerlenseweg 22, 6371 HS Landgraaf

045 - 326767 DirkOO aaaatMaandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur, | ■m.^llF \èW
's Zaterdags van 9.00 tot 15.00 uur. . i " " i

(Verder volgens afspraak) lïLaKClacirQl] DV
' ■ ■ ■ '- ' ■■■ ■■■—■11.1 ■ II -■■■ I .11! 111 11. . _■!. II ■■ 1 É **^_̂✓

[ü lIIJSKI.Ï\T
Kliiill 71 LU_XE HUURWONINGEN

MHffl^ml ■ HUURPRIJZEN
■Ui Huurprijzen zijn liggen tussen

MJUPII ’ 965,- en ’ 1.315,-- per maand
IliJWjWlinP ' ■■ cxc'- service-kosten.

HHHHHH 111
|UiU||lL|||ji|^

_^^^
_ —1 INFORMATIE

HjHHjH Wilt u meer informatie stuur dan
m ■ j|l;_._-__ de bon in.

■MMMMM-Mi » j;l^"J^£Z Bellen kan ook 045-712040.

WÊÊÊT^ÊÊÊÊ NIEUWBOUWWONINGEN
W® ®% SP NIVEAU

Ipmw rii T 1 iriram De huizen kenmerken zich door
iillilLJ 11 -11 li. B L-IIIISL een afwisselende, speelse

architectuur en door het hoge
niveau van afwerking. Ome—- ■ "" | tegemoet te komen aan

// individuele wensen voor

BUI ■■■>■■ inrichting worden zeven
|IB ■H|=yj verschillende woningtypen

'gebouwd met afwisselend twee,
drie of vier slaapkkamers.

H Oplevering van deze luxe
/mm woningen vindt plaats v. a.
/ augustus 1994.

«-—— -1I Gaarne ontvang ik gratis
■ informatie over het Plan Husken.

' . :*# :>| Naam. _*g
| Adres: /J
I Postcode: JJI Plaats: Zm£
I Bon uitknippen en opsturen naar:
| ABC Vastgoedbeheer //' k É
■ Akerstraat 23 \ #6411 GW. Heerlen V
I Of bellen onder tel.nr.
| 045-712040 ril)

! ABC Vastgoedbeheer
i__ "'

Zaterdag 25 juni 1994 36



Pumpelke Design verovert de babyartikelenmarkt

Geleense beren en clowns
sieren vele kinderkamers

" Denny Peijs toont een
paar van de decoraties
die in Nederland,
Duitsland, Italië en
Zwitserland als zoete
broodjes over de
toonbank gaan.

Foto: PETER ROOZEN

NOOR CATHARIEN ROMIJN

ü is afkomstig van hunLieden vader. Hij noemdeReizoon Christian liefkozend
klein kereltje.

L kinderlijk koosnaampje
Cl^ geen ander past bij de
F ybranche waarbinnen He-
L/_ en Danny Peijs succesvolL kzaam zijn. In de winkelsk? de landelijke keten Bébèl
C*1ook in het buitenland, in
psland, Zwitserland en Ita-
L Saan hun produkten als
£l£ broodjes over de toon-bk Houten lampen, spie-
La " kleine kapstokken en
[^decoraties. Bedekt metL? 11. clowns, manen en ster-
L hemels. In primaire kleu-L' Pasteltinten of naar de
'Cif mode in Oudhollandse,beringen.

Afwaswater in de toiletpot

L Jaar geleden startten broer enF n de kelder van hun moeder
P ac Geleense Kinkenweg met
L 2aagde en beschilderde gan-L Beiden waren het werkloqs
Fatten beu. Hun bedrijfje heet-
i l^Coplant en richtte zich vooral. , '°emen-en cadeauzaken. Toen
L.sanzenmarkt' echter instortte,
.Cl? 1 et overnemende duo de

te bestormen,
tj §root succes want Danny en

cri kunnen de vraag nauwelijks

directeur Visser voornamelijk in
teressant bij nieuwbouw.

Dat de grote en kleine bood-
schap een paar keer per dag wor-
den weggespoeld met zuiver
drinkwater, is steeds meer men-
sen een doorn in het oog. Het
zou toch mogelijk moeten zijn de
wc op een milieuvriendelijke
manier te spoelen, die verder
gaat dan een spaarknop op de
spoelbak.

Huur naar inkomen
De woningbouwvereniging Volkshuisvesting in Winterswijk gaat huizer
bouwen waarvan de huur naar draagkracht wordt vastgesteld. Dat kar
resulteren in verschillentot 300 guldenbij een huurprijsvan 1000 gulden.
In principe worden de woningen door de bouwvereniging verhuurd vol
gens het marktprincipe. Wie de geldende huurprijs echter niet kan bèta
len krijgt een korting, die door de vereniging zelf wordt bijgepast. D«
woningen worden toegewezen volgens de bestaande wachtlijst, waarbi.
dus niet wordt gekeken naar het inkomen van de huurders.

In Mexico schijnt het systeem al
op grote schaal te zijn ingevoerd.
Daar heeft het volgens Visser tot
flinke problemen geleid. De rio-
leringen zijn namelijk zodanig
afgestemd dat er een bepaalde
minimale hoeveelheid water ver-
eist is om uitwerpselen en derge-
lijke door de ondergrondse riool-
buizen te spoelen. Door het
waterbesparende systeem hapert
nu de doorspoeling, met de nodi-
ge stankoverlast als gevolg.

Toiletpottenfabrikant Sphinx in
Maastricht is er van overtuigd
dat er binnen enkele jaren een
gat in de markt ontstaat voor een
milieubewuste manier van door-

fa elder van moederzijn ze inmid-
t^,ontgroeid. Hun ateïier is sinds
l^lein jaar gevestigd in het voor-
t^r g Groene Kruisgebouw aan de
j^Penstraat in Geleen. Op plan-
t nog niet zolang geleden

asgeboren bezoekertjes van het
taxatiebureau werden aan-en uit
L^d, liggen nu uitgezaagde bal-
(j el, beren, manen, clowns, trei-
j_j,eri wolkjes te wachten op eeneurt en definitieve montage.
y ?reatieve brein achter Pumpel-
!«: esign is de 44-jarige Heleen
L^t

De voormalig lerares ont-
L^ de figuren, verft ze en zorgt
fo^ e afwerking. De vaste kracht

5 Bindels doet het voorberei-
jL Werk: zij zaagt uit veredeld

de contouren van de
L Pelke produkten die broer
L/ty vervolgens op de markt
£?6-- Maar behalve de commer-

Drie geometrische vormen
samen in één ontwerp

Zon afvalwaterreservoir vergt
natuurlijk wel een paar flinke in-
grepen in huis, omdat er nogal
wat buizen verlegd moeten wor-
den. Daarom is installatie van
het systeem volgens Sphinx-

trekken. Op de research-afdeling
van het keramiekbedrijf wordt al
naarstig naar oplossingen ge-
zocht. In de visie van Sphinx
maakt de 'drinkwaterspoelbak'
straks plaats voor een reservoir
waarin vuil bad-, douche- en af-
waswater terechtkomt. Daarmee
wordt vervolgens het toilet door-
gespoeld.

ciële afhandeling, denkt en werkt
Danny ook mee in het atelier waar
jaarlijks zon vijfduizend exclusieve
wanddecoraties en lampen worden
geproduceerd.

In juh gaan de deuren van de eigen
showroom op donderdagavond en
zaterdagmorgen voor het grote pu-
bliek open. Door direct contact met
de consument hopen Danny en He-
leen Peijs nog meer ideeën op te
doen. Niet dat het de Geleendena-
ren aan creativiteit ontbreekt. Op
dit moment is het duo bezig met het
ontwerpen van hele 'Pumpelke' ba-
bykamers. Compleet met bedje,
commode en kast. Verder zit er een
heel 'Pumpelkeboek' in de pen met
behang en bijpassende stoffen en
lonkt het tienerpubliek. Volgens
het tweetal is er nog genoeg te
doen, genoeg te ontdekken.

DOORREIJNDERS Links naast de zilvergrijze voor-
deur heeft de architect voor een
verrassend hoekje gezorgd. On-
derin de driehoek heeft hij een
stuk muur weggelaten, zodat de
spitse hoek eigenlijk op een pi-
laar staat. Eronder is een lage
open ruimte, die door de kinde-
ren inmiddels in beslag is geno-
men als garage. Ze stallener hun
fietsjes of zitten er gezellig te
spelen.

In het vierkant aan de straat be-
vindt zich de garage en een ge-
deelte van de keuken. Omdat de
twee bomen een obstakel vorm-
den, is de ingang van de garage
verplaatst naar de linkerzijkant
van het vierkant. De as van die
zijgevel ligtnu precies tussen de
twee bomen in. Dat zorgt vanaf
de straat voor een mooi effect.

Tussen de bomen door zijn de
hoofdvormen van het huis alle
drie te zien. Zo ook de recht-
hoek, die achter de horizontaal
afgewerkte muren is voorzien
van een schuin zinken dak. De
rechthoek wordt beneden voor
het grootste deel ingevuld door
de ruime woonkamer en een
stuk van de keuken.

ï?*1 huis bouwen op een scheve
BjVel betekent passen en meten.1^ er ook nog met twee kolossa-le bomen op de grens tussen
tj*vel en straat rekening moet
Ajj rden gehouden wordt het pro-
gL^rn alleen maar groter. Voor
j. D Nazloomian en Elly Leuf-
JL^ die graag op het perceel
R^ de Beuk in Landgraaf wil-
-1 ** gaan bouwen, waren de gril-
K*e naaten van de kavel geen
Cv}etsel om er een huis met ver-
gallende geometrische vormen
I 'Sten neerzetten.

Het vierkant ligt aan de straat,
begrensd door de twee bomen.
De driehoek is de schakel tussen
rechthoek en vierkant en zorgt
dat de gevels evenwijdig lopen
met de lijnen van de kavel. Op
die manier kreeg de architect de
wensen van het echtpaar op een
ideale manier rond en kon met
de invulling van de ontstane
ruimten worden begonnen. De
driehoek is niet alleen slechts
voor de vorm een schakel. Ook
praktisch gezien zijn er speelse
oplossingen bedacht om het con-
tact tussen de twee andere ruim-
ten zo optimaal mogelijk te
maken.

hoek, een vierkant en een recht
hoek.

j
W6n Elly en Rob samen met de
l^astrichtse architect Jules Bec-
_}J"S rond de tafel gingen zitten
\? plannen voor hun nieuwe
ït^^ing te bespreken, waren de»Lee bomen aan de rand van de
ljj Vel maar een sta in de weg.
Vll volwassen beuk en een
(^ er>grote eik stonden net daar,
<g. ar eigenlijk de ingang van de
'<|j age zou moeten komen. Een

was echter duidelijk.De bo-
VQ moesten blijven staan en de

tn van het huis zou dan maar
5-JJ de situatie moeten wordenngepast.

Zo is er via allerlei optische truc-
jes oogcontact tussen hal en
woonkamer, keuken en trappe-
huis en uiteraard keuken en
woonkamer. De driehoek her-
bergt het trappehuis, de hal, de
meterkast en een toilet. Wie aan
de voordeur aanbelt, kan via een
horizontaal raam de keuken bin-
nenkijken. En wie zich 's och-
tends in de keuken aan het ont-
bijt bevindt, kan via het verleng-
de van dat raam zien wie op de
trap naar beneden komt.

" De drie vormen van het huis Aan de Beuk in Landgraaf krijgen nog extra accent door de verschillende kleuren.
Foto: CHRISTAHALBESMA

bevindt zich langs de gevel een
dubbelwandige schoorsteenbuis
van verzinkt metaal. Zon zelfde
buis staat als pilaar in de oostge-
vel. Die loopt bovenlangs een
stukje verder dan nodig was en
wordt door de pilaar onder-
steund. Het huis ziet er aan de
oostkant daardoor een beetje for-
ser uit dan in werkelijkheid.

kaar komen. De keuken zelfkent
vele hoeken, van waaruit oog-
contact mogelijk is met de straat,
de tuin, het terras, de woonka-
mer en het trappehuis. Net als de
woonkamer krijgt de keuken
veel licht. De zuidgevel is voor-
zien van grote raampartijen, zo-
wel beneden in de woonkamer
als boven in de slaapkamers.

Een ander speels element in de
driehoek is de meterkast, die
weer in een kleinere driehoek is
ondergebracht. Hoewel, binnen
die kleine driehoek moest van-
wege de Mega-normen een vier-
hoekige kast worden aange-
bracht. Op de buitenkantvan die
kleine driehoek worden trou-
wens nog spiegels gemonteerd.
Daardoor ontstaat een prisma en
kan er via allerlei hoeken de
woonkamer in worden gekeken.

Boven zijn twee kleine slaapka-
mers voor de kinderen en de
slaapkamer van de ouders. Ook
loopt de badkamer vanuit de
driehoek door naar de recht-
hoek. Hoewel de kinderslaapka-
mers klein ogen, bieden ze door
hun hoogte toch verrassend veel
ruimte. Kasten zijn er niet, want
die zijn op de lange gang in de
wanden weggewerkt. En daarbo-
ven blijft in de slaapkamertjes
zelf dan nog plaats om een bo-

ij^dat de weg niet haaks op de
Wel "gt en Rob en Elly de ge-s toch evenwijdig met de weg
JL achterste rooilijn wilden
(.t? 11 lopen, moest ook daar een
jjj_lossing voor worden gezocht.
it^* 1 andere wens was om zoveeliL.Selijk leefruimte beneden te
Bj.Jgen. Liefst met compacte,
Jj^te ruimten. Architect JulesIjkers vond de oplossing door
,j>^ruik te maken van diverse

metrische vormen: een drie-

De kleuren van het huis zrjn
zorgvuldig gekozen. Het vier-
kant is opgetrokken van gladde
donkergrijze betonsteen. De
driehoek is van een iets lichtere
grijze betonbreuksteen en de
rechthoek is wit. De zinken
kleur van het dak komt ook te-
rug in het balkon boven de tuin-
deuren. En aan de noordkant

venkamertje, ofwel een soort
vide te maken, waar het bed ge-
plaatst kan worden.

Het centrale punt van het geo-
metrische concept is de keuken.

Daar ook staat een onmisbare pi-
laar, als steun onder de muren
die vanuit de drie vormen bij el-

" De Symphyandra hoffmannii.

Niet alle klokjes
heten Campanula

DOOR SANTÉ BRUN

De plant op de foto heet Symphyandra hoffmannii, een naam waar-
uit niet af te leiden valt dat we hier te maken hebben met een Cam-
panulaceae. Maar zo zijn er veel meer van dieplanten, ik noem alleen
maar Codonopsis, eigenaardige bloemen uit Azië die een onaangena-
me roofdierenlucht kunnen verspreiden.

Toch zou Symphyandra een
hele leuke aanvulling zijn op,
bijvoorbeeld, de witte border.
De bloemen zijn felwit en het
loof lichtgroen; de plant
wordt in totaal ongeveer 40
centimeter hoog. Hij bloeit
vanaf eind juni en gaat soms
wel tot eind augustus door.
Daarna gebeurt er iets dat ik
in ieder geval wel toejuich: hij
produceert een enorme hoe-
veelheid heel fijn zaad, dat
door de wind en aan je kle-
ding door de hele tuin ver-
spreid wordt en overal op-
komt. Dat is trouwens ook
wel nodig, want deze vaste
plant wordt hoogstens een
jaar of drie oud, en misschien
kan hij het beste beschouwd
worden als een tweejarige.
Wellicht is dat ook de oorzaak
van .het feit, dat je dit toch

lfe__Ptiardige plantje maar zel--wén aangeboden ziet.
Overigens moet je een beetje
getraind zijn bij het zoeken
van de zaailingen, die weinig
gelijkenis vertonen met de
volwassen plant.

Vandaag op de achterpagina
„Bijzonder Wonen in

Buitengewone Huizen"
Inlichtingen over adverteren:

045-739380
Limburgs WOONBLAD
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Voor meer informatie zie eerste piccolopagina of bel

045-719966
OG te huur gevraagd

Zkt. WOONRUIMTE per di-
rect mid.-zuid Limburg, max.

’ 900,-. S 00-32.89-731095.

Te huur gevraagd RUSTIG
gelegen bungalow/woonhuis,
2 slaapkamers, garage, (tuin
met privacy) voor keurig ge-
zin, 3 personen, huur tot
’1.500,-. Tel. 045-751039/
fax 045-754505.

APPARTEMENT met bal-
kon of terras en parkeerge-
legenheid in Sittard voor ou-
der echtpaar. S 04750-33066.
Jongeman zoekt 1-pers.
APPARTEMENT in Maas-
tricht per 1-8, plm. ’600,-. S
043-478259 / 08894-14432.

Samenwon. stel zoekt
woonruimte per 1-8 voor 1 jr.
in VAALS of omg. Tel. 058-
-671037 of 074-502456.
Dringend ruim huurhuis gevr.
m tuin v. gezin met 2 grote
kinderen omg. KERKRADE-
CENTR., min. 3 slaapk. tot
plm. /1.000,- huur. Br.o.nr.
B-05637, Limburgs Dagblad,
Pb. 2610, 6401 DC Heerlen.
Gezocht in SITTARD of omg.
kleine zelfst. woonruimte
met eigen douche, wc, keu-
ken en slaapk. door onder-
wijzeres 27 jaar. Telef.
05120-43109/046-528875.
3 studentes zkn. app. omg.
MAASTRICHT, plm.

’ 1.000,-incl. 05427-25968.

Onroerend goed te huur aangeboden_____________________________________________________________________
Prima huurmogelijkheden in

Brunssum, Heerlen en Nuth
voor alleenstaanden en meerpersoons huishoudens.

* BRUNSSUM: gunstig glegen appartementen met lift,
huurprijs v.a. ’ 630,- excl. servicekosten.

* HEERLEN-ZESWEGEN: centraal in de wijk boven
winkelcentrum gelegen appartementen met lift, huurprijs

v.a. ’ 792,29 excl. servicekosten.
' NUTH: in centrum goed gesitueerde en bewoonde
appartementen met lift, huurprijs v.a. / 750,12 excl.

servicekosten.
' WONINGBEHEER LIMBURG

VJÊr REGIO OOSTELIJK ZUID-LIMBURG

Christmastraat 52, 6471 EW Eygelshoven.
Tel. 045-351245, maandag t/m vrijdag 9,00-12.30 uur.

Heerlen
in centrum prima huurmogelijkheden voor 50+.

Huurprijs ’ 633,33 excl. servicekosten
en ’ 828,68 excl. servicekosten.

Appartementen zijn gelegen op een goede
en gunstige locatie.

WONINGBEHEER LIMBURG

JÊËr REGIO OOSTELIJK ZUID-LIMBURG

Christinastraat 52, 6471 EW Eygelshoven.
Tel. 045-351245, maandag fm vrijdag 9.00-12.30 uur.

Diverse ruime
eengezinswoningen met tuin

te huur
Heerien-Rennemig huur ’ 775,-/ ’ 1.075,-
Heerten-Grasbroek huur / 1.075,-// 1110,-
Amstenrade-Achter d. Hof huur ’ 1.050,-
Maastricht-Eyldegaard huur / 900,-/ ’ 1.130,- -Maastricht- Boschstraal huur ’ 775,-// 1.015,-
Sittard-Kempehof huur ’ 850,-// 1.050,-
Sittard-Ophoven huur ’ 870,-// 1.175,-
Sittard-Haagsittard Park huur ’ 800,-// 1.400,-
Voefendaal-Lindelauf huur ’ 920,-/ ’ 1.090,-

Janssen b.v. Makelaardij o.g.
Maastricht
Tel. 043-213791

ZUTENDAAL: 2 luxe nieuwb.
app., inger. keuken + badk.,
2 slaapk., + garage, onmidd.
beschikbaar. Inl. 00-32.89-
-722001.
Te huur gemeubileerd
APPARTEMENT te Nuth.
Tel. 04492-2587.
Te h. voor 1 of 2 rustige wer-
kende pers., woning te
LANDGRAAF m.i.v. 15-7-
-94. g 045-326339.
Per 1 juli te huur BOYEN-
WONING centrum Geleen,
huur ’942,- all-in. Telefoon
046-752038/04493-4245.
Te huur wn. unit 1 é 2 pers.
beg.gr. nab. centr. GELEEN.
Gemeub. en gestoft, mcl.
energ. v.a. ’965.- p.mnd.
Telefoon 046-747218.
Te huur woning te NEER-
BEEK, ’1.200,- per maand.
Tel. 04404-2123.———■_■!______m._,____________________________(_____■_■_________

Te huur in VALKENBURG 1- -persoons appartement. Inl.
telefoon 04406-13178, na
13.00 uur.
Te huur woonhuis Meer-
bachstr. 15 te VOEREN- -DAAL met 4 slpks, badk., i
woonk. met open keuken,
tuin en berging. Huurprijs
’1.175,-. 043-623431 tus-
sen 10.00 en 15.00 uur.

Te huur in Heerlen ETAGE
met 4 slpks. voor 4 studen- 'ten, nabij Horecaschool en
Wachtendonck, met grote
tuin. Te bevr: 045-310570.
Heerlen, te h. Sittarderweg/
Grasbroekerweg APPAR-
TEMENT: woonkamer, keu-
ken, douche, 1 slpk., berging.
Huur en servicekosten
’769,-. Inl. 046-743275 van
11.00-14.00 uur.

-—— ■■

Onr. goed te koop aangebJgevr.

Te koop uitstekend bedrijfspand,
o.a. bedrijfshal plm. 400 m2met showroom, magazijn, toi-

let, alarm, met grote parking op Al lokatie, tot. oppervl. plm.
4000 m2, mcl. 2 prachtige bungalows met zwembad en tuin,

hogere prijsklasse. Industriestr. 8, Sittard, g 046-511235.

Heerlen, Leienhoesstr. 67
Moderne hoek-souterrainwoning m. cv., garage en tuin.
Ind.: hal, garage (nu hobbykamer), berging, cv.-ruimte,
toilet. Part.: hal. L-vorm. woonk. m. parket, keuken, tuin
rondom m. veel privacy. 1e verd.: 3 slpkmrs., badk. m. dou-
che en v.w. Bwj. 1972. Aanv. in overleg.

Prijs ’ 179.000,-k.k.
Landgraaf, Koempel 65

Halfvrijst. woonhuis met c.v, garage en fraaie diepe tuin.
Ind.: beg. gr.: hal, woonkamer, keuken met witte inbouw- -
keuken, voorzien van apparatuur, portaal met toilet, serre,
garage en berging. 1e verd.: 3 slpkmrs. en badk. met ligbad
en 2 v.w. 2e verd.: ruime bergzolder via vliezotrap bereik-
baar. Aanv. in overieg( 4ekwrt. '94 of event. later).

Prijs ’ 209.000,- k.k.
Wijlre, Valkenburgerweg 45

Panoramisch uitzicht over Geuldal. Vrijst. woonhuis met c
v., grote tuin en dubb. garage (achterzijde). Ind.: o.a. sout.:
kelderruimte. Beg.gr.: hal met toilet, werkkamer, woon-
kamer, keuken met lichteiken inrichting en app., wasruimte,
2 bergingen, terras, tuin en dubb. garage. 1e verd.:: over-
loop, 3 slpkms. en badk. met ligb., v.w. en toilet. 2e verd.:
via vaste trap met overloop, 3 slpkms. en cv.-ruimte metketel en boiler. 3e verd.: vliering (niet begaanbaar).

Prijs ’ 279.000,- k.k.

'uw HUisnn^HSÈrm «■■■i '

SNEL EN GOED ggg ciC.lilr.fivia aquina! nvm. «quinci
mtWOaaÊÊÊeSS^m SSSSS HEERLEN 045-71556. _

SITTARD CAMPINACOMPLEX
In stadspark gelegenvillaproject. 'Bouwpercelen v.a. 600 m2. Prijs ’ 237.500,- v.o.n.

Grouwels-Daelmans 043-254565.

Landgraaf, Elzehof 14
Halfvrijstaand woonhuis met o.a. L-vormige woonkamer ca.
9 meter diep met parketvloer. Ruime eetkeuken met luxe
aanbouwkeuken. Garage. Ruime tuin. Zes slaapkamers

c.g. hobbykamers! Vraagprijs ’ 249.000,- k.k.
Kerkrade, Pricksteenweg 60

Tussenliggend woonhuis met o.a. kelder, woonkamer en
suite, keuken, serre, badkamer, 2 ruime slaapkamers op

de 1e verd. en vaste trap naar 2e verd. met 2 ruime kamers.
Grote tuin. Spoedig te aanvaarden. Vr.pr. ’ 175.000,- k.k.

Heerlen, Adenauerlaan 11a
Ruim halfvrijst. woonhuis, met zeer grote garage, geschikt
voor meerdere auto's, event. ook gesch. voor het stallen

van een caravan, leuke architektuur, met schuifpui n. terras
en dakterras, bwj. '91. Spoedig te aanv. Prijs n.o.t.k.
Schinveld, Mariabergstraat 18

Aan natuurgebied gelegen riante bungalow, geheel onder-
kelderd, garage voor 4 auto's, wijnkelder, living 60 m2, 4
slpk. enz. Tot. vloeropp. ca. 350 m2. Perc. opp. 1400 m2.

Vraagprijs ’ 585.000,- k.k.
Zie onze advertentie elders

in deze krant!
045-460444

Deken Quodbachlaan 13, Kerkrade.

Immobilien GmbH

van Lier-Radermacher
Een betrouwbare naam

met groot verkoopsucces en een 100% correcte werkwijze.
Als ook voor u een correct en succesvol verkoopresultaat

belangrijk is, dan verkoopt u ook uw huis, zoals al meer dan
1000 tevreden klanten tot heden, via het grootste Duitse

Makelaarskantoor voor Nederlandse O.G.

Van Lier-Radermacher
In sommige gevallen direkte aankoop mogelijk.

Ook als uzelf niet wilt verkopen maar een huis weet dat te
koop is, belt u ons.

U ontvangt dan na de notariële transportakte voor uw
bemiddeling ’ 250,-.

Om onze klanten te bedanken, verloten wij elk jaarop 30
november fantastische prijzen.

Eerste prijs: 1 week Gran Canaria voor 2 pers.
Tweede prijs: 1 weekend in Parijs voor 2 pers.

Derde prijs: 4 entreekaarten voor PhantasialandKoln/Brühl
en nog veel meer mooie prijzen.

S 00-49.24073017
g 045-451291

*** Hypotheekrente v.a. 6,5%!! ***
Met tienduizenden guldens voordeel;

_n____Ê VAN DE PAS MAKELAARDIJ arm
\_=lrfr% HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG bil3%€f=_F Burg. de Hesselleplein 13,Heerlen NVM

-^ Telefoon : 045 - 74161 6 l;^^

Direkt en zeker uw huis verkocht!!!
Wij kopen uw woonhuis direkt zelf aan.

100% Zekerheid en geen makelaarskosten.
Penis Vastgoed. S 040-129524.

Wegens grote vraag en snelle verkoop zijn wij voor onze
klanten dringend op zoek naar alle soorten woonhuizen In
het grensgebied, Kerkrade, Haanrade, Landgraaf, Vaals,

Bocholtz, Simpelveld.
Wij geven advies bij de reële prijsstelling en snelleverkoop

van uw huis.
Belt u ons: 00-49.2406.93306
S 045-351254.

geen verkoop - geen kosten.
In sommige gevallen kopen wij Uw object aan.

Open huis in het appartementen-
complex "Nightingale", Brunssum

op zaterdag 25 juni van 14.00 tot 17.00 uur en
maandag 27 juni van 16.00 tot 19.00 uur.

Aan de groene rand van Brunssum zijn een aantal
comfortabele en vooral ruime, 3 slaapkamerappartemen-

ten te koop. De ligging, nabij winkelcentrum en
natuurschoon, staat garant voor een opt. woongenot.
Zonnige woonk. gecombineerd metroyale eetkeuken.

Groot balkon. Berging.
Prijzen vanaf ’ 118.000,- k.k.

Netto maandlast vanaf ca. ’ 695,- bij volledige financiering.
Adres: Florence Nightingalestraat 115 te Brunssum.

INL: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TELEFOON: 045 - 71 22 55

Heerlen Rennemigstraat 23a
Ind.: woonkamer, keuken, bijkeuken, serre, 4 slaapk.,

berging, badk. Vr.pr. ’ 235.000,- k.k.
Heerlen, Elandstraat 63

Ruime gerenoveerde woning met tuin en garage. Ind.:
woonkamer, keuken, 4 slaapk., badk., geheel onder-

kelderd. Vr.pr. /162.000,- k.k.
Limbricht, Salviusstraat 13

Ruim halfvrijstaand woonhuis. Beg.gr.: hal, toilet, woonk.,
keuken, garage, tuin. Verd.: 3 slaapk., badk., zolder,

slaapk., berging. Vr.pr. ’ 269.000,- k.k.
Janssen b.v. Makelaardij o.g.

Maastricht
043-213791.

**** Leuk huis gezien ??****
Eerst laten taxeren, dan pas kopen ll

gy/k= _ VAN DE PAS MAKELAARDIJ ~\ST_fTI HYPOTHEEKCENTRUM LIMBURG QQ- --_T- Burg. de Hesselleplein 13,Heerlen NVM
m = Telefoon : 045 - 741616 l---J

Praktijk- oning/kantoor
Landgraaf, Lichtenbergerstr. 55
Winkel/woonhuis. Ind.: winkel/kantoor, toilet, magazijn/
garage totaal ca. 187 m2. Ind.: woonhuis, kelder, hal.

1everd.: keuken met apparatuur, woonkamer, toilet, ruim
balkon. 2e verd.: overloop, 4 slpks, badkamer. 3e verd.:
zolderberging. Bwj. ca. 1960. Aanvaarding in overleg.

Prijs ’ 295.000,- k.k.

snel ÊNOOÊDjBff ariuinnvia aquina: W «quinci
«.--«■■■fcMSSsr*1"'" essay heerlen 045-7.55.6 _
Voerendaal B.P. Kunderhoes

In het B.P. Kunderhoes te Voerendaal zijn 13 vrije sector-
woningen in aanbouw, waarvan nog slechts 3 te koop. Het

betreft ruime, uitstekend gelegen woningen in diverse
typen. Perc. opp. 250 m2. Prijzen vanaf ’ 265.000,- v.o.n.

excl. renteverlies tijdens de bouw.
Inl. Ruijters Makelaardij BV Heerlen. Tel. 045-713746.

_M_EÏM
Der IsuaobUlen Partner

Door enorm verkoopsucces
zoeken wij dringend huizen

in de regio Kerkrade, Landgraaf, Heerlen
Bocholtz, Simpelveld en Vaals.

Hebt u of uw makelaar moeite met de verkoop van uw huis?
De top-verkopers werken voor ons en daarom,

ais u wilt, ook voor u!
Belt u ons geheel vrijblijvend

09-49.24072037 of 045-316070.
Als beloning ontvangt u voor uw bemiddeling bij het
passeren van dekoopakte ’ 250,- en een presentje.

Puth, Kerkweg 167
Te koop halfvrijst. woonhuis met garage, 3 slpk., badk.,

kelder, vaste trap n. zolder, grondopp. 1300 m2, bwj. 1940.
Vr.pr. ’ 255.000,- k.k. Direct te aanv. Te bevr. 04493-1247.

WONIG MET TUIN
in Hoensbroek nabij station. Frisostraat

Vraagprijs ’ 170.000,-k.k. Bevragen 045-711261.

Schimmert
BOERDERIJWONING MET WEILAND "Klein Haasdal 49. Sfeervolle, goed onderhouden, boerde-

rijwoning met garage, stallen, open schuur, tuin en weiland,
totaal 3.100 m2, woonk. in 2 gedeelt., keuken met aan-
bouwk., badk. met ligbad, waskeuken, kelder, 3 slpks.,
vaste trap zolder met apartekamer, c.v. Pr. ’ 315.000,- k.k.

Inl. PAUL CROMBAG ONROEREND GOED
Limbricht, tel. 046 - 580087

Hoensbroek, Raambouwstraat
In aanbouw, op fraaie lokatie semi-bungalows met veel
woonruimte en moderne architektuur. Er zijn nog 3 te koop.
Gar. ca. 21 m2. Woonk. ca. 41 m2, mcl. open keuken.Slaapk. ca. 14 m2. Badk. met ligb. 1e verd.: 2 slaapk. ca.
11 en 6 m2. Opp. tot ca. 400 m2. Prijzen vanaf ’236.000,-

-v.o.n. 10093056
Inl. Stienstra Makelaardij b.v.

Tel. 045-712255

Wij zijn er voor U!
De NVM Hypotheekshop is een onafhankelijke landelijke
organisatie waarvan er slechts 4 in Zuid-Limburg zijn. Na-
genoeg alle banken in Nederland zijn hierbij aangesloten.
Dit garandeerd een onafhankelijke voorlichting en een
hypotheek op maat. Wij zijn er voor U en een vrijblijvende
offerte is kosteloos. Wij staan van maandag t/m zaterdag
voor U klaar.

Vraagt U maar naar L. Heekmans
:: ftnvm ■ %%am :
HYPOTHEEK
SHOP ■

Heerlenseweg 22, 6371 HS Landgraaf
045-326680

Maandag fm vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur,
's Zaterdags van 9.00 tot 15.00 uur.

(Verder volgens afspraak).

Wijlre, Leienhuisweg
Vrijstaand WOONHUIS met dubbele garage, ruime tuin
(percopp. 1180 m2). Indeling 0.a.: ruime woonk., moderne
keuken, aparte eetk., 5 slaapk., voorzien van c.v. Aanvaar-
ding in overleg. Vr.pr. ’ 398.000,- k.k.

Bedrijfsonroerend goed
Heerlen, Akerstraat

KANTOOR-/BEDRIJFSPAND met royale indeling. Voor
diverse doeleinden geschikt. Totale perceelopp. 365 m2.
Parkeerruimte eigen terrein ca. 7 auto's. Indelingstekeningop aanvraag beschikbaar. Aanvaarding in overleg. Pr.n.o.t.
k. (eventueel ook te huur)

België, Elen, bouwgrond
BOUWTERREIN voor alleenstaande villa. Perceelopp. ca
2.500 m2. Vr.pr. ’ 75.000,-

GNM Makelaardij Assurantiën
Oranjeplein 101, Maastricht. S 043-621400.

Ter bemiddeling
zoeken wij dringend diverse woningen:

Geleen,- Beek, Stem e.o. won. in alle prijsklassen
Omg. Jabeek/Merkelbeek (half)vrijst. won. tot ’ 275.000,-.

Hulsberg/Klimmen/Wijnandsrade, won. tot ’ 325.000,-.
Ulestraten/Schimmert, vrijst. landh./bung. tot ’ 450.000,-.

Amstenrade/Hoensbroek/Heerlen won. in alle prijsklassen.
Nuth/Schinnen, (boerderij) woningen tot ’ 375.000,-.

Gehele Oostelijke Mijnstreek woningen in prijsklasse tot ,
plusm. ’ 500.000,-.

Makelaarskantoor Janssen b.v. S 046-335840.
na 17.30uur: g046-339072. -Heerlen Gerard Doustr.l3 !

Vrijstaand woonhuis. Bwjr. 1974, in goede onderhouds-
toestand met cv., garage en tuin. Ind. o.a. ruime hal,

L-vormige woonkamer ca. 37 m?, ruime keuken met witte
inrichting voorzien van apparatuur, tuinhuisje, 3 slaap-

kamers, badkamer en zolder. Geheel rolluiken. Dit huis met
U beslist van binnen zien. Prijs ’ 229.000,- k.k.

' uw huis vnn^ESMg ■■■'!SNEL EN GOED Jgg nf% . ,:---,
VIA AQUINA! nvm. «qUIfKI ,
_______*-___S55J~"*- /*""""/ HEERLEN 045-713366 _
' i

Duitse manager zoekt villa BRUNSSUM, karakteristiek |
of bungalow te koop. Tevens woonh. met garage. Ind.: i
zoeken wij voor andere ruime woonk., dichte keuken, <klanten eengezinswoningen, bijkeuken, kelder, 3 slpks., i
HOBRA Immobilën. Tel. kunststof koz. etc. Vraag- <04454-68408. Zat. 10-14 prijs ’279.000,- k.k. Sec- i
uur. Maand.-vrijd. 10-16 uur. gers OG, tel. 046-525318.

Uw huis verkopen
met behulp van de

echte makelaar
Bel de onroerend goed lijn
046 - 750 000 !
Peters & Partners Geleen
Geen verkoop -

Geen kosten
Cadier en Keer
ruim en modern fraai half-

vrijstaand woonhuis.
Vr.pr. ’ 359.000,- k.k.

Tel. 04407-1881.

Hoensbroek-W
Sleperstr. 7. Aan de buiten-

kant kunt u niet zien hoe licht
en ruim onze woning van

binnen is, daarom
OPEN HUIS vandaag tus-

sen 16.00en 18.00 uur, vr.pr.

’ 259.000,-kk. g 045-219522.

Bom
Te k. vrijst. landhuis, bwj.
1991, wijk nabij autoweg,
380 m2met garage, luxe

keuken, bijkeuken, hal, grote
woonk., 3 slpk., hobbyruimte,
badk., siertuin en terras. Vr.

pr. ’ 365.000,- k.k. Tel.
04498-57133/046-592758.

Brunssum
Junostraat 11, Treebeek.

Goed onderhouden halfvrijst.
woning met tuin en ruime
gar., woonk. met schuifpui,
keuken met aanbouwk., 4
slpks., moderne badk. met
ligbad, zolder, rondom rollui-
ken, aanvaarding medio
1995. Prijs ’250.000,- k.k.
Inl. PAUL CROMBAG 0.G.,
tel. 046 - 580087.

Schinveld
Riant halfvrijst. herenhuis
met ruime woonk., grote

dichte eetk., kelder, gar. (via
achterz.), 3 slaapk. op 1e

verd. en 2 slaapk. op zolder
(vaste trap), mooie zonnige
tuin. Vr.pr. ’ 249.000,-k.k.

Mak.kantoor L. Janssen b.v.
046-335840.

BORN, Wijngaardskamp 80,
halfvrijst. woonh. met gar. en
tuin op het zuiden. Ind. 0.a.:
L-vorm. woonk. met open
haard, keuken, 4 slp.kms.,
badk. met ligb., douche, v.w.
en 2e toilet. Zolder bereik-
baar middels vlizotrap.
Vraagprijs ’ 209.000,- k.k.
Ruber Makelaar en Taxateur
o.g. BV. Telef. 04498-51900.
BRUNSSUM, Op de Vos,
Lambertusstr. 5: halfvrijst.
huis met garage, 4 slaapk.

’ 239.000,-. Inruil mogelijk.
Wijman & Partners. Telef.
045-728671.
KERKRADE-Haanrade. P.
Potterstr. 44, te k. bungalow,
L-woonk. 34 m2, gesloten
keuken met app., 3 slpks.,
badk. met ligbad, inp. gara-
ge, fraaie tuin, terras met
veel privacy. Vraagprijs

’ 285.000,- k.k. Percopp.
280 m2. Tel. 045-453050.
OIRSBEEK, Mozartstr. 11.
Prima onderh. halfvrijst.
woonh. Bezichtiging heden
zaterdag v.a. 11.00 uur en
zondag v.a. 11.00 uur.
Te koop gevraagd HUIZEN
voor Duitse gezinnen. Euro
Immobilien tel. 045-414015
VOOROORLOGS woonhuis
te koop gevraagd. Achter-
stallig onderhoud geen be-
zwaar. Telef. 045-724056.
Te k. BORN, Martinushof 1:
geschakelde hoekwoning
(type semi-bungalow) met
tuin. Ind. beg.gr.: inp. garage
22 m2, hal met toilet en fon-
teintje, badk. m. ligbad, v.w.,
1 slaapk. 15 m2., woonk.
met ged. open keuken 45m2, 2e hal. 1e Verd.: toilet
met v.w., 3 slaapk. resp.
11,2 m2, 9,6 m2, 9,6 m2, 1e
met muurk., overl. m. muurk.,
c.v. kast (comei-ketel '82).
Opp. plm. 303 m2. Bwj. '82.
Geheel voorz. v. kunststof
koz., dubbel glas, voll. gelsol.
’227.500,- k.k. Dir. te aanv.
Inl. 04498-53132.
Te k. HEERLEN: apparte-
ment met inpandige garage
en lift. Ligging direct bij win-
kelcentrum, stadscentrum
en station. Ind.: kamer/keu-
ken, 1 ruime en 1 kleine
slaapk., ruime badk. met-
douche. Verder hal, toilet,
ruim balkon op het Zuiden
en berging in souterrain.
Prijs ’128.500,- k.k. Inl. en
afspraken voor bezichtiging
telef. 045-729810.
Te k. goed onderh. WOON-
HUIS m. tuin, 4 slaapk., k.
en bijkeuken. 043-637490.
GELEEN, te koop tussen-
woning met tuin, garage en
aparte berging, woonk. 38m 2met open haard, open
keuken plm. 7 m2, 3 slpk.,
badk. met ligb. en 2e wc,
kelder, 2e verd. voorz. van
rolluiken, vr.pr. ’ 159.000,-
-k.k. Tel. 046-755487.
SCHINNEN, Wolfhagen 134.
Schitter, vrijst. landhuis op
665 m 2perceel (achterkant
bos) met schuren, stallen, 3
garages. Geheel verbouwd
met overd. terras, prachtige
tuinen. Moet binnen gezien
worden, ’329.000,- k.k. Tel.
D46-742550. Jos Storms O.
G. Geleen.

SCHAESBERG: Brandhof-
straat 77. Perf. onderh. vrijst.
rvoonh. op uitstek, lokatie
■net grote tuin op zuiden
[perceel 472 m2) 60 m 2
rvoonk., 3 slpks., vaste tr.
raider, grote aparte eetkeu-
ten met bijkeuk. en aparte
studeerkamer, badk., ligb.,
-de toil. alles hard. en dubb.
Jl., ’339.000,- k.k. Tel. 046-
M2550. Jos Storms O.G.
3UCHTEN, Spoorstr. 1,
gem. Bom). Heden open
luis van 15.00 tot 16.00 uur.
Duder boerenwoonhuis in
.orpskern, met grote tuin,
Tiogel. tot garage. Moet op-
jeknapt worden. Kom kijken,

f" 129.000,- k.k. Tel. 046-
-f42550 Jos Storms O.G.

MAASTRICHT-Heer. Uitst.
onderh. halfvrijst. hoek., L-
vorm. tuin, veranda, garage.
Ind. hal met toilet, woonkr.,
keuken (wit), kelder, 3 slp-
krs.,badkr., grote mansar-
dekamer en ruime berging.
Grotendeels voorzien van
rolluiken. Rustige , ligging.
Vraagprijs ’ 269.000,- k.k.
Tel. 043-617876.- Te koop SITTARD, Indu-
striestraat 35. Op handels-
terrein "Bergerweg" gelegen
bedrijfspand bestaande uit
showroom, kantoor, werk-
plaats en verhard terrein. alsmede vrijstaand woon-
huis met tuin. Telefoon 046-
-510655/529368.
PUTH, Eindercoolhof 79,
prima geleg. vrijst. woonh.
(modern) met schitter, aan-
gel. tuin, inpand. garage, 4
slpk., grote woonk. met ei-
ken parketvl. Alles onder-. houdsvrij. Moet binnen ge-
zien worden, ’345.000,- k.k.
Tel. 046-742550. Jos
Storms O.G. Geleen.
Vooroorlogs woonhuis met
spoed te koop GEVRAAGD,
opknappen geen bezwaar.
Telefoon 040-114752.
WOONHUIS met spoed te
koopV gevraagd, opknappen
geen bezwaar. 040-128897.
HOENSBROEK (buurt Kas
teel) Vrijst. woonh. met ga-
rage. Ind.: hal, woonkamer,
open keuk., 3 slpkrs, luxe
badk., div. kelders. Perfect
pand, kunststof kozijnen. Vr.
pr. ’295.000,- k.k. Seegers
O.G. Telef. 046-525318.
Te k. HOEFVELD N'hagen,
eengez.won. met c.v.-gas.
Beg.gr.: toilet, m. fontein, gr.
z-vorm. woonk., open keu-
ken met luxe aanb.keuken.
Onder architektuur aangel.
tuin. Garage, luxe afgew. m.
nieuw dak. 1e verd.: 4
slaapk., badk. m. v.w., toilet,
douche. Zolder. Alg. zeer
goede staat, gedeelt. dubbel
glas, gehele huis voorz. v.
rolluiken. Pr. ’259.000,- k.k.
Tel. 045-326440.
PUTH-Schinnen. Jong vrijst.
woonh., met garage, woonkr.
met parketvl., witte aan-
bouwkeuken met app., bij-
keuken, 4 slpkrs., badkr.
met ligb., douche en 2e toilet,
vaste trap zolder, zolder-
berg., zonnige tuin. Vr.pr.

’ 259.000,- k.k. Mak.kant.
Rob Dassen, g 046-375757.
KLIMMEN-Ransdaal.
Woonhuis gebouwd onder
hoge moderne architektuur,
ruime living (60 m2) met
wengé parketvloer, super-
moderne keuken met zwart
marmer aanrechtblad en bij-
behorende kastenwand, 3
slpkrs., badkr. met ligbad en
douche, kelder, garage en
tuin. Vr.pr. ’485.000,- k.k.
Mak.kantoor Rob Dassen.
Tel. 046-375757.
Te koop halfvrijst. woonhuis
op Langeberg (BRUNS-
SUM), met grote garage en
tuin met terras en vijver,
woonk. met kurkvloer, keu-
ken met kookeiland, 3 slpks.
met kurkvloer, grote badk.
met ligbad en douche, zol-
der, kelder, CV. ged. rollui-
ken, dubb. glas. Perceel ca.
250 m2. Vr.pr. ’175.000,- k.
k. 045-273318 na 10.00uur.
MONUMEMTAAL halfvrijst.
herenhuis, 1645, Grotestr. 8,
Oud-Urmond, vraagpr.
’269.000,-. 046-582462.
ÜBACHSBERG, te koop
winkel/woonhuis met cv., gr.
magazijn en veel kelder-
ruimte, veel mogelijkheden,
dir. te aanv. Inl. 045-751417.
SCHINNEN. Rustig gel.
halfvrijst. woonh. met gara-
ge, tuin met vijver. Ind.
L-vorm. woonk., open keu-
ken met app., 3 slpk., badk.
met 2e toilet. Koopprijs
’240.000,- k.k. Tel. 04493-
-3793.
Té koop gevr. ouder
WOONHUIS met tuin (op-
knappen geen bezwaar). Tel.
046-753367.

Bedrijfsruimte
Te huur LOODS 100 m 2te
Landgraaf. Tel. 045-311288.
Te huur per direkt WERK-
PLAATS/opslagruimte om-
geving Heerlen-Noord. Te-
lefoon: 045-219134.
WERKPLAATS en/of maga-
zijn bestaande uit 2 verdie-pingen met twee dubbel
opendraaiende toegangs-
poorten ca. 3 x 3 mtr. Vloer-
opp. ca. 90 + 90 = 180 m2. to-
taal. Electro alsmede 220/
380 V. Riool en water aan-
wezig. Verder eigen par-
keerruimte van ca. 60 m 2in-
begrepen. Voor info 04498-
-59538 Nieuwstadt.
PROVISIONSFREI, Grenz-
nah, Mönchengladbach, 770m 2 Büro/Ausstellungsraume
en 792 m 2Lager, Sozialrau-
me. Grosser Parkplatz, gute
Autobahnanbindung, Preis-
günstig zu vermieten. Tel.
00-49.2161.30510.
Te huur MAGAZIJNRUIMTE
plm. 150 m 2te Sittard. Te
bevr. 046-512328.
Te huur geheel nieuw inge-
richte KAPSALON met bo-
yenwoning in centrum Sit-
tard. Tel. 045-320760 na
19.00 u. Weg wegens omst.
Te huur 460 m 2OPSLAG-
RUIMTE/prod.ruimte; 135m 2kant.ruimte, nabij centr.
Heerlen, ook ged. te huur.
Temt 045-741904

Feesten/Partijen
Petit Paris

Landgraaf. Ook voor onbijt-
service. Tel. 045-310447.

Petit Paris
Landgraaf.® 045-310447.
Ook voor examenleesten.

Te huur voor al uw FEES-
TEN en partijen, idylisch ge-
legen lokaal met gril-tuin in
bosrijke omgeving te Land-
graaf. Voor vrijblijvende inf.
en brochure 045-318693.

, '
Bouwmaterialen & Machines '^BETONMORTEL+POMP

ook zaterdags
A.B.C. BETON, GELEEN

Bel 046-755555. >

ü. uiuNANDS Do_-.-4.UrUJ*'>'

Rijksweg, CADIER EN KEER. Tel. 04407-2121.
Geopend van 8.00-17.30 uur. Zat. van 9.00-14.00 UU'

Wand- en Vloertegels
KEUZE UIT MEER DAN 400 VERSCHILLENDE

SOORTEN, MATEN EN KLEUREN.

Bestratingen
UITGEWASSEN GRINDTEGELS, GESLEPEN TEGELS

BRUSSELSE KEIEN, COBBLESTONES, KEITJES- .
TEGELS, BETONKLINKERS, ANTWERPSE STENEN' '|

ZAND, GRIND, CEMENT ENZ.
Leverina aan huis mnoeliik S

25 gebruikte Toyota- en Ko-
matsu vorheftrucks vanaf
700 kg. tot 2.500 kg. in gas-,
benzine-, diesel- of electro-
uitvoering in diverse prijs-
klassen. COLLÉ Sittard Ma-
chinehandel BV, Nusterweg
90, telef. 046-519980.
Uit FAILLISEMENTEN en
partijen. Te k. I.beschad.
houten deuren in div. maten+ mod. v.a. ’40,-. Rollen
dakleer (Rubberroid) v.a.
’2O,- t/m ’65,- p. 10 mtr. (4
mm dik). Topmerk laminaat-
parket A+B keus ’2O,- t/m

’ 40,- p.m2. Underlayment
platen ’ 45,-. Laminaat
wandplaten ’25,- + ’65,-.
Div. grote PVC + houten
raam (pui) kozijnen. Draad
volière, Monica, kuiken-,
schapen- en kippengaas in
div. soorten en maten voor
spotprijzen. Gasbetonplaten
in diverse lengte + dikte + di-
verse andere matr. Zolang
de voorraad strekt. Ren-
nemigerveldweg 70, Heer-
len. Telef. 045-729710.
Te huur BOUWSTEIGER en
bouwlift. Telefoon 04492-
-4534.
Te koop stalen KANTEL-
POORT 2.30 m x 2.05 m,

’ 250,-. Tel. 045-426923.

Te k. BOUWLIFT, 8 i
hoog, 380 V, pr. ’750,--:
04754-82601, na 19.00^
Grote partij oude gB"^
STRAATKLINKERS, J
geschikt voor sierb«ss|
va. ’25,- m2. B.Me-j
Grubbe, Grubbenlaan ,
naast Mega Hpens"
Tel. 045-219428.
Piccolo's in het Lin^Dagblad zijn groot i"^SULTAAT!BeI:O4S-7jff

Kacnel-LWemarflJjJJ
Gas, HOUTKACHELS, jl
ketels. Keus uit 200 *JKachelcentrum Jac. $3
Rijksweg nrd. 104,
Tel. 046-513228-514862^Reker KACHELSPE^ZAAK. Ook uw adres *
dubbelwandige RVS-"
kanalen. Kluis 28, Gr
telefoon 046-740785. _>■>
GASKACHELS/houtkache^Zomerprijs! Gratis ger1
De Kachelsmid, Walen1
Klimmen. Tel. 04459-163_>-
Weg. aanschaf verval";
2 GASKACHELS en 2'
velkachels. Tel. 045-4199_>

Voor Piccolo's ]
zie verder pagina *1aA

BRUNSSUM, HAZENKAMPSTRAAT 112
Op rustige lokatie, tussengelegen karakteristiek
woonhuis. Ind. 0.a.: kelder, L-vorm. woonkamer
eetkeuken, bijkeuken, badk., 2/3 slpks., zolder
via vaste trap. Vraagprijs ’ 149.000,- k.k.

MON BEUGELS Verzekeringen & o.g-
Oirsbeek, tel. 04492-4007 _j

**
HAASTW(HT ’335.000,- k*

Hartje stad. Zeer luxe appartement. Een perfek'e
'pied a terre' voorzien van talloze accessoires vaC'

beroemde designhuizen:marmeren-en parketvloer^',
schuifwanden, verlichting, vitrages en sanitair.di^'i'
se extra luxe voorzieningen zoals tel.en tv/audio aa"
sluitingen in iedere kamer. Dit object moet u besl'^van binnen zien omdat de exclusiviteit ervaren m"6*'

worden. Het totale woonopp.bedraagt 110 ml. TWe-
balkons completeren het geheel.

Een stukje Maastricht voor 335.000 kk.

Steens/DekHaye/WaldtDoggé
MAKELAAR DRS. J.H.A.DE LA HAVE

htttifdstraai 86 boensbroek
K--foortö4s-225434 <j

<

r^N PAULt<EK SIMONS
__^\^/ MAKELAARDU BV

A___njRANT7ËNTy\X/viIES .v HYr^HI-KJ^nNANCIEREN
I E_ROHfWVI_G_fIJID2I4 IJi3ACHOV__RWrJIttré

Em - '____r _____fl

Heerlen-Weiten:
Op perfekte stand gel. landhuis met kantooraC'
commodatie c.g. praktijkruimte. Ind. 0.a.: hal, rui*
me living met open-haardpartij, eetkeuken me'
luxe aanbouwinstall., logeerunit met badk. en sau-
na, 2 ruime slaapk. en een kl. slaapk., luxe badk-
zolder ingericht als zit/slaapk., kelder; achterbou*
met garage, 2 bergingen en 3 kantoorruimtes (me'
toilet, keuken e.d.). Pand is zeer goed onderhou-
den en gesitueerd op ruime kavel. Prijs op aan-
vraag. Aanvaarding 2e helft oktober 1994.
Kerkrade-West:
Goed onderh. grote tussenwoning met ruime inde-
ling: gang, woonkamer met parket, keuken, terraS
tuin, 3 slaapk., badkamer, ruime zolder (vaste trap)
met 4e slaapk., geen garage. Prijs ’ 196.000,-k.k-
Übach over Worms:
Rustig gelegen woonhuis met grote tuin. Ind. o.a-:kelder, entree, woon/eetk., trap naar verd., ope"
keuken met install., berging, grote badk. met bad.
douche, toilet, 2 ruime slaapk., grote zolder (vlie-
zotrap). Vraagprijs ’ 179.000,- k.k.
Übach over Worms:
Halfvrijst. woonh. met berging en tuin. Ind. o.a'I woonk., keuken, 4 slaapk. en douche, zolder e°
kelder. Pand verkeert in sobere staat. Vraagpriis

’ 125.000,- k.k.

Op zaterdag zijn wij geopend van 10.00tot 13.00 uur-
os»*1

\ § 045-318182 1

Limburgs



interieurstromingen lonken
Jj^ue cactus. De stijl van de jaren
j^. 8. sterk in opkomst, vraagt om
"*n t. met sterk decoratieve vor-

r Daarnaast de kleurige Santaerid vol Mexico-elementen en
fc nostalgische woonsferen die
Ijg , denken aan een Zuidfranse
fep -J- Voor elke stijl wordt een
%mS Vormgegeven cactus aange-

d, maar bij alle drie de woons-
||L ls de stekelige woestijnplant

Daarnaast het boek 'Cactussen,
geheel geïllustreerde encyclo-
pedie' (Uitgeverij Helmond, f
59,90). Het bevat een compleet
overzicht van bolvormige cac-
tussen. In totaal 1100 soorten
en variëteiten worden met
naam, beschrijving en kleuren-
foto in beeld gebracht.

De cactusfamilie is groot en
kent vele variëteiten. Met de
juisteverzorging zyn het voor-
al ook verrassende planten met
een rijke bloei. Sommige soor-
ten zijn miniem van afmeting
en brengen desondanks bloe-
men voort die zo groot zijn dat
ze de plant zelf volkomen aan
het oog onttrekken. Immense
zuilen ofgrote stekelige bollen,
cactussen met stengels die
eruitzien als bladeren, levende
steentjes of zodevormige plan-
ten met bloemen in verblin-
dende kleuren, de wereld van
cactussen zit vol verrassingen.
Een tweetal nieuwe boeken
ontsluieren alle geheimen.
'Cactussen en vetplanten, het
complete handboek' (Groen-
boekerij, f49,90) omschrijft 350
soorten. Alles over herkomst
van de planten, de verzorging,
ideeën voor arrangementen en
toepassingen zowel binnen als
buiten komt aan bod. Handig
is de onderverdeling in het
boek met planten voor begin-
ners en voor de gevorderde
liefhebber. Ook soorten die
specifiek geschikt zijn als blik-
vanger in het interieur worden
apart behandeld.

sche en sub-tropische regenwou-
den. De laatste soorten hebbenvaak
lange kruipende stengels of een
massa brede bladeren en zijnvooral
toegerust om met weinig licht te
volstaan. Hoewel ze droge periodes
kunnen overleven wordt de natuur-
lijke omgeving gekenmerkt door
een hoge luchtvochtigheid en veel
regenval.

Rijkbloeiende voorbeelden zijn de
cactussen van de Aporofamilie. Ge-
schikt als hanger met een soort af-
hangende kattestaarten zijn er drie
soorten, waarvan de flagelliformis
de makkelijkste is in onderhoud.
De karmijnroze bloemen worden
gevolgd door rode bessen.

Mooi glazuur voor alledag
Zuideuropese tegels populair in Nederland

ft^ite cactussen zrjn fini. Anno 94
(jj.! cactus puur natuur," aldus
■lcJ Rethans, pr-vrouw van
talenbureau Holland. „Middel-
j^. Wordt in het huidig interieur

ij^ er<j. _)e cac_us wordt gebruikt
I^, j-Ject. Groot van vorm als soli-

kunstwerk of in hele
[ejj_ deling miniformaatjes bijeen-

Juist °P het decoratieve
l_ _''gt de aantrekkingskracht van

7r Us' *n a* hun vreemde vor-

I. die variëren van kleine bolle-
druipende dunne stengels en

tonvormen tot reusach-
ertakte zuilen. Door het strak-

doen ze denken aan ab-te beeldhouwwerken, in vorm
geaccentueerd door doorns.

1 J*is de toepassing met bloeien-[Wanten die een geheel met de
K Us, lijkente vormen. Meest favo-
L,. Partners' zijn voorzien van
L chtige of heel stevige bladen.
i°fdf°cd nuweliJk in ait opzicht
k>l °ok gesloten tussen cactus en

DOOR MIEKE ZIJLMANS

Slaaptoestand
Cactussen in heel droge gebieden
passen zich aan door vocht vast te
houden, in droge perioden over te
gaan in een soort slaaptoestand, en
pas weer te gaan groeien als de om-
standigheden gunstig zyn. In de
woestijn kan een enkele regenbui
hele vlaktes in bloei zetten. Bloeien
en zaaien is het haastig credo waar-
na de planten terugkeren' naar een
slapend bestaan. Van origine in
bergwoestijnen voorkomende cac-
tussen worden gekenmerkt door
een mantel van dichte haren en dik-
ke waslagen.

In Nederland zag je ze voor het
eerst ingemetseld in het tegelwerk
van Mexicaanse restaurants: van
die prachtig beschilderde en gegla-
zuurde terracotta tegeltjes. Wanneer
jeer met jevinger overheen streek,
bleek de schildering als een heel
ücht profiel op het aardewerk te lig-
gen. Typisch een exotisch hebbe-
ding dat jeje in jeeigen doorzonwo-
ning zoveel meter onder Nieuw
Amsterdams Peil niet kon voorstel-
len." Nieuw in het interieur zijn stillevens met cactussen als blikvanger. Foto: GPI

Combinaties
I^;'^ssen worden weer populair,
gn Anders dan in de jaren zeven-
ir'e Sl gnaleert ook Ad Oosterom,
s_u ür van het Intra Tuin Ver-
DQ_eritrum in Aalsmeer. „Aan-

tal *LVan een cactus staat nu vrij-
aan een aanzet tot combi-

&_, Op bijzettafeltjes, dienbla-
ij^6*1 kasten worden hele stille-
,.s .gecreëerd van minicateeën.
h h *.encle soorten in elk een ei-
-6 j.,elgischpotje of steeds eenzelf-
.fl^tje in diverse soorten glas-
V i?e mogelijkhedenzijn legio",vs Oosterom.L
H ttaast worden grotere varian--I^,. gecombineerd met bloeiende
%v'.Geschikt daarvoor zijn de

p>-er'a Setosa van deminuta, zo-
als grijsbladig verkrijg-

W^et oranje bloemen, de Ka-
°e Tessa met zalmgetinte

Tegeltjes in de eigen kofferbak aan
slepen vanaf de Zuideuropese va
kantiebestemming, met als resul
taat meer scherven en schilfers dar
voorzien, is niet meer nodig. Er zijn
verschillende importeurs die tegels
met vrolijk-boerse motieven aansle-
pen vanuit Marokko, Portugal,
Spanje of Mexico. Gemiddeld kost
een vierkante meter van die tegels
tussen de 150 en 200 gulden.

Echt prachtig is het aanbod van te-
gels bij Sardes Keramiek aan de
Nassaustraat in Maarssen. Sardes
heeft tegeltjes met traditionele
kleuren en motieven, afkomstig uit
Turkije, Portugal, Spanje, Noord-

Afrika, het Verre Oosten en Mexico.
Kees Schwarze, eigenaar van Sar-
des Keramiek, is vooral gespeciali-
seerd in de aanvoer van tegels uit
Anatolië in West-Turkije. Hij gaat er
zelf naar toe om in de ateliers eigen-
handig te kiezen wat hrj wil verhan-
delen.

Schwarze weet alles van tegeltjes
die tot op de dag van vandaag op
traditionele wijze worden vervaar-
digd. In de oorspronkelijkekleuren
en motieven, volgens technieken
die meer dan vijfhonderd jaar gele-
den door Perzische handwerkslie-
den in Turkijewerden ingevoerd ter
decoratie van kostbare paleizen en
badhuizen. Hij importeert zowel an-
tieke als nieuw gemaakte dubbelge-
bakken gedecoreerde tegels, die
vooral bedoeld zijn als wandbedek-
king. Veel turkoois en azuur-blauw,
doorschijnend als zeewater waar de
zon in schijnt. Zo subtiel van voor-
stelling en kleur dat ze bijna gebor-
duurd lijken.
Daarnaast heeft Sardes Keramiek
antieke Franse terra-kleurige pla-
vuizenvan twintig bij twintig centi-
meter. Het effect van alle tegels is
dat ze de ruimte een altijd-zonnige
aanblik geven. Een beetje zoals een
Moors paleis, met zon kleurig mo-
zaïek-effect.

„Vorig jaar al was de terugkeer van
de cactus te voorspellen," meent
Heleen Verschuren, interieurstilis-
te. „Het decoratieve aspect sluit
naadloos aan bij de onderstroom in
het interieur naar de jaren 50. Vor-
men en kleuren nemen daarbij in
belang toe. Dit seizoen worden cac-

Cactussen en vetplanten hebben
met elkaar gemeen dat ze op een
speciale manier zijn gebouwd waar-
door ze lange perioden van droogte
kunnen overleven. Allemaal kun-
nen ze vocht opslaan in stengels,
bladeren en wortels. Van oorsprong
komen ze voor in woestijnen, op
hooggelegen berghellingen, droge
vlakten en heel verrassend in tropi-

me groeier die 30 tot 40 jaar nodig
heeft om 40 cm in doorsnee te berei-
ken, 's Zomers verschijnen er kleine
trechtervormige bloemen in een
krans rond het hart van de plant die
's winters worden gevolgd door pa-
pierachtige vruchten.

Hoewel onaangenaam in directe
contacten heeft de cactus als plant
duidelijk voordelen. Water geven
kan heel spaarzaam gebeuren en
het is een van de weinige planten
dieook op devensterbank boven de
verwarming gedijen. „Bovendien,"
meent Oosterom van Intratuin,
„kunnen cactussen in de zomer
makkelijk naar buiten. Aan de rand
van een terras, op een plaats waar
mensen niet langs lopen, of zelfs op
een balkon doen ze het uitstekend.
Met wat specifieke vormen en ge-
kleurde potten is een Mexicaanse
balkonsfeer zo gecreëerd. Simpele
terra-cottapotten en rozetvormige
cactussen daarentegen geven met-
een een Zuidfrans effect dat ook
heel leuk oogt in een serre."

tussen veelvuldig gebruikt als print
op gordijnstoffen, serviesgoed en in
woondecoraties."

Bolcactus
„Van alle cactussen is de 'Schoon-
moedersstoel' het sterkst in op-
komst," signaleert Marijke Rethans.
„Het gaat dan om een grote bolcac-
tus met stevige stekels. Zoals vrij-
wel alle andere hier verkochte cac-
tussen worden ook deze in Neder-
land gekweekt." De Schoonmoe-
dersstoel komt uit Mexico en heeft
helder goudgele doorns. Het is een
makkelijke soort om te kweken en
in onderhoud, maar wel een langza-

bloei en bijvoorbeeld de Clivia.
Planten met wat leerachtig blad en
vetplanten combineren in het alge-
meen goed met cacteeën. Voordeel
is dat het statische effect dat een
cactus toch altijd heeft, verdwijnt.
„Heel apart," tipt Oosterom, „is de
combinatie van een Agave met een
Ananasplant."

Lief en leed in drie
Zeeuwse Tuinen

DOOR SANTÉBRUN geknipt - akeleien bijvoor-
beeld - maar ineens was daar
het voorstel even mee te rijden
naar de beroemde Zeeuwse Tui-
nen. Ik was daar nog nooit ge-
weest, en van uitstel komt maar
afstel, dus: daarheen.

I*[gelopen weekeinde moest er
onkruid getrokken worden,

Gebloeide plantenstengels uit-

Wat moet je nog van die tuinen
zeggen? Ze zijn al heilig ver-
klaard door de televisie, ze zijn
ook schitterend, kosten en voor-

al moeiten zijn door de drie da-
mes niet gespaard om van hun
tuin de lusthoven te maken die
ze zijn geworden. Bijna onwer-kelijk romantisch zou ik ze wil-
len noemen, en als je er aan
denktdat er vrijwel niets hoeft te
gebeuren om deze tuinen te la-
ten veranderen in een woestenij
of, erger nog, in een gewone fan-
tasieloos burgermansgazon, dan
springen de tranen je bijna in de
ogen.

Je moet ook even een vleugje ja-
loezie onderdrukken; jij moet op
je paar honderd vierkante meter
zien rond te komen, hier in Zee-
land zie je tuinen op een 'lapje
grond' van twintigduizend vier-
kante meter per stuk. Ook een
beetje 'leedvermaak' doet zich
gelden: zon tuin handhaaf je al-
leen op dit niveau door einde-
loos geploeter, de gehele dag in
het seizoen.

heid: ik vind dat de Poleys daar
in geslaagd zijn.
De smaakvolste, tevens ook
meest toegankelijke tuin, minder
knus, minder romantisch, bijna
Hollands-opgeruimd vergeleken
bij de andere twee, is de tuin van
mevrouw A. Dekker-Fokker in
Veere. (Golsteinseweg 24). Die
tuin staat ook open naar buiten,
de geraffineerde beplanting met
bomen (indertijd nog gedaan
door Staatsbosbeheer) laat bij-
zondere vergezichten toe, bij-
voorbeeld op het nabije Middel-
burg. Er zijn lelijker vergezich-
ten in de wereld. Het raffine-
ment zit er in, dat het lijkt of die
uitgestrekte landerijentot aan de
Zeeuwse hoofdstad bij de tuin
horen. Dit is een tuin om ver-
schrikkelijk lang in rond te kij-
ken, overal zie jeeen mooi verge-
zicht, betoverende lichtval,
fraaie planten, een achteloos
boeketje op een tafel 'ergens' in
de tuin; een besloten rond gazon
in de schaduw van een grote Ca-
talpa, waar Zeeuwse echtparen
zich op de huwelijksdag gaarne
laten fotograferen.

Het zitje bij het huis leent zich in
de middagzon voor goede ge-
sprekken, zoals zondag bleek: de
tijd vloog om, en het ging nau-
welijks over tuinen en planten.
Voor de duidelijkheid: de tuinen
zijn alleen op telefonische af-
spraak te bezichtigen. Alleen op
2 en 3 juh zijn er open dagen.
Dan is er ook Tuincafé bij me-
vrouw Menken, Marktveld 15,
Kloetinge. De toegang is vijf gul-
den.

Er zijn in Nederland natuurlijk
honderden van dit soort tuinen,
dat kan niet anders. De eige-
naars laten geen kijkers toe,
waarom zouden ze ook. De
Zeeuwse Tuinen zijn vermoede-
lijk dus een willekeurige greep.
Maar ze zijn een voorbeeld van
wat smaak, fantasie, veel ruimte,
veel geld, veel plantenkennis sa-
men kunnen scheppen.

" Een doorkijkje in de tuin van de heer en mevrouw Poley in Nisse
die van mevrouw Poley in Nisse
zouden beide kunnen dienen als
decor in een Engelse tv-serie uit
de betere kringen, bestudeerde
simpelheid is een term die hier
wel past.

De rijkste, weelderigst aangeleg-
de tuin is die van mevrouw M.
van Bennekom-Scheffer aan de
Zuiverseweg 4 in Domburg.
Groots opgezet, enorme borders
langs een centraal gazon, cirkels
rond het huis waarbij elke vol-
gende cirkel wilder is dan de
vorige, totdat detuin overgaat in
het omringende bos- en weide-
land. Veel prachtige rozen, weel-
derigeriddersporen, allerlei gro-
te en kleine soorten vaste plan-
ten uit het betere assortiment.
Hier zie je de merkwaardig rond
geschoren bomen en heesters
die je in alle drie de Zeeuwse tui- De tuin van Van Bennekom e

nen terugziet - je ziet trouwens
veel in alle drie terugkerende
elementen: hetzelfde assorti-
ment vaste planten en oude ro-
zen, de buxushaagjes, de witte
Achillea's, weinig Hosta's, heel
weinig varens. Het is duidelijk
dat de dames hun planten be-
trekken van dezelfde kwekers en
dat ze veel bij elkaar op bezoek
komen.

Die tuin van Poley is heel an-
ders; die is door muren en hagen
ingedeeld in besloten kamers, de
tuin ligt ook midden in het bui-
tengewoon schilderachtige dorp,
tegenover de enorme kerk, aan

de andere kant begrensd door
een erbij horende vlietberg waar-
op alleen een oude linde. Hier is
ook een volwassen groentetuin
te vinden, en een vijver met een-
den. Hier staat het (verplichte?)
tuinstel onder een afdak op een
hobbelig pleintje onder een
enorme notenboom. Je beseft
daar, hoe moeilijk het is een uit-
bundige knusheid te scheppen,
zonder tot kitsch en onechtheid
te vervallen. Voor de duidelijk-

overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente per 21 juni 1994.
Avero heeft in navolging van de rentestijging van begin junialsnog
haar tarieven verhoogd. De rente op de kapitaalmarkt vertoont deze

week een stijgend verloop.rentepercentages
rente afsl. opgave nwrbij fisc.
vast prov. bank besparing van

gedur. in pet. constant
Naam bank 35,1% 50%

ABN.AMRO spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,70 4,17 2,76
ABN.AMRO spaarhyp. 10 jaar 1,00 8.10 4,44 2,98
ABN.AMRO spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,50 4,71 3,19
ABN.AMRO arm. hyp. variabel 1,00 6,50 4,28 3,46
ABN.AMRO arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,50 4,93 3,99
ABP spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,40 4,00 2,63
ABP spaarhyp. 10 jaar 1,00 7,80 4,26 2,84
ABP spaarhyp. 15 jaar 1,00 8,20 4,53 3,05
ABP arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,20 4,73 333
ABP arm. hyp. 10 jaar 1,00 7,60 4,99 4,04
AEGON spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,80 4,29 2,87
AEGON spaarhyp. 15/20 jr. 1,00 8,60 4,83 3,30
BLG-Hypotheken spaarvasth. 5 jaar 1,00 7,30 3,95 2,60
BLG Hypotheken spaarvasth. 10 jaar 1,00 7,70 4,22 2,81
BLG-Hypotheken spaarvasth. 15 jaar 1,00 8,10 4,48 3,02
BLG-Hypotheken arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,10 4,66 3,78
BLG-Hypotheken arm. hyp. 10 jaar 1,00 7,50 4,93 3,99
GWK-bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,60 4,16 2,76
GWK-bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 6,20 4,08 3,31
GWK-bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,40 4,86 3,94
Centrale Volksbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,30 4,80 3,88
Direktbank besp-dir.h. 5 jaar 1,00 7,50 4,08 2,71
Nationale Ned. spaarhyp. 5/10 jr 1,00 7,70 4,22 2,81
Nationale Ned. spaarhyp. 15/20 jr 1,00 8,10 4,76 3,25
ING BANK spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,70 4,18 2,77
ING BANK spaarhyp. 10 jaar 1,00 8,10 4,44 2,98
ING BANK arm. hyp. 1 jaar 1,00 6,40 4.21 3,41
ING BANK arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,50 4,93 3,99
Postbank spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,60 4,14 2,75
Postbank spaarhyp. 7 jaar 1,00 7,90 4,34 2,91
Postbank spaarhyp. 12 jaar 1,00 8,30 4,61 3,12
Postbank arm. hyp. 2 jaar 1,00 6,40 4,12 3,33
Postbank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,40 4,76 3,85
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 3 jaar 1,00 7,00 3,73 2,41
RABO hypotheekbank spaar opt.h. 10 jaar 1,00 8,10 4,47 3,00
RABO hypotheekbank spaar opt.h. stabiel 1,00 8,30 4,60 3,11
RABO (adviesrente) arm. hyp. variabel 1,00 6,30 4,15 3,36
RABO (adviesrente) arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,50 4,93 3,99
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,70 4,15 2,73
SNS Bank spaarhyp. 7 jaar 1,00 8,00 4,36 2,90
SNS Bank arm. hyp. 1 jaar 1,00 6,40 4,21 3,41
SNS Bank arm. hyp. 5 jaar 1,00 7,50 4,93 3,99
Westland Utrecht lage last h. 7 jaar 1,00 7,70 4,21 2,80
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 5 jaar 1,00 7,50 4,06 2,68
Zwolsche Algemene zA-hyp plan 10 jaar 1,00 7,90 4,33 2,89
SNS Bank spaarhyp. 5 jaar 1,00 7,70 4,15 2,73
Bouwf. Hoevelaken sp.vasthyp. 5 jaar 1,00 6,90 3,69 2,40
Bouwf. Hoevelaken arm. hyp. 5 jaar 1,00 6,70 4,40 3,57

De vermelde tarieven hebben betrekking op hypotheken met gemeentegarantie.
De netto werkelijke rente (nwr) is gebaseerd op de netto lasten van de hypotheek.
De vermelde nwr-percentages gelden voor een man van 30-jarige leeftijd en een hy-
potheek ad. ’ 150.000,-.
Voor vrouwen en/ofbij andere leeftijden kunnen andere nwr-percentages gelden.
Bij andere hypotheekbedragen wijkt de nwr bij een aantal instellingen enigszins af.

'Vereniging Eigen Huis' te Amersfoort.
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Abstract vormgegeven groeier in opkomst

Voor elke woonstijl
een andere cactus
DOORDESIREE VAN OOYIK

s J stekelig type in opkomst
Na ruim tien jaar?*> de vensterbank te zijn ver-gen komt de abstract

i. groeier terug in
| lc*. Samen met vet- en an-_ e leerachtige planten wordt
j lijnenspel gevormd volI Ur en organische vormen.

woonblad
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mmm] toilet en mogelijkheid voor
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Te koop: LANDGRAAF
bun<J«-lOW met kantoor/praktijkruimte
in villawijk met riant aangelegde tuin.
Grote woonkamer met openhaardpartij,
luxe open keuken, luxe badkamer.
Perc.oppervl. 2100 m 2. Hogere prijsklasse.

Thien & Rijcks Vastgoed
tel. 046-336369 /336438.
Lid V.8.0.

BLONDE"**"-** Uw huis verkopen
Wy kopen direkt

l:HHcicU^èil?| 045-743490

■

ZÊL
BEHEER/VERHUUR O.G. " MAKELAARDIJ
"TAXATIES " HYPOTHEKEN " ASSURANTIËN

AMSTENRADE: L J —__! *V^T> 1 ■
"Uitstekend gelegen ruim
halfvrijstaand woonhuis!" mmamm^^^^^^^^^

Ind. kelder, hal, L-vormige woonk. (± 40 m 2) ruime
woon/eetkeuken, m. alle app., gar., 3 slpk's, badk.
zolder. Ruime achtertuin m. veel privacy. Perc opp.
283 m 2. Aanv. in overleg. Vraagpr. f. 195.000,-k.k.

BRUNSSUM:
"Mooi appartement in hartje centrumI"
Ind. berging, ruime hal, woonk. (± 37 m 2), keuken,
2 grote slaapk., badk. m. ligb. douche en dubb. v.w.
Ramen/kozijnen hardhout. Geïsoleerd en dubb. begl.
Aanv. in overl. Prijs f. 198.000,-k.k.

HOENSBROEK:
"Uitstekend gelegen, kwalitatief hoogwaardig
vrijstaand herenhuis met garage!"
Ind. hal, woonk. keuken, 3 slaapk., ruime badk. m. ligb.
douche v.w. en 2etoilet, 2e verd. bereikb. via vaste trap
m. mogelijkh. voor 4e slpk. Optimaal geïsoleerd, voll.
dubb. begl. Alle ramen/kozijnen hardh. Bwjr. 1989.
Aanv. 1-10-94. Vraagpr. f. 249.000,-k.k.

HEERLEN/DE ERK:
"Op toplokatie gelegenruim halfvrijstaand
herenhuis op een perceel van 475 m2l"
Ind. Sout: hal/berging, gar. le/2e verd. hal, woonk.,
keuken, eet/werkamer (5.50 x 3.00)4 slaapk., badk. m.
ligb., v.w. en 2e toilet. Geh. beg. grondvloer in marmer.
Geïsoleerd en grotendeels dubb. begl. Aanv. in overl.
desgewenst op korte termijn.

Vraagpr. f. 395.000,-k.k.

VOERENDAAL:
"Aantrekkelijk gelegen luxe uitgevoerd half-
vrijstaand woonhuis met gas c.v. fraaie tuin en
garage met zolder!"
Ind. hal, L-vormige woonk. m. open haard, keuken m.
div. inb. app., 3 slpkmrs, luxe complete badk. Zolder via
vaste trap bereikb. (4e slpkmr. mog.) Perc. opp. 361 m 2.
Bwjr. 1986. Aanv. n.o.t.k. Vraagpr. f. 285.000,-k.k.

£ë_3_i_£__i____-H_^

-Livingstone maakt zelfs exclusieve
woonwensen betaalbaar

MetLivingstone kiest u voor een bouw- worden uw wensen vertaald in een
partner die meteen begrijpt wat ube- ■ persoonlijk ontwerp, dus een geheel
doelt. Uw individuele eisen t.a.v. stijl, eigen woning,
vormgeving, indeling en zeker ook Oriënteren begint met de uitgebreide,
budget staan centraal. Vanuit een groot kleurrijke Huizotheek, die voor u klaar
programma van verschillende basis- ligt bij Livingstone in Breda
ontwerpen, van modern tot klassiek, 076 - 712 772 of bij de dealer.

Aann.bedr. Coppes 8.V., Maastricht, Tel. 043-625995
Aann.bedrijf Ambouw Margraten, Margraten, Tel. 04458-1449

Aann.bedr. v/d Weijden 8.V., Gulpen, Tel. 04450-1502

1 LIMGSTOHE 'HET HUISMERK VANDE BETERE AANNEMER., '
Uw huis op dit formaat in

de krant kost meestal
minder daneen maand 'hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in dekrant

brengt mensen
over de vloer.

KUNSTSTOF "BRUNSSUM
mk 'n alumunium
fo£^~~~~~~' overkapping hoeft
mi|^|HU|| niet duur te zijn.

■T-J-, _^Tj _
-* *" * _. *H 'témtmWJÊ Door e'9en fabricage
__'-. ' '*-■'" HM b.v. 3x3 meter

jHSP*"* ’ 2000." excl. Btw

BRUNSSUM TRICHTERWEG 7, TEL. 045-231045^
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BOCHOLTZ:
SALVIASTR.4.Drive-inn woning met garage. 8j.'76. Ind.:
Garage, logeerk., woonk. 24,5 m2met balkon, half open keu-
ken 8 m2, bijkeuken 14 m2met balkon, 3 sik. 7/12 en 12 m2,
badk. ligbad, v.w. en 2detoilet. Vrpr.f.163.000,-kk.

BRUNSSUM:
ESSENSTR.I3.In rustige volksbuurt gelegen tussengelegen
woonhuis. Bj._ 1950, percopp.ls4 m2. Ind.: provisiekelder,
woonk. 21 m2, gesl.keuken 5 m2, berging, bijkeuken, tuin op
zuid, 3 sik. 6/10 en 10 m2, badk., ligbad, zolder met vlieso-
trap 37 m2.Voorzien van rolluiken. Vrpr.f.155.000,-kk.

JOSEPH HAYDENSTR.I.Nabij cntr.gel.halfvrijst.woonhuis
met garage.Woonk.ss m2, gesl.keuken 12 m2, 3 sik. 10/15
en 15m2. Zoldervia vlieso-trap. Vrpr.f.164.000,-kk.

RDR.THIBALDSTR.3B.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.274.000,-kk.

HEERLEN:
BOKSTR.44.Gerenoveerd geschakeld halfvrijst.woonhuis
met 3 ruime sik. leuke tuin. Vrpr.f.189.000,-kk.

KAMPSTR.23.Perfect onderh.halfvrijst.woonhuis. Geheel
gestoffeerd mcl. lamellen, w00nk.22 m2, laminaat, open keu-
ken, mooie tuin, garage, 3 sik., badk., zolder, vliezo-trap.
* geheel gestoffeerd, " met 18.000,= subsidie, * met garage

Vrpr-f.174.000,-kk.

SCHAESBERGERWEG 38.Keurig onderh.vrijst.herenhuis op
800 m2grond. 8j.'30. Ind.: kelder, woonk. 30 m2, serre 22
m2, schuifdeuren, gesl.keuken, bijkeuken, berging, tuin op
z/w, 2 ruime sik., badk., douche, 2e toilet, zolder, vaste trap,
2 slk.Parkeergelegenheid voor de deur, loopafstand centrum.

Prijs op aanvraag.
SCHAESBERGERWEG 45.0uder geh.gerenoveerd halfvrij-
st.woonhuis met carpoort. Ind.:woonk.4o m2, open aan-
bouwkeuken, bijkeuken, 2 sik., badkamer met douche/ligbad
en 2e toilet, vaste trap zolder.Perceelopp. 300 m 2

Vrpr.f.219.000,-kk.

SCHAESBERGERWEG 151 A MET GROOT BOUWKAVEL.
Ruim vrijstaand herenhuis op 1060 m2grond. Ind.:geh.onder-
kelderd met toegang tot tuin, L-woonk.4o m2,
gesl.keuken.serre, overdekt terras, diepe tuin, 2 ruime sik.,
mog.3e sik., douche, vaste trap zolder. Dub.beglazing.Bijz.
geschikt voor dubbele bewoning. Prijs op aanvraag.

VULLINGSWEG 99.M00i gel.vrijst.bungalow te Heerlerbaan
met garage en tuin. 8j.'62, percopp.4so m2. Ind.: hal, l-living
32 m2, gesl.keuken 9,5 m2, bijkeuken 6 m2, 2 sik., 15,5 en 16
m2, badk. ligbad en v.w. Voorzien van rolluiken, dub.glas en
kunststoffen kozijnen. Vrpr.f.279.000,-kk.

HOENSBROEK:
SLEPERSTR.IB.Goed onderh.halfvrijst.woonhuis bj.'7s
percopp. 210 m2. Ind.: Woonk.so m2met niveau-verschil,
parketvloer, open,haard, garage en tuin, open aanb.keuken
10 m2, 4 sik., 8/8/14 en 17,5 m2. Badk., ligbad, v.w. en 2de
toilet, zolder 60 m2, vliezo-trap. Wasruimte.Geheel voorzien
van rolluiken, zonnescherm. Vrpr.f.219.000,-kk.

KERKRADE:
DE LINGESTR.3O.Rustig gelegen halfvrijst.woonhuis met
ged.dubglas. Percopp. 220 m2. Ind.: kelder 8 m2, living 32
m2, parketvloer, gesl. keuken , garage, tuin op z/w, 3 sik.
5,5/10 en 12 m2,badk. ligbad, zolder 20 m2, vlieso-trap.

Vrpr«205.000,-kk.

FREDERIKAGRACHT LRuim halfvrijst.woonhuis met car-
poort en berging.lnd.L-w00nk.32 m2met laminaat, half open
aanbouwkeuken 8 m2, 3 slk.B/8 en 14 m2, badk.met ligbad.
Geheel voorzien van rolluiken, tuin op z/w.

Vrpr.f.189.000,-kk.

KASPERENSTR.IS.Goed onderh.tussengel.woonhuis.
8j.'1910, percopp. 260 m2. Ind.: kelder, living 40 m 2,
gesl.kuststoffen aanb.keuken 14 m2, tuin op z/w met terras,
berging, badk., ligbad, douche en v.w., 3 sik. 7,5/10 en 13
m2,zolder 40 m2met vaste trap. Voorzien van rolluiken.

Vrpr.f.209.000,-kk.

NIEUWENHAGENWEG 43A.Niewbouw.Halfvrijst.woonhuis
op 320 m2grond. Ind.: living 27 m2, open keuken , tuin met
berging, 3 sik, 11/12 en 6 m2, badk, douche, v.w. en 2de toi-
let. Zolder met vaste trap 40 m2. Vrpr.f.209.000,-kk.

LANDGRAAF:
HEIGANK 38.Goed onderh.tussengel. woonhuis in nieuwen-
hagen gelegen. Ind.: woonk.2o m2, tegelvloer, keuken, gara-
ge, tuin, 2 sik. 14en 15 m2, badk., douche, v.w. en 2de toilet.
Ged. dub.glas en rolluiken. Vrpr.f.159.000,-kk.

HEIGANK 56.Ruim goed onderh.vrijst.woonhuis, bj.1969,
percopp. 564 m2. Ind.: W00nk.36 m2, parketvloer,
gesl.aanb.keuken 34 m2, 2 bergingen, tuin op z/w, serre 8
m2, 3 sik., 8/8 en 15 m2, badk., ligbad, dub.glas en rolluiken.
Garage/berging.Dit huis moet u van binnen zien!!

Vrpr.f.269.000,-kk.

NOORDOOSTSTR.B.Goed onder.halfvrijst. mijnwerkers
woonhuis. Ind.: kelder 12en 16 m2, living 31,5 m2, allesbran-
der, gesl. aanb.keuken 9 m2, garage met zolder en smeerput.
Tuin op n/w, 2 sik, 13,5 en 14 m2, badk. ligbad, douche en
v.w.. Aparte buiten berging 14 m2. Ged. rolluiken

Vrpr.f.174.000,-kk.

PASWEG.33.Goed onderh.halfvrijst.herenhuis. 8j.'41, per-
copp. 295 m2. Ind.: kelder 24 m2. Woonk. 40 m2, inbouw-
haard, 2 muurkasten, parketvloer, keuken 10 m2, bijkeuken,
garage, tuin op z/w. 3 Sik. 7/16 en 18 m2, badk., ligbad, v.w.
en 2de toilet. Zolder 60 m2, vaste trap, mogelijkheid voor 2
kamers. Voorzien van kunststoffen kozijnen en dub.glas, ach-
terzijde rolluiken. Vrpr.f.279.000,-kk.

{^^^^mÊÊÊÊiiÊimÉaaaaaaaaaaaWJ
PASWEG 55.Vrijst.woonhuis met garage op 330 m2grond.
Ind.: kelder, woonk.4o m2, serre 20 m2, gesl.keuken,3
slk.waarvan 2 met balcon,badkamer met ligbad.tuin op z/w

Vrpr.f.234.000,-kk.

RETERSBEEKSTR.IB.Keurig onderh.halfvrijst.woonhuis in
Schaesberg. Percopp.32o m2. Ind.: geheel onderkelderd, I-
living 28 m2, keuken 10 m2, garage, tuin op z/w. 3 sik. 8/12
en 14 m2, badk. douche, v.w. en 2de toilet, zolder 20 m 2
mogelijkh.4de slk.Voorzien van kunststoffen kozijnen en
ged.dub.glas. Vrpr.f.214.000,-kk.

URMOND:
GREATHEIDELAAN 9.Ruim halfvrijst.woonhuis met 2 ruime
sik. (eventueel 3e slk.)grote badk. met ligbad.

Vrpr.f.189.000,-kk.

RANSDAAL:
LEO DOHMENSTR.I4.Goed onderh. geschakelde bungalow
in rustige buurt gelegen. 8j.'77, perc.opp.s2s m2. Ind.:
w00nk.44 m2met o.h. en plavuizenvloer, half open eiken
aanb.keuken 10 m2, garage 20 m2, tuin met zwembad en
tuinhuisje. 3 Sik. 10/10 en 18 m2, badk., ligbad, douche, 2
v.w. en toilet. Vrpr.f.390.000,-kk.

SITTARD:
GULlCKSESTR.44.Tussengel.woonhuis, kelder 15 m2,
woonk. 30 m2, gesl. keuken 8 m2, douche env.w., garage, 3
sik., zolder, vaste trap, sik. 15 m2. Vrpr.f.142.000,-kk.

BOCHOLTZ
BANEHEIOERWEG 1.Vrijstaande carré boerderij op 2000 m 2
grond. Diverse schuren 36/40/120/145 en 150 m2met grote
hooizolders. Bj. 1910. Ind.: kelder 20 m2, 2 woonk. 22en 22 m2,
serre, gesl. keuken, bijkeuken, 3 sik., 10/10en 22 m2,badk., lig-
bad, douche en v.w. Zodler 20 m2, vaste trap. Geschikt voor
meerdere woningen te bouwen. Prijs op aanvraag.

BRUNSSUM:
AKERSTR.l3s.Vrijstaand herenhuis. Percopp. 401 m2. Ind.:
kelder 8 m2, w00nk.32 m2, o.h. en parketvloer, kantoortje 6
m2. Gesl. aanb.keuken 7 m2, bijkeuken 10 m2, garage, tuin
met terras, vijverpartij, berging, 3 sik. 10/16 en 16 m2, badk.
ligbad, douche en v.w. Zolder, 2 sik 8 en 12 m2. Voorzien
van dub.glasen rolluiken. Vrpr.f.349.000,-kk.
DORPSTR.7B.Vrijst.woon/winkelhuis op 1478 m 2grond.
Bedrijfsruimte 600 m2, winkel 100 m2. Ind.woonh.: Woonk.
50 m2, 0.h., open keuken, garage 45 m2, balkon, 3 sik., 8/18
en 25 m2, badk. ligbad, douche en 2 v.w. Vrpr.f.420.000,-kk.

JABEEK:
DORPSTR.4I.Goed onderh.halfvrijst.woonhuis met paarden-
wei 1000 m2, paardestal, grote schuur met zolder en diverse
kleine stalletjes. 8j.'1920, percopp. 2500 m2. Ind.: Gewelfde
kelder, woonk. 30 m 22de woonk.l4 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.439.000.-kk.
NUTH:

EIJKENDERWEG 65.Landelijk gelegen vrijst.landhuis op
1474 m2grond. lnd.:souterrain 16 m2. Parterre: ruime hal 12

m2, woon-/eetk.6o m2, 0.h., plavuizen, mcl.open eiken
aanb.keuken, ruime garage voor 2 auto's, inpandig zwem-
bad, douche, 2 terrassen, grote tuin, schuurtje. 3 Sik. 15/20
en 24- m2, badk., ligbad, douche, 2 v.w. en 2de toilet.Dit
pand moet u van binnen zien!! Vrpr.f.498.000,-kk.

RANSDAAL:
OPSCHEUMER 4.Geheel gerenoveerd landelijk gelegen vak-
werkboerderij. 8j'1979, percopp 515 m2. lnd.:sout.: kelder
12 m2. Part.:hal 15 m2l-woonk.3B m2, open haard, tegel-
vloer, gesl.eiken aanb.keuken 12 m2, zithoek 8 m2, bijkeuken
8 m2, garage met zolder, tuin op z/w, terras 48 m2, blok-
hut.le Verd.: 3 sik., 7/13 en 20 m2, open vide, badk. ligbad,
douche, 2 v.w. en 2de toilet. Voorzien van rolluiken!

Vrpr.f.475.000,-kk.
ÜBACH OVER WORMS:

VLIEGENPOEL 2.Perfect onderh.vrijst.landhuis. 8j.1990 per-
copp. 430 m2. Ind.: ruime living, marmerenvloer, 0.h., schuif-
deuren, gesl. aanb.keuken, bijkeuken, garage, mooi
aangel.tuin. 3 sik., 14/16 en 17 m2m2. Luxe badk., zolder
met vaste trap, 4de 51k.16 m2. Voorzien van vloerverwarming
en dub.glas. Prijs op aanvraag.
VOGELZANKWEG.I4.Perfect onderh.vrijst.landhuis. 8j.1993.
Ind.: Living 64 m2, 0.h., natuursteenvloer, gesl. aanb.keuken
20 m2, bijkeuken, garage en keuken met zolder, tuin, 3 sik.,
12/20 en 25 m2. Luxe badk. met luxe sanitair, ligbad, dou-
che, v.w. en 2de toilet. Zolder 100m2met vaste trap.

Vrpr.f.429.000,-kk.

VELDWEZELT (BELGIË):
KWARTELLAAN s.Luxe fraai gel.landhuis met garage
mooi aangel.tuin. Geheel onderkelderd, l-living, allesbrano^,
gesl.keuken 18 m2, bijkeuken, garage 22 m2, 4 sik. 6/12/
en 22 m2, luxe badk. Vrpr.f.398.000,-1*
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DRIEVOGELSTR KERKRADE
EISENHOUWERSTR BRUNSSUM
MONTFORTSTR HOENSBROEK
DR.CL.MEULEMANSTR HEERLEN
GRACHTSTR SIMPELVELD
UTRECHTSTR HEERLEN
GRASBROEKERWEG HEERLEN
HEIGANK 26 LANDGRAAF
BREUKERWEG HEERLEN
FOSSIELENERF HEERLEN
FLORIBERTUSSTR. BRUNSSUM
DR.ARIENSTR. KERKRADE
BENELUXSTR. HULSBERG
TEMPSPLEIN HEERLEN
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TE KOOP
HEERLEN: j

EMMAPLElN.Beleggings/winkelpand met 5 appartemef"i
in centrum van Heerlen Inl. op aanvra8*

BELEGGINGSPAND huuropbrengst f. 70.000,- p.j.
K00ppr.f.429.000,*"'

TE HUUR
KERKRADE: J,

KLARENANSTELERWEG.Luxe kantoren van 200tot I^lm2. Prijs slechts fl. 137,= m2gestoffeerd. Inl. op aanvrat l
V _ y
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" Rolf Wouters: Jk
hou van spanning en

avontuur en ga graag
tot het uiterste."

Foto: DIJKSTRA

DOOR SUSANNE VAN VELZEN

HILVERSUM - Met drie verschillende tv-programma's in de
top 25 van de best bekeken programma's. Voor menig

presentator een mooie droom. Voor Rolf Wouters
werkelijkheid. Hij reageert laconiek op de noteringen.

„Toevallig vielen de laatste uitzending van Now or Never en de
eerste Wedden Dat? van dit seizoen in dezelfde maand,"
rrelativeert Wouters. >

"Erkenning meet ik niet aan de
"and van het aantal mensen dat

mijn programma's kijkt. Ikv,nd het belangrijker dat de
Mensen die kyken het een leuk
Programma vinden en volgende
"teer weer voor de buis zitten. Ik
Probeer me zo min mogelyk te

leiden door de kijkcijfer-
gekte." Toch is de presentatorvan RTL 4niet helemaal onge-
voelig voor de kijkcijferlijst. In

adem somt hy de noteringen
°P- „Now or Never op 16,Liefde
°P het eerste gezicht op 18 en
bedden Dat? op 20. In Aalsmeer

de cijfers goed geanaly-
seerd en my voorgeschoteld,"
Verontschuldigt hy zich lachend.

By het grote publiek werd hij
bekend als de gevatte presenta-
tor van Liefde op het eerste ge-
zicht. Caroline Tensen stond
hem een jaar terzijde. Vorig jaar
kwam daar de presentatie van
Wedden Dat bij, nadat JosBrink
terugkeerde naar de publieke
omroepen. In de zomer van 1993
maakte Rolf Wouters een praat-
programma 'dat nergens over
ging. Maar dat was ook de be-
doeling van Rolf X Alive voegt
hij eraan toe. Na een paar afleve-
ringen stopte dat programma
abrupt om plaats te maken voor
de nieuwe succesformule Now
or Never. En dat is een blijvertje.

dekken voor een acceptabel be-
drag. Wouters lykt er niet echt
rouwig om. „Ik hou van span-
ning en avontuur en ga graag tot
het uiterste, maar er kijken veel
jongerennaar het programma en
dan is er ineens zoiets als een
voorbeeldfunctie. Mijn roekeloze
gedrag is een slecht voorbeeld
voor de jonge kijker. En het be-
gon aardigroekeloos te worden,"
zegt hy.

Er :ijn voor hem wel duidelijk
grenzen. „We gaan mensen geen
pijn doen of in levensgevaarlijke
situaties brengen. Uit Japan ko-
men wel eens van die filmpjes
binnen waarin je mensen in een
minuut een potje sambal naar
binnen ziet schuivenof hun tong
door een gat steken en dan een
keteltje kokend water er over-
heen gegotenkrijgen. Dat is dus
waanzin."

jaartje Amerika. „Ik deed daar
wat in de horeca. Na eenjaar heb
ik een muntje opgegooid en dat
besliste dat ik terug naar Neder-
land moest." Hij werd daarna
creatief directeur van een recla-
mebureau. „Ik heb nu nog een
klein ontwerpbureau voor grafi-
sche vormgeving. Dat is mijn
oorspronkelijke beroep. Ik heb
me onder meer beziggehouden
met de leaders van mijn pro-
gramma's."

ken. „Ik wil geen afstand schep-
pen tussen mezelf en de zaal. Ik
kan geen programma over de
ruggen van de mensen op de tri-
bune maken. Ik wil ze aankyken,
met ze praten. Om het allemaal
zo echt mogelijk te houden, stu-
deer ik van tevoren ook geen
lappen tekst in. Zodra die came-
ra gaat draaien, wil ik het pro-
gramma pas maken. Dan krijgt
het vorm, dan kun je als presen-
tator het programma maken of
breken. Dat is voor my' de magie
van televisie."

„In welk programma ik me het
lekkerste voel?" Rolf Wouters
rekt zich eens flink uit. „Moeilijk
te zeggen. Het zyn zulke ver-
schillende programma's. Een
programma is voor mh' een suc-
ces als er lekker gelachen wordt.
Zowel door het publiek als door
mezelf. Ik zie mezelf soms ook
als toeschouwer. De gasten, de
sfeer, de antwoorden. Als dat al-
lemaal in evenwicht is, ga ik met
een goed gevoel naar huis. Ik
ben heel, stemmingsgevoelig.
Soms merk ik na vyf minuten al
'dit wordt niks. Negen van de
tien keer klopt dat ook."

*Wf Wouters (31) draait pas driee 1 een half jaar mee in Hilver-
&^m, maar is in die korte tijd uit-
gegroeid tot één van de spraak-
makende gezichten van RTL4.
J*jj omschrijft zichzelf als rede-Mik doorsnee, maar net even iets
Riders. Beschaafd, maar niet
J^el braaf. Dubbelzinnig, maar
f°ch netjes. Niet knap, maar eenteuke uitstraling. ;,Tja, ik roep bijpensen niet snel weerstand op."

.j*olf Wouters is als presentator
Jtegonnen zoals het bij RTL4
R"Oort. Onder aan de ladder metC^en nietszeggend spelletje: Bull-
[?ozer. „Ach ja...Bulldozer..."Rolf
i.vfouters üjkt evenalswaarschijn-
|*w de rest van Nederland dat
tBPel allang vergeten te zijn.

Rolf Wouters is een man die in-
teractie met zyn publiek nodig
heeft om lekker te kunnen wer-

'Stuntman in ruste' kan hij sinds
kort aan het rijtje beroepen toe-
voegen. Rolf Wouters maakte
onlangs bekend te stoppen met
de spectaculaire zaalwedden-
schappen in Wedden Dat? De
verzekering wilde de soms roe-
keloze capriolen van de RTL-
presentator niet langer meer

Roekeloos
Vijf jaar geleden maakte Rolf
Wouters kennis met de televisie-
wereld via het NCRV-program-
ma Showmaster. Collega's had-
den hem opgegeven voor het
spel waarin presentatietalent een
kans kreeg. Wouters had een
niet-afgemaakte opleiding aan
Nijenrode achter de rug en een

Wereldomroep
vier keer

onderscheiden

Duo Niterink/Ederveen jaartje uiteen

Kreatief met kurk verdwijnt

'Zonder Ernst'
met Sjoukje
Hooymaayer

Van onze rtv-redactie

HEERLEN - Sjoukje Hooy-
maayer, jarenlang te zien ge-
weest als de 'dokter des huizes'
in de Vara-serie Zeg 'ns Aaa, is
het komende tv-seizoen vanaf
januariopnieuw op het scherm
te zien.

Ze volgt Trudy Labij op in de
NCRV-serie 'Zonder Ernst',
waarin ook Ellen Vogel en Elle-
mijn Velthuysen van Santen
rollen vervullen. Marnix Kap-
pers zal in dat seizoende rol van
Carol van Herwijnen in dezelfde
serie overnemen.

# Sjoukje Hooymaayer
Foto: DIJKSTRA

oice of America, maar deze on-
derscheidingen tonen aan dat als
Jtet gaat om kwaliteit wij de con-
ventie wel degelyk aankun-

,2,en," aldus Marks.
I** waren dit jaar 1.298 inzendin-\ gen uit 31 landen.

°lathan Marks, maker van een
*n de onderscheiden program-

pa's en de nieuwe programma-
ker van de Radio Nederland,
*Üst er op dat dit succes samen-
alt met een belangrijke fase in?e reorganisatie van Nederlands

publieke omroep,
de kwantiteit van de pro-

*.arnma's betreft kunnen wy ons
meten met de BBC of The

*ÜLVERSUM - Tijdens het gala
Jan de International Radio Com-

.jtetition in New Vork, is Radio
pederland Wereldomroep maar
Ijjefst vier keer onderscheiden.
'vTe Pryzen gingen naar Children
'j^ithout dreams en The next

van Eric Beauchemin,.jjjartime deceptionvan Jonathan
/^arks en They call her madamJ^Djeera Sujan en Maggie Ay-re.

meldt de VPRO, maar 'we von-
den het allemaal zo leuk dat er
we besloten er nog een tweede
jaar aan vast te knopen. Het is
nooit de bedoeling geweest er
een meerjarige serie van te ma-
ken. Ederveen zal een jaar actief
zyn in de theaterwereld.

„Wij respecteren het besluit van
de twee om een jaartje hun eigen
weg te gaan," aldus de VPRO.
„Er is zeker geen breuk ontstaan.
We zijn nog in gesprek met el-
kaar. Sterker nog: we praten al
concreet over een nieuw tv-pro-
gramma in het seizoen 1995-1996.
Dat wordt geen hervatting van,
Kreatief met kurk, maar iets an-
ders. Het staat dus vast dat ze als
duo terugkeren bij de VPRO."
De VPRO is nietvan plan om het
Kreatief met kurk-publiek in het
volgende tv-seizoen te bedienen
met een soortgelijk programma.
Het besluit te stoppen hebben
Ederveen en Niterinkzelfstandig
genomen, zonder bemoeienis
van de omroep." Arjan Ederveen en Tosca Niterink met het basismateri-

aal voor het programma Kreatief met kurk. Foto: kippa

Van onzertv-redactie

HILVERSUM - Het parodiëren-
de VPRO-programma Kreatief
met kurk keert niet terug op het
scherm. Het duo Tosca Niterink
en Arjan Ederveen gaat een jaar-
tje uiteen. De acteurs willen los
van elkaar nieuwe creativiteit
opdoen. De VPRO respecteert
deze wens en kondigt alvast aan
dat Niterink en Ederveen in het
tv-seizoen '95-96 terugkeren bij
deze omroep.

Kreatief met kurk heeft twee
jaar bestaan. Het programma be-
vatte soms bizarre persiflages op
televisieprogramma's en de he-
dendaagse samenleving in zijn
algemeen. De naam en opzet van
Kreatief met kurk is afgeleid van
de Tros-cursus Kreatief met kar-
ton.

Aanvankelijk zou het program-
ma van Niterink en Ederveen
slechts een seizoen bestaan,L (ADVERTENTIE)
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" Dennie Christian

Dennie: doorbraak
in Duitsland
Het spreekwoord van de profeet die
in eigen land niet wordt gewaar-
deerd, gaat wellicht op voor Dennie
Christian (38). De in Bensberg bij
Keulen als Bernd Althoff geboren
schlagerzanger geniet als zodanig in
ons land al vele jaren populariteit.
Toen de in 1990 overleden Harry
Thomas nog zijn manager was, leer-
de Dennie Nederlands en dat
spreekt hij inmiddels al meer dan
twintig jaarvrij goed. Dat bleek ook
steeds tijdens zijn presentatie van
het jaarlijkse Schlagerfestival, dat
echter voorlopig van de baan is. In
de Benelux zijn van Dennie
Christian tot nu toe dertig albums
(cd's en elpees) en meer dan zestig
singles verschenen. Voor een artiest

indrukwekkende cijfers. Zeker wanneer je bedenkt dat in Duitsland
relatief weinig repertoire van Dennie Christian werd uitgebracht.
Maar daarin lijkt nu toch verandering te komen. Met Himmel und
Holle, het nummer dat Dennie tijdens het laatste Schlagerfestival in
1993 zong, kwam hij na vele, vele jaren in eigen land weer terecht in
de ZDF-Hitparade. En Dennie blijkt in Duitsland nu de juiste muzi-
kale toets aangeslagen te hebben.Met het nummer Du hast mir total
den Kopf verdreht staat hij op 7 juli opnieuw in de ZDF-Hitparade.
Bellaphon in Frankfurt heeft maar meteen een heel album van Den-
nie Christian uitgebracht met twaalf - voor het merendeel - nieuwe
liedjes (CD 290-05-043). Wellicht voor Dennie de langverwachte defi-
nitieve doorbraak in Duitsland. Alhoewel hij daar - ook al als pre-
sentator van het toenmalige RTL-programma Musik Café - zeker
geen onbekende is.

ZDF-Hitparade
Nu we het toch over de ZDF-Hitpa-
rade hebben. Enkele nieuwe - voor
de fans inmiddels vertrouwde - na-
men komen daarin voor tijdens de
aflevering, die donderdagavond 7
juli om 20.15 uur opnieuw met Uwe
Hübner als presentator op Duits-
land 2 wordt uitgezonden. In alfabe-
tische volgorde zijn dat deze keer:
Alle für Alle - Steig wieder auf.
Andy Borg - Ich brauch ein bis-
schen Glück.
Dirk Busch - Violinista.
Dennie Christian - Du hast mir to-
tal denKopf verdreht.
Franziska - Wenn Du glaubst.
Godewind - Insel derTraume.
Nadine Norell - Stark wie nie zuvor
Melanie Terres — Deinetwegen.
Wind - Sowas wie Dich. # Nadine Norell

" Willy Millowitsch en Toni Schumacher

Willy Millowitsch
politiecommissaris
Acteren en zingen. Willy
Millowitsch kan niet zonder. De
nu 85-jarige 'Kólsche Willy' staat
op dit ogenblik volop in de
schijnwerpers voor de tv-opna-
men die de WDR maakt voor de
'Krimi' Klefisch schwerster Fall.
Hierin neemt Millowitsch als ge-
pensioneerd politiecommissaris
Klefisch de hoofdrol voor zijn re-
kening. Hy moet de moord op
een makelaar zien op te lossen.
Die is op verdachte wijzeom het
leven gekomen nadat enkele
huurders hun inmiddels ver-
kochte woningen moesten ont-
ruimen. Naast Millowitsch spe-
len ook Wolfgang Wahl, Karin
Eickelbaum en Eva Maria
Braver mee in deze misdaad-
film. Als gepensioneerd politie-
commissaris hoeft Millowitsch

overigens niet alleen zijn best te
doen. In Klefisch schwerster Fall
komen ook enkele luchtige en
vrolijke scènes voor. Zo volgt
Millowitsch tijdens zyn
recherchewerkzaamheden ook
even een training van een
jeugdvoetbalelftal onder leiding
van ex-doelman Toni Schuma-
cher. Het is de bedoeling dat de
WDR deze Krimi dit najaar via
Duitsland 1 (ARD) op het
scherm brengt.
Zo, 'und jetzt kommen uns mal
richtig die Tranen. In julien au-
gustus ligt deze rubriek in ver-
band met de zomervakanties
stop. Maar...Made in Germany
met Harrie Cremers verschijnt
zaterdag 3 september wederom
'in alter Frische' op deze pagina
van het Limburgs Dagblad. Hou
de komende weken het hoofd
koel, ook al wordt het warm.
Prettig weekeinde, prettige va-
kantie en tot september!

made in

onderredactie van Hame Cremers

Juliane Werding
is weer terug
Juliane Werding (37) gaat in eigen
land door als een van de betere zan-
geressen. Aan zowel teksten als
muziek wordt altijd veel aandacht
besteed. Uitgebalanceerd is in dit
verband misschien wel de beste
omschrijving voor haar repertoire.
De kritische noot ontbreekt even-
min. Dat was al in 1972 zo toen de in
Essen geboren zangeres het drugs-
probleem aan de kaak stelde in de
ballade Am Tag als Conny Kramer
starb. Niet met een opgeheven vin-
gertje naar de verslaafde, maar naar
het drugssyndicaat. Natuur en
milieu waren in daaropvolgende ja-
ren goed voor liedjes en successen
als Groszstadtlichter (1980), Nacht Juliane Werding
voll Schatten (1983), Geh' nicht in die Stadt heut nacht (1984), Sonne
auf der Haut (1985) en Stimmen im Wind (1986). Juliane Werding
voelt zich persoonlijk nauw betrokken bij het lief en leed van de
mensen in haar omgeving. Vandaar dat ze midden jaren tachtig in
haar huidige woonplaats München als 'Heilpraktikerin' een praktijk
voor alternatieve geneeskunde opende. Daar kan nog steeds iedereen
met zijn problemen terecht. De keuze van de liedjes van Werding
hebben hier ook duidelijk mee te maken, liedjes zoals Sehnsucht ist
unheilbar (1986), Starke Gefühle (1988), Nebelmond (1989), Wie weit
ist Eden (1989), Der Himmel schweigt (1990), Avalon (1991) en Sieben
Zimmer (1992). Wellicht omdat de manager van Juliane Werding (To-
bias Flug) een andere job zocht (festivalorganisator) bleef het enige
tijd stil rond de zangeres. Inmiddels heeft zij een nieuwe manager,
Wolfgang Fiering. Meteen ook tijd om de stilte te doorbreken, want
in augustus verschijnt haar nieuwste cd-album. Als voorproefje mo-
gen de fans van Werding begin volgende week (in Duitsland) de cd-
single Du schaffst es (WEA 450 996 921-7) verwachten. Met dit lied
wil Werding veel van haar patiënten aanmoedigen om het leven van
de zonnige kant te bekijken. Met Du schaffst es behoeft zij overigens
zichzelf niet te bewijzen.

Rolf Wouters,
stuntman
in ruste

'Wijgaan mensen geen pijn doen, dat zou waanzin zijn
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’ 259.000,- k.k.„ Vrijstaand woonhuis. .
Grondopp. 877 m2. Ind.: !-J JJI fÊÊ hal, toilet, woonkamer I\tm~mWAll ß 6.20x3.50, living II

Hy_b^4sfei______|_____| * 6.70x3.25, open kunst-
HH stof keuken, garage, I■________. berging en tuin. 1e

verd.: 4 slaapkamers en badkamer. Aanvaarding in
overleg

Tl 4.00x2.70 'en 3.60 x
royale hal, toilet, living ca. 55 m 2, slaapkamer, gesloten
keuken, badkamer, terras en tuin.

* KOMT U UIT HET
HYPOTHEKENDOOLHOF?

* Welke hypotheek(vorm)?
Annuïteit? Lineair? Spaar?

* Moot Ikmijn huldig, hypotheek omzetten?
MakelaardijEmens kan u van rüenst zijn.

Wij bemiddelen voor bijna alle
hypotheekverstrekkers.

Wilt u weien welke hypotheekvoor u hetmeest
geschikt is? Kom dan vrijblijvend binnen op ons
kantoor, elke maandag van 16.00tot 18.30 uur.
Indien dezetijd u niet schikt, bel ons dan voor een

afspraak.
y_|lÉ

_________
li
_

M||
____

>I__1

___
-11-.mm jÊmmmmmmWmWmmÉmmmmmmmmmwmlmmmmMm

" Makelaar o.g. " Taxaties

" Bedrijfsobjecten " Hypotheken

" Woningen " Verzekeringen

makelaardij 1% J
__

'Hoolstraat 42, Voerendaal

MM ■EHESS-H»
NVM Alleen achter een
makL-hpJ goede naam staat NVM

.——.«---.ii i -—^— ■ !■■ — il—-_-r

Sittard
- modern kantoorpand
- gelegen aan de Wilhelminaslraat
- ca. 500 m- kantoorruimte- ca. 260 m 2archiefruimte
- bestaande uit 3 verdiepingen
- nabij NS.-station
- ook in gedeelten te huur

- huurprijs ’ 6.250,- per maand excl.

Meyers Makelaars I \ /
Zakelijk in onroerendezaken / \ /

" Makelaardij ___________________
" Advisering rond onroerende zaken I _tl___L __"___,

_________
" Marktadviezen gAi^l^u^^.

" Taxaties

Wilhelminasua-l 47 ■ 6131 KM Sittard - 046-515050 bereikbaar op werkdagen

Kamers
Te h. in HEERLEN Centrum, I
kamer in studentenhuis. I
Telefoon 043-251634.
Vegetarisch meisje zoekt
kamer/studio/appartement te
huur of te koop in MAAS-
TRICHT. Goede lokatie.
Telef. 05437-71617.
Te h. gem. KAMERS, liefst
studente. Tel. 045-324880
na 18.00 uur 315011.
Te huur STUDENTENKA-
MERS in Heerlen, alleen v.
meisjes. Tel. 045-730229.
Te huur gemeubileerde
KAMER te Nuth. Tel. 04492-
-2587.
Te huur KAMER a.s. 1 juli,
huurprijs plm. ’3OO,- mcl.
Telefoon 045-218722.
Te huur grote STUDEN-
TENKAMERS te Heerlen.
Inl. 045-727088.
Eerstejaars studente ge-
zondheidswetenschappen,
18 jr., zoekt woonruimte in of
in de omgeving van MAAS-
TRICHT. Reacties t.a.v. Mi-
randa Velthuis, Nieuwstraat
66, 8152 BK Lemelerveld,
tel. 05722-1941.
Student zoekt kamer omg.
MAASTRICHT en België. 00-
-49.240272786 na 20.00 uur.
Noëlle zoekt kamer omg.
MAASTRICHT, 1e jr. rech-
ten studente. 08892-2221.
Kamer te HRL, aparte kook-,
bad-, slaapgel. ’450,-. .
Borg ’400,-. 045-411207.
Te h. kl. KAMERTJE met tv,
cv, rustig pers. All-in ’ 350,-
-per mnd. Tel. 045-729272.
Terug van stage naar school.
STUDENTE zoekt kamer.
Bel Yvonne 077-510731 of
046-746542.
Studente O.T.V. (2e jaar) zkt.
kamer omg. centr. MAAS-
TRICHT, 05410-17919.
Studente zoekt in MAAS-
TRICHT kamer met eigen
opgang. Huur tot ’500,-.
Tel. 02208-12961.
1e jaars studente zoekt ka-
mer in MAASTRICHT. Bel
080-780755.
Te huur gevr. ruime kamer in
SITTARD. Max. ’400,-. Tel.
045-726795.
KAMERS te huur met kost
en verzorging. Liefst voor
ouder persoon, g 045-729784.
Mooie gemeubileerde
KAMER te huur. Holtskut-
lenstraat 1, Eygelshoven.
Weduwe zoekt mooie
KAMER bij beschaafd per-
soon. Tel. 045-709022, tus-
sen 18.00-20.00 uur.
Kamers te huur in studen-
tenhuis Decadentia te
HEERLEN. Te bevragen:
telef. 045-310570.
Te huur gemeub. kamer te
HEERLEN, ’ 500,- all-in.
Tel. 045-725115.
Aankomend studente zkt.
kamer in of rond MAAS-
TRICHT. Tel. 01180-13716.
Gemeubileerde STUDEN-
TENKAMERS te huur in
Heerlen. Telet. 045-724862.
Ouders van a.s. RECHTEN-
STUDENT uit Nijmegen
zoeken kamer in/nabij centr.
Maastricht. 080-230130.
Wat VERKOPEN? Adver-
teer via: 045-719966.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 44
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ten onafhankelijk)

HYPOTHEEK-AD VIES
vul onderstaande bon in

3-c

Ja, ik maak gebruik van uw aanbod. ■ ■ : :J?V:'.
Neem contact met mij op voor een :. M^W~.

■ 1 LIJ' NvM * ■*■ "gratis hypotheekadvies ï.v.m. hypotheek
° SHOP ■

J aankoop huis
_l verbouwing
_l lopende hypotheek

Naam m/v

Straat

Woonplaats
Telefoon

Stuur deze bon in een open envelop naar:

Steens/DebHaye/Wald/Dogge

antwoorduucamer 65\0
6960 ZX Nuth

DE NVM HYPOTHEEKSHOP BETER THUIS IN ALLE
HYPOTHEKEN

iwerurramen + deuren
kunststof, meranti «n granan

mm La-f ah,SI! f*
mw*t**9M U_

■■MMeU,-1.]M.l advies |_.«H_FMif.-ra
Gangelt (Selfkant) in onze Akerstraal-N. 128

Quellstraße 40 showrooms "-°?t""Tel 09-4924546016 en 046-374739

KRtNCS
Bouwen of renoveren op zn best!

Bijzondere verkoop
LANDGRAAF

Notaris J.E.M, van Putte te Landgraaf
zal op dinsdag 28 juni 1994 om 3 uur n.m. in café Het
Streeperkruis, Streeperstraat 66 te Landgraaf, ex art. 3:268
BW in het openbaar in één zitting bij opbod en afslag ver-
kopen: het thans als kantoor-woonhuis in gebruik zijnde
voormalig

politiebureau Schaesberg
met parkeerplaatsen, achterplaats, voortuin en ondergrond,
Brandhofstraat 23 te Landgraaf, kad. gem. Schaesberg
sectie F nr. 967, groot 7.09 are, bouwjaar 1971.
Indeling: begane grond: entree met receptie, vier kantoor-
ruimten, toiletgroep, bergingen, gas-c.v.;
verdieping: overloop, woonkamer met open eetkeuken, vijf
slaapkamers, bijkeuken, badkamer, berging.
Betaling koopprijs: uiterlijk 12 augustus 1994.
Gegadigden dienen op de veiling desgevraagd een verkla-
ring van een bankrelatie te kunnen overleggen betreffende
hun financiële gegoedheid.
De Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen
1993 zijn van toepassing.

Aanvaarding: na betaling van koopsom en kosten, in ei-
gen gebruik, zonodig krachtens de grosse der akte van
veiling. De uitoefening van de eventuele ontruiming ge-
schiedtvoor rekening en risico van koper.

Bezichtiging: in overleg met voornoemde notaris. Inl. ten
kantore van voornoemde notaris, Kerkplein 31-32, Land- I
graaf, tel. 045-318585.

ffVW. Wat U °°k °P het °°8 hebt' Vo°r

\J een echt persoonlijk hypotheek' *

\ vTj/ advies is De Hypotheker het juiste J

*Vvy^^ J/1 adres. Deskundig, onafhankelijk en tj

I & <r( kosteloos..Bel de autoriteit met meer ji
V T^ttHmU** Jl dan 70 vestigingen in Nederland; |

BOERDERIJTJE WÊ yPL
__________rTÉ^^_________!

IN EEN RIJTJE.

tv"^ i y_L_ Samen met u kiest hij uit het aanbod,
Y\ ✓*>_ .rak / 3L_. van vr'Jwe' a"e financiële instelling^o J

&^fpbjj?&i] 3| de hypotheek die het beste bl) j
\ \£/ Sm jf -jat I._. "i"1? uw persoonlijke situatie past. En die

\\ V _| sluit hij natuurlijk ook voor u af.
\ N^j^mifjgs6**^ VOOR EEN HYPOTHEEK GA ■JE NAAR DE HYPOTHEKER*

Heerlen, Bongerd 22, 045 - 741454.
Maastricht, Markt 28, 043 - 255252.
Sittard, Ünde 18. 046 - 525252.

Beter wonen begint met Stienstra I
,

Stienstra heeft een zeer uitgebreid p
huizenaanbod in elke prijsklasse in
heel Zuid-Limburg. In deze aanbieding
is slechts een beperkt aantal genoemd.
Vindt u het huis van uw keuze niet
ofzoekt u in een andere regio?
Maak uw wensen aan ons kenbaar.

BRUNSSUM H
Royaal woonhuis met inpand.
gar. Tuin. Grote living met
inbouwhaard en serre en gesl.
keuken metkunstst. install., tot.
ca. 68 m 2. 4 slaapk. Badk. met
ligb. en 2e toilet. (Mogelijkh.)
div. zolderruimtes. Balkon.
Kunstst. koz. en dubb. begl.

Prijs ’ 263.000,- k.k. 8421

BRUNSSUM H
Kruisberg. In rustig wooncom-

#

plex gel. boyenwoning met tuin.'
Berging. Woonk. Gesl. keuken.

■"" 2 slaapk. Badk. met douche. 2
balkons.
Prijs/109.500,--k.k. 8438

BRUNSSUM H
Goed onderhouden vooroor-
logs, halfvrijst. woonhuis met
berging. Binnenhof. Doorzon-
woonk. Grote eetkeuken. Bij-
keuken. 3 slaapk. Badk. met
douche en 2e toilet. Aanbouw,
voor meerdere doeleinden ge-
schikt, met kelder, 3 kamers en
natte cel.
Prijs ’ 169.000,--k.k. 8274

BRUNSSUM H
Klingbemden. Aan woonerf
gel. modern woonhuis met car-
port. Tuin. Inpand. berging.
Ruime doorzonwoonk. Half
open keuken met kunstst. in-
stall. en plav. vl. Vide. 3 royale
slaapk. Badk. met ligb. Goede
isol.

Prijs/189.500,-k.k. 8163

BRUNSSUM H
Royale souterrainwoning met
tuin. Inpand. gar. Hobby- en
wasruimte. Grote L-vorm.
woonk. Semi-open keuken met
eiken aanbouwcomb. mcl. app.
4 slaapk. Badk. met zitb./dou-
che en 2e toilet. Vliering.
Prijs/179.000,-k.k. 8313

HEERLEN H
Centrum. Ruim appartement
gel. op le verd. Berging.
Woonk. Sep. keuken. 3 slaapk.
Badk.
Prijs/139.000,-k.k. 8424

HEERLEN H
Rustig, nabij centrum gel.
woonhuis met tuin. Tuinber-
ging. Ruime, apart gel. gar.
Woonk. met open keuken. 3
slaapk. Badk. Ruime bergzolder.
Prijs/159.000,-k.k. 8451

BRUNSSUM H \Comfortabel, modern woon-
huis met tuin. Dubb. gar. Grote
living met open haardpartij,
leistenenvl. en half open keu-
ken met eetbar en eiken aan-
bouwcomb., tot. ca. 45 m\ 3
royale slaapk. met plav. vl.
Wasruimte (mogelijkh. voor 4e
slaapk.). Luxe badk. met dou-
che en 2e toilet.
Prijs ’ 209.000,- k.k. 8344

EYGELSHOVEN H
In kindervriendelijke omgeving
gel. halfvrijst. woonhuis met

far. Tuin. Living ca. 34 nr.
emi-open keuken met eiken

install. mcl. app. 3 slaapk. Bet.
badk. met douche en toilet.
Vaste trap naar zolder met
mogelijkh. voor 4e slaapk.
Uitst. isol. Ged. dubb. begl.
Prijs/199.500,-k.k. 8198

HEERLEN H
Heerlerheide. Herenhuis met
zonnige tuin ca. 15 m. diep.
Div. bergingen. Provisiekelder.
Ruime woonk. met parketvl. en
erker. Keuken. 4 slaapk. Badk.
met ligb. en douche. Sep. toilet.

n|
___^^_j_e___i

Prijs/159.000,-k.k. 7807

HEERLEN H
Beersdal. Rustig en in kinder-
vriendelijke omgeving gel.
woonhuis met gar. Goed aan-
gelegde, zonnige tuin. Woonk.
ca. 28 nr. Halfopen keuken. 3
slaapk. Badk. Vaste trap naar
2e verd. met zolder.
Prijs/169.000,-k.k. 8401

HEERLEN H
Heeserveld. In rustige, kinder-
vriendelijke omgeving, nabij
div. scholen en winkels gel.
halfvrijst. woonhuis met gar.
Stadstuin. Ruime kelder. Ge-
zellige doorzonwoonk. Gesl.
eetkeuken met eenvoudige
install. Bijkeuken met vliering.
3 royale slaapk. Badk. met
douche. Bergzolder.
Prijs/175.000,-k.k. 8452

HEERLEN H
Douve Weien. Goed gel. ruime
patiobungalow met goed aan-
gelegde pationtuin. Apart gel.
gar. Royale provisie-/hobby-
kelder. Woonk. met open haard.
Keuken. Bijkeuken. Werkk. 3
slaapk. Badk. Uitst. onderhou-
den.

* J__| ■iïZé

■

Prijs ’ 395.000-k.k. 8310

install. Bijkeuken. Ie vej. 5 zolderkamers. Part.
2 werk-/studeerk. 2e veru..
met noorse leistenenvl.

i S3_k1(

I P P._—. *-"'; 8425
Prijs ’ 429.000.--k±___—~-^^^Jj^J

HOENSBROEK H
Woonhuis met tuin ca. 10 m.
diep. Buitenberging. Gezellige
woonk. met parketvl. en open
keuken met eenvoudige install.,
tot. ca. 32 m 2. 3 slaapk. Badk.
met douche. Vaste trap naar
royale zolderruimte.
Prijs/139.000,-k.k. 7867

HEERLEN H
Grasbroek. Ruim woonhuis.
Kelder met 5 ruimtes. Berging.
Woonk. met half open keuken.
2 slaapk. Badk.
Prijs/ 159.500,- k.k. 8426

HOENSBROEK H
Passart. Karakteristiek heren-
huis met veel sfeer. Gar. Tuin.
Kelder. Overdekte entree. Z-
vorm. woonk. ca. 40 m; met
open haardpartij. Keuken met
witte install. Bijkeuken. 4
slaapk. Badk. met ligb., bidet
en 2e toilet. Wasruimte. Vaste
trap naar royale bergzolder.

_I_tfl______ '"** »ki_

JPi k 'M-" ** 3_S

_____r__flHK]..' "_. r^E_________r-rS"f

Prijs ’ 269.000,- k.k. 8385

HOENSBROEK H
De Dem. Centraal gel. half-
vrijst. woonhuis. Woonk. en
half open keuken. 3 slaapk.
Badk.
Prijs/185.000,-k.k. 8432

HOENSBROEK H
Steenberg. In kindervriendelijke
omgeving gel. halfvrijst. woon-
huis met gar. Goed omsl. tuin
ca. 12 m. diep. Gezellige woonk.
met laminaatvl. en schuifpui en
open keuken met install., tot.
ca. 32 m 2. 3 slaapk. Badk. met
ligb. Vaste trap naar 2e verd.
met 4e slaapk. Goede isol.
Prijs/189.000,-k.k. 8156

HULSBERG M
Arensgenhout. Uitst. gel. half-
vrijst. woonhuis. Kleine tuin
met ruime berging. L-vorm.
woonk. en open keuken met
luxe, moderne aanbouwcomb.,
tot. ca. 38 m 2. 3 slaapk. Mo-
derne badk. met douche en 2e
toilet. Vaste trap naar royale
zolder. Grotendeels kunstst.
koz. en dubb. begl. Ged. lamet
parketvl. Uitst. onderhouden.
Opp. ca. 117 m 2.Bwjr. 1981.
Prijs/189.000,-k.k. 8431

KERKRADE H
Vink. Woonhuis met gar.
Terras. Dubb. voorraadkelder.
Living ca. 35 m 2. Gesl. keuken
met install. mcl. app. Royale
hobbyruimte. le verd.: 2
slaapk. Luxe badk. met ligb.
Vaste trap naar 2e verd. met 3e
slaapk. Hobbyzolder. Bwjr.
1949.

__f______!__l __________
Prijs/179.500,-k.k. 7914

HULSBERG M
Arensgenhout. In kindervrien-
delijke omgeving gel. com-
fortabel, vrijst. woonhuis met
tuin op zuiden ca. ;14 m. diep.
Gar. met zadeldak. Woonk. en
open keuken tot. ca. 44 m 2. 3
grote slaapk. Moderne badk.
met ligb. en 2e toilet. Vaste
trap naar grote zolder. Part.
geh. met parketvl. Hardh. koz.
Opt. isol. Goed onderhouden.
Opp. ca. 225 m 2.Bwjr. 1989.
Prijs ’ 269.000,- k.k. 7609

KERKRADE H
Haanrade. Uitst. onderhouden
split-level bungalow met in-
pand. gar. Tuin. Berging. Sout.:
3 slaapk. Part.: Living ca. 30 m 2.
Gesl. keuken met kunstst.
install. 4e slaapk. Badk. met
douche. Ged. roll. en hardh.
koz. Bwjr. 1972.

Prijs ’ 279.000-k.k. 8413

KERKRADE H
Chevremont. Uitst. onderhou-
den halfvrijst. woonhuis met
gar. Tuin. Voorraadkelder.
Living en ged. open keuken
met luxe install. mcl. app., tot.
ca. 65 m 2.Bijkeuken. 3 royale
slaapk. Dakterras. Luxe badk.
met ligb., dubb. v.w., bidet en
2e toilet. Vaste trap naar 2e
verd. met 4e slaapk. Ged. dubb.
begl. en roll.
Prijs ’ 279.000,- k.k. 8064

KERKRADE H
Bleijerheide. Halfvrijst. woon-
huis met tuin ca. 50 m. diep.
Voorraadkelder.Living ca. 34 nr.
Gesl. keuken met compl.
install. Bijkeuken. 2 slaapk.
Badk. met douche en 2e toilet.
Vaste trap naar 2e verd. met 2
slaapk. Bergzolder. Groten-
deels roll.
Prijs/195.000,-k.k. 8420

KERKRADE H
Kaalheide. Uitst. onderhouden
halfvrijst. woonhuis met gar.
Tuin ca. 18 m. diep. Berging.
Living ca. 30 m 2.Keuken met
kunstst. install. 3 slaapk. Luxe
badk. Bergzolder. Grotendeels
kunstst. koz., dubb. begl. en roll.
Prijs/189.000,-k.k. 8362

PUTH H
Landelijk gel. karakteristiek
woonhuis met tuin. Berging.
Kelder. Woonk. met parketvl.
ca. 40 m 2.Keuken met licht
eiken install. Studeerk. 3
slaapk. Dakterras. Luxe badk.
met ligb., douche en 2e toilet.
Zolder met mogelijkh. voor 4e
slaapk. Recentelijk geh. gere-
noveerd.

Prijs ’ 225.000,- k.k. 8449

KERKRADE H
Terwinselen. Uitst. onderhou-
den halfvrijst. woonhuis met
tuin ca. 20 m. diep. Gar. met
zadeldak. Living ca. 35 m2met
parketvl. Keuken met luxe
install. 3 slaapk. Sep. toilet.
Badk. met ligb. Vaste trap naar
2e verd. met 4e slaapk. Hardh.
koz. Ged. roll. Opp. ca. 315 m 2.
Bwjr. 1977.
Prijs ’ 249.000-k.k. 8417

SCHAESBERG H
Nabij bosrand gel. woonhuis
met gar. Tuin. Sout.: 4 grote
ruimten, geschikt voor vele doel-
einden. Part.: Living ca. 35 nr.
Semi-open keuken met luxe
install. mcl. app. 3 slaapk. Luxe
badk. met ligb. en toilet. Ged.
roll.

Mi ff^__*mï______i_____K'

Prijs ’ 309.000,-k.k. 7769

KERKRADE H
Haanrade. Nieuwbouw. Vrijst.
woonhuis met tuin. Terras.
Hobbykelder ca. 72 m 2.Living
ca. 36 m 2met erker en schuif-
pui. Gesl. keuken. 3 slaapk. Luxe
badk. Sep. toilet. Vaste trap
naar 2e verd. met hobbyruimte
ca. 40 m 2.Hardh. koz. en dubb.
begl. Uitst. isol. Bwjr. 1994.
Prijs ’ 325.000,-k.k. 8358

NUTH H
Luxe appartement gel. op 3e
verd. met gar. Lift. L-vorm.
living en open keuken zonder
install., tot. ca. 40 m 2. Balkon
aan voor- en achterzijde. Ber-
ging. 2 royale slaapk. Luxe badk.
met ligb., douche en dubb. v.w.
Prijs ’325.000,- v.o.n. 8087

SIMPELVELD H
Woonhuis, geschikt voor dubb.
bewoning. Kleine tuin. Woon-
huis I: le verd.: Woonk. Gesl.
keuken. Slaapk. Badk. met
ligb. en douchecabine. Woon-
huis II: Woonk. ca. 50 m 2.
Gesl. keuken met div. app.
Overdekt balkon, le verd.: 2
slaapk. Badk. met ligb., dou-
checabine en toilet. 2e verd.: 3
slaapk. Bergzolder. Geh. alum.
koz.

Prijs ’ 349.000,-k.k. 8296 j
KERKRADE H j
Rustig gel. woonhuis met gar.
Tuin. Doorzonwoonk. Semi-
open keuken. 3 slaapk. Bet.
badk. met douchecabine en
toilet. Bergzolder. Roll.
Prijs/185.000,-k.k. 8470 )
NIEUWENHAGEN H
Goed gel. halfvrijst. woonhuis
me*, gar. Tuin. Living ca. 34 nr
met schuifpui naar terras. Keu-
ken met luxe install. 3 slaapk.
Badk. met ligb., douche en toi-
let. Vaste trap naar zolder met
mogelijkh. voor 4e slaapk. Ged.
kunstst. koz., dubb begl. en roll.
Prijs ’ 254.500,- k.k. 8285_
SCHAESBERG H
Goed gel. halfvrijst. woonhuis
met inpand. gar. Royale tuin.
Ruime hal. Living en keuken
met kunstst. install., tot. ca.
43 m 2.3 slaapk. Badk. met ligb.
en toilet. Zolder. Hardh. koz.
Grotendeels roll.
Prijs ’ 239.000,-k.k. 8419
SCHAESBERG H
Goed gel. semi-bungalow met
inpand., dubb. gar. Provisie-
kelder. Sout.: 3 slaapk. Badk.
met ligb. Hobbyruimte. Living
ca. 36 m 2 met open haard.
Semi-open keuken met luxe
install. Kunstst. koz. en dubb.
begl.
Prijs ’ 269.000,-k.k. 8415
SIMPELVELD H j
Huls. Goed gel. halfvrijst.
woonhuis met tuin. Woonk.
Keuken met moderne install.
mcl. app. Bijkeuken. 3 slaapk.
Badk. met ligb., dubb. v.w. en
2e toilet. Bergzolder. Bedrijfs-
ruimte: Ontvangsthal. Magazijn-
ruimte. Opslagloods ca. 13 m 2.
2e loods ca. 100 m 2, gescheiden
door rolpoort. Ie verd.: Kan-
toor-, multifunctionele- en de-
monstratieruimte. Grote oprit
met meerdere parkeerpl. Bwjr.
1981.
Prijs ’ 495.000,- k.k. 8294
VOERENDAAL H
Goed gel. hoekwoning met
leuk aangelegde, zonnige tuin. j
Gar. Z-vorm. woonk. en open
keuken met moderne aanbouw-
comb., tot. ca. 30 m 2. 2 slaapk.
Badk. Vaste trap naar 2e verd.
met ruime bergzolder.

!2_F _%__
___________

Prijs/189.000,-k.k. 8403

Hl STIENSTRA
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Maandag l/m vrijdag geopend van 9.00-21.00 uur.
Zaterdag van 9.00-18.00 uur.
Aken: maandag t/m vrijdag van 9.00-13.00 en 14.00-18.00 uur.
Zaterdag van 9.00-14.00 uur.

Voor inlichtingen

H: kantoor Heerlen, Tel.: 045-712255*
Kruisstraat 56, 6411 BW Heerlen.

M: kantoor Maastricht, Tel.: 043-616263*
Aubeldomein 17, 6229 EB Maastricht.

Kantoor Aken, Tel.: 0049-241-407540*
Jesuitenstraße 2, 52062 Aken.
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Nederland 1
13.15 Cattle queen of Montana. Amer.
western uit 1954. 14.40 Gardeners'
world live. 15.30 Scrutiny. Parlementair
magazine. 16.00 Tennis. Rechtstreeks
verslag van de Open Engelse kam-
pioensch. vanuit Wimbledon. 21.30
Young Sherlock Holmes. Amer. speel-
film uit 1985. 23.15 Today at Wimble-
don. Samenvatting van de vandaag
gespeelde wedstrijden. 00.15 Fine cut.
Serie reportages. Afl.: I am a sex ad-
dict. Een reportage over het fenomeen
sexverslaving in de Verenigde Staten.
01.25-03.00 The adventures of Gerard.
Engels-ltaliaans-Zwitserse speelfilm uit
1970 van Jerzy Skolimowski. Met: Pe-
ter McEnery, Claudia Cardinale, Eli
Wallach e.a. Een verwaande huzaar
wordt verliefd op een bloedmooie aris-
tocrate, die echter spioneert voor de
Britten spioneert.

Eurosport

22.32 Nederland zingt. Koor- samen-
zangprogramma vanuit de St. Je-
roenskerk te Noordwijk-Binnen. Herh.

22.57 De keuze. 9-delige serie over
mensen die iets positiefs gedaan
hebben met moeilijke situaties, om-
standigheden of problemen.

23.47 Slotlied.
23.52 Journaal.
23.57-00.02 Nieuws voor doven.

EOI Tros/Veronica
13.00-13.07 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
14.00 (TT) Studio Sport. Met

Nederlandse Kampioenschappen
wielrennen en kwartfinale World Vol-
leyball League.

17.28 Ik weet het beter. Spel-
programma.

17.58 2 Vandaag.
18.00 Journaal.
18.15 Actualiteiten.
18.37 De wekelijkse lottotrekking

gevolgd door de hoofdpunten uit
het nieuws en het weer.

18.51 Okavango. Amerikaanse serie.
Afl.: Lentekoorts.
Kimberly vraagt Kyle haar naar een
vriendin te vliegen. Hij is een beetje
verliefd op haar en grijpt deze kans
aan om een goede indruk op haar te
maken. Door een motorstoring stor-
ten ze echter neer, en dan ontdekt
Kyle dat Kimberly eigenlijk naar een
vriend wilde gaan.

19.42 Overal en nergens: Holly-
woods best bewaarde geheim...
Reportage over acteur Dean Jones.
Herh.

20.13 (TT) Nieuw-Zeelands vreemde
vogels. Natuurfilm over zeldzame en
merkwaardige vogelsoorten in
Nieuw-Zeeland.

21.02 Het ziekenhuis. 11-delige do-
cumentaireserie over verschillende
afdelingen van een ziekenhuis.
Afl. 2: Keel-, neus- en oorheelkunde.

21.38 Uitvinders. 11-delige documen-
taireserie over uitvinders. Afl. 1.

22.07 (TT) Wereld van verschil.
Jongeren met Henk Binnendijk op
ontdekkingsreis door Israël.
Afl.: Een dubbelportret van Abraham
en Lot. Herh.

K[o/Avro/Ncrv°°00-i0.59 Alles kits. Gevarieerd
kinderprogramma. Met NCRV: PieterPost. KRO: (TT) Een wereldverhaal.NCRV: Pieter Post. AVRO: Zomer-
ponfetti. NCRV: Albert de vijfde mus-
getier. AVRO: De droomshow.NCRV: (TT) Willem Wever. KRO: De
mottenballenshow.■'.00 50 Kamers. Jongerenpraat-
P'ogramma. Herh.
'"25 Antenne. Documentaireserie.
Afl.: Noord-lerland: vrede? Herh.

''"55 De verandering. Praatprogram-ma Presentatie: Feike ter Velde.Herh.
]2.30 (TT) Journaal.
,:40 (TT) Mexico - lerland óf Brazi-

'le - Kameroen. Herh.
'J-20 (TT) Zweden - Rusland. Herh.6.00 (TT) Journaal.6°5 The little princess. Amerikaan-se speelfilm uit 1939 van Walter
Lang.
Met: Shirley Temple, Richard Gree-
[)e, Anita Louise e.a.
°e jonge Sarah wordt naar een inter-
naat gestuurd wanneer haar vadernaar het front moet. Als hij wordt ver-
ast blijkt er geen geld meer over te
zijn om de school te betalen.7.36 (TT) Hints. Spelprogramma.8- 15 Sesamstraat. Kinderprogram-ma. Afl.: Kleding.

'8.30 (TT) Jeugdjournaal.
Mo Zevenmijlskoffers. Serie ver-, nalen van vluchtelingen die als
sprookje worden verteld.

1» ' He' 2warte veulen.8-57 Thunderbirds. Engelse (GB)
.Poppenserie. Afl.: The imposters.
8-26 Best of magie. Goochel-
Programma met de spectaculairste

Ij'ucs uit de hele wereld. Afl. 1.S-00 (TT) Journaal.
Jewel of the Nile. Amerikaanse

j^onturenfilm uit 1985.

'^" 11 Champion Arnhem '94.; verslag van dit paardesport evene-
ment ter voorbereiding op de Wereld

Ruiter Spelen.
|*<-52 Lethal exposure. Amerikaanse"J^-film uit 1992 van Kevin Connor.
UQ-19-00.24 Journaal.

NOS/Van
08.53-09.00 en 16.53-17.00 Nieuws

voor doven en slechthorenden.
17.10 Terug naar de natuur (The

Good life). Engelse comedyserie.
Afl.: Verjaardag. Herh.

17.45 (TT) Voorbeschouwing België- Nederland.
18.25 (TT) België - Nederland.
Rechtstreeks verslag.

20.30 (TT) Saoedi Arabië - Marokko.
Samenvatting.

21.05 (TT) Sportjournaal.
21.25 (TT) WK Journaal.
21.55 (TT) Argentinië - Nigeria.

Rechtstreeks verslag. In de rust:
Trekking dagelijkse lotto.

00.00 Journaal.
00.05-01.38 Rosé against the odds.

Australische miniserie. Afl. 1.
De aboriginal bokser Lionel Rosé
heeft niet veel succes op de kermis
en het gezin besluit naar de grote
stad te verhuizen, alwaar ze echter
niet geaccepteerd worden. Als Lio-
nels vader door overmatig drankge-
bruik overlijdt, moet hij zijn gevechten
wel winnen om de kost te kunnen
verdienen.

10.00 Tribune economique et sociale.
10.30La pensee socialiste. 11.00 Ciao
Italia. 11.25 EspaNol con Victor. 12.00
Vivre a Bruxelles. 12.25 Objectif Euro-
pe. Vandaag: Macedonië. 13.00
Nieuws. 13.15 Télétourisme. 13.45 Re-
bus. Ital. speelfilm uit 1988. 15.35 Film-
magazine. 16.00 Documentaire over
het werk van straaljagerpiloten. 16.55
Magazine met reisreportages. 17.25
Nouba nouba. 17.55 Beverly Hills,
90210. Afl. 12. 18.45 Genies en herbe
intern. 19.30 Nieuws. 20.05 Natuurma-
gazine. 20.50 Portrait dun assassin.
Amer. misdaadfilm. 22.25 Verkeers-
tips. 22.30 Dites-moi. 23.30 Laatste
nieuws. 23.50-24.00 Tribune economi-
que et sociale.

SPORTS 21

07.00 WK special met reportages en
informatie over het WK voetbal, inclu-
sief het wedstrijdprogr. van vandaag.
09.00 WK voetbal. Hoogtepunten.
11.00 Motorsport. Grand Prix van Ne-
derland voor Motoren vanaf het circuit
van Assen. Live. 14.30 Atletiek. Europa
Cup A-Finale vanuit Birmingham. Live.
18.00 WK voetbal: Saoedi Arabië - Ma-
rokko. Rechtstreeks. 20.15 WK voet-
bal: België - Nederland. Integraal ver-
slag vanuit Orlando. 21.15 Autosport.
DTM-race vanaf de Nonsring bij Nürn-
berg. 21.45 WK-voetbal: Argentinië -
Nigeria. Rechtstreeks. 00.00 WK-voet-
bal: Argentinië - Nigeria. Samenvatting
01.15-03.15 WK voetbal. Saoedi Ara-
bië - Marokko. Integraal verslag vanuit
New Vork.

" Paul Williams en Telly
Savallas uit de Australische
miniserie 'Rosé against the
odds'. (Nederland 3 - 00.05
uur).

06.30 Hei elei kuck elei. Luxemburgs
programma.

07.00 Telekids in Amerika. Kinder-
programma.

12.00 Rons honeymoon quiz. Herh.
13.25 Fairy tales: Three golden

hairs of the sun king.
Tsjechischefilm.
Een koning is overgelukkig met de
geboorte van zijn dochtertje, maar
dan hoort hij van een voorspelling die
inhoudt dat de kleine zoon van een
arme houtskoolverbrander op een
dag met zijn dochter zal trouwen.
De koning neemt zich voor het lot te
veranderen en geeft orders om de
kleine jongen, die de naam
Schwemmling draagt, te verdrinken.
Het plan mislukt door tussenkomst
van de peetmoeder van het kind en
de jongen overleeft.
Bron: gebaseerd op een sprookjevan
de gebroeders Grimm.

15.00 Klasgenoten. Dit keer maakt
Armemarie Oster een reisje naar hun
schoolverleden. Herh.

16.10 The streets of San Francisco.
Amerikaanse politieserie.
Afl.: Death and the favored few.

17.05 Life goes on. Amerikaans
dramaserie. Afl.: Corky witnesses a
crime.

18.00 Zes uur nieuws.
18.10 Disney Festival. Jeugd-

programma met onder andere teken-
films.

19.00 Family matters. Amerikaanse
comedyserie. Afl.: False arrest.

19.30 Half acht nieuws.
19.50 Weer.
20.00 Beverly Hills 90210. Ameri-

kaanse serie. Afl.: Windstruck.
20.55 Wedden dat. Showprogramma.
22.30 Twilight zone. Amerikaanse

dramaserie met buitengewone verha-
len die balanceren tussen fantasie en
werkelijkheid.

23.00 Nieuws en weer.
23.15 I love you to death. Ameri-

kaanse filmkomedie uit 1990.
00.55 Dracula has risen from the

grave. Amerikaanse horrorfilm uit
1969 van Freddie Francis.

02.30 Nachtprogramma.

NBC

17.55 Let's goal. 18.35 WK Voetbal:
België - Nederland. Rechtstreeks. In de
rust: 19.20-19.35 Let's goal. 20.40
Nieuws. 20.50 WK Voetbal: Saoedi-
Arabië - Marokko. Samenvatting. 21.30
WK-magazine. 22.05-24.00 WK Voet-
bal: Argentinië - Nigeria. Rechtstreeks.

TV 5

19.55 De Rabo Top 40. Overzicht van
de veertig best verkochte singles, ge-
baseerd op de gegevens van de
Stichting Nederlandse Top 40.

20.35 Civil wars. Amerikaanse dra-
maserie over alle pijnlijke, gewone
dagelijkse dingen die gebeuren als
twee mensen zich realiseren dat ze
niet meer met elkaar kunnen samen-
leven. Afl.: Tape fear.
Charlie heeft dromen over Sydney en
hem, maar die worden wreed ver-
stoord door de plicht die roept. Syd-
ney moet een vrouw bijstaan bij een
scheiding, waarvan een documentai-
re wordt gemaakt. Sydney en Charlie
maken een afspraak, maar Sydney
zegt die op het allerlaatste moment
af. Charlie is teleurgesteld.
Rolverdeling: Sydney Guilford: Mariel
Hemingway. Charlie Howell: Peter
Onorati. Denise lanello: Debi Mazar.
Eli Levinson: Alan Rosenberg e.a.

21.25 Weer.
21.30 Half tien nieuws en sport.
22.00 Palace guard. Amerikaanse se-

rie.
23.00 Playboy late night. Erotisch

magazine.
23.30 Track 29. Engelse speelfilm uit

1988 van Nicolas Roeg.
Twee mensen houden er een zeer
merkwaardig huwelijk op na: hij zon-
dert zich af met zijn modelspoorbaan
en zij is gefrustreerd door het huwe-
lijk als instituut. Dan komt er een
opgeschoten jongenaan de deur die
zegt haar zoon te zijn.

01.05 Never so few. Amerikaanse
speelfilm uit 1960. Met: Frank Sina-
tra, Gina Lollobrigida e.a.

03.15 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

Verder nog live-verslagen van ver-
schillende wedstrijden van Wimble-
don. Presentatie: Jur Raatjes. Com-
mentaar: Hans van Loozenoord (TT),
Herman Kuiphof (Wimbledon) en Jan
Roelfs (Wimbledon).

10.45 Sport: TT Assen/Tennis Wim-
bledon.
Live-verslag van de Lucky Strike
Dutch Grand Prix op het circuit van
Assen.

Duitsland 1

05.30 NBC News. 06.00 Business insi-
ders. 06.30 NBC News 07.00 Busi-
ness insiders. 07.30 Hello Austria, hel-
lo Vienna. 08.00 ITN World news.
08.30 Europa journal. 11.00 On the air.
Talkshow. 13.00 Today. 14.00 Go in-
tern, motorsports. 15.00 Sportmagazi-
ne. Vandaag met Basketball: Buckler
challenge. 16.00 Wheel to wheel.
17.00 Formula one documentaries.
Vandaag: 1974 - The twice & future
king. 17.30 This week in baseball.
18.00 Today. 19.00 ITN World news.
19.30 Ushuaia. Avontuurlijke docu-
mentaires. 20.30 Dateline. Actueel
magazine. 21.30 Executive lifestyles.
Magazine voor managers. 22.00 ITN
World news. 22.30 The tonight show.
Talkshow. 23.30 Talkin' jazz. 00.00 Sa-
turday night thriller: The Phone call.
Canadese thriller uit 1989. 02.00 Clas-
sic series. Met om: 02.00 Honey West.
Serie. 02.30 Richard Diamond. Serie.
03.00 The rogues. Serie. 04.00 ■ Sa-
turday night classic movie: Corregidor.
Amer. oorlogsdrama uit 1943.

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 Montagne. 12.45 Zwitsers
nieuws. 13.05 Horizons. 14.00 Reflets
images d'ailleurs. 15.00 Vandaag een
WK Voetbal-special. Gast: Eric Canto-
na. 15.50 Correspondance. 16.00
Nieuws. 16.10 Methode Victor. 16.35
Génies en herbes. 17.05 Les débrouil-
lards. 17.35 Francopholies. 18.05
Questions pour vn champion. 18.30
Nieuws. 19.00 Magazine Olympique.
19.25 La météo de cinq continents.
19.30 Nieuws. 20.00 Lor et le papier.
Afl. 25. 20.55 La météo des cinq conti-
nents. 21.00 Nieuws. 21.40 Ce soir a
Samarcande. Komedie. 23.05 Frou-
Frou. 00.00 Nieuws. 00.25 Scoubidou.
01.30 Le monde est a vous. 03.00 Ter-
re de foot. 04.00 Horizons. 05.15 Ob-
jectif Europe. 05.40 Autant savoir.

RAI UNO

05.30 Tekenfilmseries. 11.45
The mighty morphin power rangers.
Amer. jeugdserie. 12.10 Harry and the
Hendersons. 12.35 Major Dad. 13.00
Wimbledon '94. Rechtstreeks verslag
van de Open Engelse Tenniskam-
pioenschappen vanuit Wimbledon. Met
RTL aktuell. Volgende tijden onder
voorbehoud. 18.45 RTL aktuell.
Nieuws, sport en weerbericht. 19.15
Melrose Place. Amer. serie. 20.15 Der
Alimenten-Schwindler. Klucht van
Franz Steicher. 22.00 Police story II:
The freeway killings. Amer. misdaad-
film uit 1986. 00.05 RTL Samstag
Nacht. Amusementsprogr. Vandaag
met Thomas Freitag. 01 .05 OswaltKol-
le: Das Wunder der Liebe, Teil 2. Duit-
se voorlichtingsfilm uit 1968. 02.05 Die
letzten beissen die Hunde Thunderbolt
and Lightfoot. Amer. actiethriller uit
1973. Met: Clint Eastwood c.a. 04.05
Melrose Place. Amer. serie. Herh.
05.00 Tekenfilmserie.

MTV

SAT1

08.00 Wake up with Bryan Adams>
11.00 The big picture. 11.30 Yo! Raps.
13.30 First look. 14.00 Bryan Adams
weekend. 17.00 Dance. 18.00 The big
picture. 18.30 News - weekend edition.
19.00 European top 20. 22.00 The soul
of MTV. 23.00 First look. 23.30 Live
with Paul Weller. 00.00 Bryan Adams
weekend. 02.00 Beavis & Butt-head.
Tekenfilm. 02.30 Marijne van der Vlugt.
04.00-08.00 Night videos.

09.00 Weekoverzicht voor doven en
slechthorenden. 09.30 Wetenschappe-
lijk educatief progr. 10.00 Die Ge-
schichte der Karibik. Afl. 1. 10.30 Cur-
sus Engels. 11.00 Jan vom goldenen
Stern. Duitse speelfilm uit 1983. 12.35
Deutsches Theaterleben. Reportage.
13.25 Die Barden Westafrikas. Repor-
tage. 14.15 Tuiniertips. 14.30 (TT) Zwi-
schen Westerwald und Taunus. Repor-
tage. 15.00 Sport 3 extra. 17.00 Konto.
Consumentenmagazine. 17.15 Streif-
züge NRW. 17.30 Rückblende. Afl.:
Vor 70 Jahren eröffnet: Das Frankfurter
Institut für Sozialforschung. 17.45 Pan
Tav. 18.15 (TT) Gott und die Welt.
18.45 Aktuelle Stunde. 19.15 Hier und
Heute unterwegs. 19.45 Zeit für Tiere.
20.15 Tatort - Das Madehen von gege-
nüber. 21.55 WDR aktuell. 22.05 Wild-
nis in Afrika. Vandaag een reportage
over leeuwen in de Serengeti-woestijn.
22.50 Zirkus Festival Paris 1991. 23.50
Beatclub special. Vandaag met opna-
mes uit 1970 van o.a. Stone the Crows
en Muddy Waters. 00.40 Nachrichten.
00.45-07.45 Nachtprogr. met om:
01.00 Tagesthemen. 01.20 Die Roc-
knacht. Met 0.a.: Frankie Miller and
Band, Eric Burdon Band en BAP. 06.45
Aktuelle Stunde.

06.00 Ochtendprogr. 12.30 Nieuws.
12.35 Murder she wrote. Serie. 13.30
Nieuws. 14.00 Speciale USA '94. 14.15
WK-Voetbal: Zweden - Rusland. 16.00
Parlementaire rubriek. 17.00 Nasty
boys. Serie. 18.00 Nieuws. 18.25 Piu'
sani piu' belli. Magazine rond gezond-
heid en schoonheid. 19.25 Parola e vi-
ta. 20.00 Nieuws en sport. 20.40
WK-magazine. 21.50 WK-Voetbal: Ar-
gentinië - Nigeria. Rechstreeks. Met
om ca. 22.45 Nieuws. 23.50 WK-maga-
zine. 00.00 Nieuws. 00.15 Filmrubriek.
00.20 Nachtprogrammering.

Duitsland 3 SWF

07.00-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-
journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie. Het pro-
gramma wordt elk half uur herhaald.

17.50 Samsonclip.
17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 176.
18.00 Journaal.
18.10 Moeders mooiste (Some mo-

thers do 'ave 'cm) Engelse comedy-
serie. Frank doet aan PR. Maar in
plaats van de relaties te verbeteren
maakt hij er weer een grote puinhoop
van. " " '18.40 Vlaanderen vakantieland.
Vandaag: Binnenland: Galmaarden
(Brabant) en Zomergem (Oost-Vlaan-
deren). Buitenland: Somme. Tips.

19.20 Joker- en lottotrekking, paar-
denkoersen, mededelingen en pro-
gramma-overzicht.

19.30 Journaal en sport.
20.00 Freddytex. Belgische comedy-

serie. Afl. 13: Patsy komt terug.
Patsy krijgt als ploegbaas een mooie
aanbieding van de concurrent van
Freddytex. Mede door de onhandig-
heid van Freddy, die haar koste wat
kost wil behouden, dreigt Patsy op
het aanbod in te gaan. Aansl.: Winst-
verdeling Joker en Lotto.

20.35 Weekendfilm: Jonathan, the
boy nobody wanted. Amerikaanse
speelfilm uit 1992.

22.10 Vandaag en weerbericht.
22.30 Good morning Belgium. WK-

nieuws.
22.35-00.45 Serpico. Amerikaanse

misdaadfilm uit 1973. Met: Al Pacino,
John Randolph e.a.

België/TV 2
07.00-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-

journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie.
Het programma wordt elk half uur
herhaald.

18.00 WK-Voetbal: België - Neder-
land. Rechtstreeks verslag vanuit
Orlando, aftrap 18.35.

20.20-21.15 WK-Voetbal: Saoedi
Arabië - Marokko. Samenvatting.

21.45-23.50 WK-Voetbal: Argentinië- Nigeria. Rechtstreeks verslag van-
uit Boston, aftrap 22.05.

06.30 Style. 07.00 Science and Tech-
nology. 07.30 Moneyline. 08.30 Earth
matters. 09.00 World business this
week.' 09.30 Diplomatic licence. 10.00
Inside business. 11.00 Larry King.
12.30 Intern, correspondents. 13.00
Travel guide. 14.00 The big story.
14.30 Real news for kids. 15.00
Healthworks. 15.30 Moneyweek. 16.00
Science and technology. 16.30 Style.
17.00 Showbiz this week. 17.30 Diplo-
matic licence. 18.00 Earth matters.
18.30 E vans and Novak. 19.00 World
business this week. 19.30 Newsmaker
Saturday. 20.00 Healthworks. 20.30
Style. 21.00 Your money. 21.30 Inter-
national correspondents. 22.30 Future-
watch. 23.30 Both sides... with Jesse
Jackson. 00.30 Managing with Lou
Dobbs. 01.00 Pinnacle. 01.30 On the
menu. 02.00 The big story. 02.30
Showbiz this week. 03.00 Larry King
Weekend. 05.00 Capital Gang.

08.25 nws. 08.30 Felix the cat. Herh.
08.45 Joe 90. 09.10 The Flintstones.
09.35 Round the Twist. 10.00 Parallel
9. Vandaag met o.a. ex-astronaut Joe
Allen. 11.55 Documentaire over de be-
roemde filmhond Lassie. 12.50 Sport-
progr. met om 13.00 Tennis: Open
Engelse kampioensch. vanuit Wimble-
don. 14.00 nws; 14.05 Tennis, vervolg;
17.45 WK voetbal, reportages en sa-
menvattingen. 18.10 nws. 18.20 Regio-
naal nws. 18.25 The three musketeers.
Amer. avonturenfilm uit 1974. 20.10
Pop quiz. 20.40 Hit the road. Actiespel.
21.20 nws en sport. 21.40 WK Voetbal:
Argentinië - Nigeria. Rechtstreeks. Te-
vens samenvattingen van groep F
Nederland - België en Saoedi-Arabië -
Marokko. 00.00 Atletiek. Verslag van
de Europacup-wedstrijden in Birming-
ham. 00.40 Relentless. Amer. speelfilm
uit 1989. 02.10-02.15 Weerbericht.

1a
und Eddi'.. -So Ziehung der Lottozahlen.
jq°o (TT) Tagesschau.
j-15 Deutsche Schlagerfestspiele
'994. Met o.a. GG. Anderson, Kristi-2na Bach, Bernd Clüver en Michelle.J45 Tagesthemen.

C-05 (TT) Das Wort zum Sonntag.
"10 (TT) Masquerade - Ein tödli-

j-nes Spiel (Masquerade). Ameri-
speelfilm uit 1987. Uitzending

geschikt voor breedbeeld-tv.
£p0Tagesschau.

■ Jerry Cotton-cyclus: Die
eiskalt serviert.Duits-

* t'ranse speelfilm uit 1966. Met: Geor-.9e Nader, Heinz Weiss e.a.
U -10 Tagesschau.

"20-01.25 Zuschauen - Entspan-I Pen - Nachdenken. Island - Insel derJ^aturgewalten. Afl.: Westfjorde.

" 00 Floris Zapp Zarapp. Kinderma-
Jazine."30 Doktor Snuggles. Tekenfilmse-
rie.
£00 heute.

Kapt'n Blaubar Club. Kinder-
mie. Afl. 39: Die Kraxlflossler.J-00 heute.

Jagd urn die Welt: Schnappt
-darmen Sandiego! Kinderquiz.
».3o stich der Woche. Satirisch.

\ -00 heute.
'■03 WM extra. Met samenvattingen
Jjan de gisteren gespeelde wedstrij-
den: Mexico - lerland, Brazilië - Ka-meroen en Zweden - Rusland..^■os Europamagazin.
d-30 Die 100. Kieler Woche. Muzi-. *ale jubileumuitzending.
'00 Bedknobs and broomsticks.L^ier. speelfilm uit 1972.

ARD-Ratgeber: Reise. Van-daag o.a. over de prijsverschillen tus-sen lijnvluchten en charters.
_°0o Tagesschau.
.°O5 Disney-Club. Kindermagazine.
."30 Sportschau. Sportprogramma.j*'o3 Tagesschau-Telegramm.
£05 ARD-Wetterschau.
j*lo ARD vor acht.

.jjj-10 Mich laust derAffe, dierenquiz.
jjj'4o Golden girls, serie.
.05 Tagesschau-Telegramm.
"10 Verstehen Sic Spass, pro-gramma met de verborgen camera.*35 Das Beste aus 'Harald

Duitsland 2
E?-25 uur - Grand Prix -

Sportfilm van John
„■ankenheimer waarin coureurs uit
l 6 gehele wereld in Monte Carlo
'leenkomen voor het wereldkam-

J°enschap Formule I. Met: Jamesa'ner en Eva-Marie Saint.

08.00 Nachbarn in Europa.
Actualiteiten in het Grieks, Turks en
Italiaans.

09.00 heute.
09.03 Nachbarn. Magazine voor Duit-

sers en buitenlanders.
09.45 Tele-Gym. Gymnastiek.
10.00 heute.
10.03 Amerika, Amerika. Reportage.

Herh.
10.45 ARD-Kurzratgeber: Reise.

Vandaag: St. Petersburg.
11.00 heute.
11.03 (TT) 1 - 2 oder 3. Spelprogram-

ma voor kinderen.
11.30 Neues von uns Kinder aus

Bullerbü. Zweedse jeugdfilm uit
1986van Lasse Hallstrom.

12.55 Presseschau.
13.00 heute.
13.05 Diese Woche. Weekoverzicht.

Met ondertiteling voor doven en
slechthorenden.

13.25 Grand Prix. Amerikaanse
speelfilm uit 1966 van John Franken-
heimer. Met: James Garner e.a.

16.05 ZDF Sport extra. Met motor-
sport: TT van Assen.
Commentaar: Werner Humpert.

16.58 Anders fernsehen 3sat.
17.00 heute.
17.05 Landerspiegel. Regionaal ma-

gazine.
Aansl.: heute-Schlagzeilen.

18.00 WK voetbal: België - Neder-
land. Rechtstreeks verslag vanuit
Orlando, aftrap 18.35.
Met in de rust om ca. 19.20 heute en
weerbericht.

20.25 Goldmillion. Spelprogramma in
het kader van Aktion Sorgenkind.
Presentatie: Wolfgang Lippert en de. hond Bravo.

21.55 WK voetbal: Argentinië-Nige-
ria. Rechtstreeks verslag vanuit Bos-
ton, aftrap 22.05.
Met in de rust om ca. 22.50 heute-
journal.

23.50 WK voetbal: Saoedi Arabië -Marokko. Samenvatting vanuit New
Vork.
Aanvangstijd onder voorbehoud.

00.30 heute.
00.35-02.05 Kung Fu - Der Film

(Kung Fu - The movie). Amer. speel-
film uit 1985 van Richard Lang. Met:
David Carradine, Brandon Lee e.a.

10.30 Working English. 12.00 Sehen
statt Horen. Weekoverzicht. 12.30 Cur-
sus wiskunde. 13.00 Cursus Engels.
13.30 Telekolleg 11. 14.00 Na und?!
15.00 Sport 3 extra. 17.00 Telejournal.
17.50 Drei in einem Boot - Höhepunkte
'93. Amusementsprogr. 18.50 Reporta-
ge over pater Schuster. 19.20 Landes-
schau Kultur. 19.50 Landesschau ak-
tuell. 20.00 Tagesschau. 20.15 Natuur-
film over olifanten in de Afrikaanse
regenwoud-reservaten. 21.00 Men-
schen unter uns. Vandaag de 80-jarige
Vera S., een gokverslaafde. 21.45
Südwest aktuell. 21.50 Satire-Schnit-
zel. Sketches. 22.00 Exil in Mexiko.
Portret van fotograaf en filmmaker Wal-
ter Reuter. 23.25 Finito. 23.55 ■ Die
Austernprinzessin. Duitse stomme film
uit 1919. 01.00 Schlussnachtrichten.
01.15 Non-Stop-Fernsehen.

06.25 DROPS! Quiz. 06.50 alles capi-
to?! Spelprogr. 07.20 Popcornia. Pop-
penserie. 07.50 Tekenfilmseries.
10.35 Games World. 11.05 Ein blindes
Huhn... Press for time. Engelse kome-
die uit 1966. 12.50 II segno di Zorro.
Ital.-Frans-Spaanse avonturenfilm uit
1962. 14.30 Die grosse Attraktion The
big show. Amer. speelfilm uit 1960.
Aansl.: TopNEWS. 16.30 ran - USA
'94. Voetbalmagazine. Live. 17.00 5
mal 5. Woordspel. 17.30 Geh aufs
Ganze! Spelprogr. 18.25 Das Millio-
nenspiel. SKL-trekking. 18.30 Catwalk.
Amer. jeugdserie. 19.20 Sat.l News-
magazin. 19.30 Glücksrad. Spelshow.
20.15 Das grosse Wunschkonzert.
Vandaag: Diamanten der Blasmusik.
Aansl.: TopNEWS. 22.00 Mann-o-
Mann. Spelprogr. Aansl.: TopNEWS.
23.00 Madehen, die nach München
kommen. Duitse erotische film uit
1972. 00.25 Beach Fever. Amer. eroti-
sche film uit 1987. 02.00 Fresh Fra-
mes. Filmmagazine. 03.00 Die grosse
Attraktion The big show. Amer. speel-
film uit 1960. Herh. 04.55 Catwalk.
Amer. jeugdserie. Herh.

Elk heel uur en om 7.30, 8.30.
12.30, 13.30, 16,30, 17.30 Nieuws
7.07 TROS Nieuwsshow. ( 7.34 en
8.34 WK Voetbal journaal) 11.05
TT-dag Assen. 18.30 Nieuws.
18.10 Langs de lijn extra: WK
Voetbal '94: Nederland - België.
22.04 WK Voetbal '94. 23 07 Met
het oog op morgen 0.04 Easy lis-
tening. 2.02 AVRO Nachtdienst.
6.02-7.00 Van-nacht naar morgen
6.30 Nieuws.

Radio 1 radio
9.00 Postbus 94, verzoekplaten
Met Ria van Grinsven. 10.00 Het
Ei van St Joost, dialect en volks-
cultuur met Lei Meisen. 11.00 De
Onderstroom, kunstmagazine.
12.00 Omroep Limburg Klassiek.
13.00 (Inter)nationale actualiteiten
14.00 Limburg Express, jongeren-
programma. 14.30 De Agenda.
15.00 Walkie Talkie 15.40 Con-
cert: live! 16.00 Hubert on the Air
17 05 Limburg Aktueel. 17.10-
-18.00 Vrij Spel.

en suite. 12.00 Platenzaak zome-
reditie. 14.00 Middagconcert. A.
Radio Symf. Ork. B. Muz voor
zang, viool en altviool. 16 00 De
Nederlandse musici Viotta Ens.
17.00 Het witte doek. Tien sound-
track in de zomer van 1994. 18.00
Nieuws. 18.02 Leo Boudewijns'
langspeelplaats 19.00 Folio 1.
20.00 Nieuws. 20.02 Holland Festi-
val 1994. Orfeo, opera van Monte-
verdi. Div. koren en Rotterdams
Filharm. Ork. 0.1.v. Mare Minkowski
met sol. 0.00-1.00 Vier na midder-
nacht.

- Das Kulturmagazin 2005-2030
Freie Tribune Philosophie und
Ethik.

Regionalnachnchten 910 Hitwel-
le. Oidies. Gags & neue Scheiben
12 00 Musik a la carte 13 00 Pres-
seschau. 13 05 Internationale Hit-
parade 16.05 BRF-Mobil 18.00
Regionalnachnchten. 18 40 Forum

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 Nieuws op elk heel uur
5.00 Dauwtrappen 7 00 Uit jekooi
met Rooij. 9 00 Koftiekringen met
Jan van de Putte. 11 00 Hallo Ne-
derland met Mart van de Stadt
13.00De Nederlandse Top 40 met
Bart van Leeuwen 1600 Vrijheid
Blijheid, Luc van Rooij. 19 00 De
Zeven Uur Show 22.00 De Goud-
mijn. 24.00-05.00 RTL Nightshitt.

Happy RTL Radio

Nederland 1
,bO5 uur - The Little Princess -

Eersteklas zakdoek-
/arna met Shirley Temple. Zij
o °et zich staande zien te houden
Jj een strenge kostschool. Regie:"-alter Lang.

bizar avontuur dat na 'Romancing
the Stone' een beetje tegenvalt.

RTL Television
22.00 uur - Police Story II - The
Freeway Killings - (1986-USA) Een
moordenaar terroriseert de rosse
buurt. Een jonge agent (Richard
Crenna) ontdekt dat het spoor naar
de politie zelf leidt. Regie: William
Graham.

Duitsland 1
22.10 uur - Masquerade -(1987-USA) Triller van Bob Swaim
over een geraffineerd moordcom-
plot in rijke kringen. Jonge vrouw
neemt dandy in bescherming. Met:
Rob Lowe en Meg Tilly.

België/TV 1
22.35 uur - Serpico - (1973-USA)
Boeiende misdaadfilm van Sidney
Lumet naar het boek van Peter
Maas over een waar gebeurd ver-
haal. Agent bestrijdt zo ongeveer in
zijn eentje corruptie in het korps.
Met: Al Pacino.

RTL5
23.30 uur - Track 29 - (1988-GB)
Ondergewaardeerd meesterwerk
van Nicholas Roeg met Theresa
Russell en Gary Oldman. Vrouw
lijdt kwijnend bestaan met haar kin-
derlijke, geperverteerde man. Sce-
nario: Dennis Potter.

Duitsland 1
23.43 uur - Die Rechnung Eiskalt

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.15 Nieuws. 7.02
Wakker worden... 8.04 Fiori musi-
cal!. 9.00 Toppers van toen klas-
siek. 10.00 Caroline. 11.00Kamer

Nederland 1
,°-27 uur - Jewel of the Nile -J985-USA) Avonturenfilm van Le-

's Teague met Michael Douglas
Z1 Kathleen Turner. Roman-
s^ririjfster en held raken verzeild in

Duitsland 2
00.35 uur - Kung Fu - The Movie -
(1985-USA) Kung fu-meester leeft
een opvallend leven. Daar komt
verandering in als er een moord

RTL Television
02.05 uur - Thunderbolt and Light-
foot - (1973-USA) Spannende ac-
tie-thriller van Michael Cimino vol
geweld en humor. Bankovervaller
is, verkleedt als priester, op de
vlucht en op zoek naar zijn geld.
Met: Clint Eastwood en Jeff Brid-
ges

gepleegd wordt waarvan hij de
schuld krijgt. Actiefilm van Richard
Lang metDavid Carradine

Serviert - (1966-D/F) Misdaadfilm
van Helmuth Ashley. Stel gang-
sters steelt een groot bedrag. FBl-
agent Cotton wil de buit achterha-
len. Met: George Nader en Horst
Tappert.

6.04 Ook goeiemorgen 8.04 Goud
van oud. 10.04 D'Rob of d'ronder.
12.04 Evers in helwild 14.04 Me-
ga top 50. 17.04 Rinkeldekinkel.
18.04 De Avondspits. 19.04 Rave
radio. 20.04 Leidsekade live. 22.04
Twee meter de avond in. 0.04
Shock radio. 2.02-6.00 Oh, wat
een nacht.

Radio 3 WDR 4
405 Radiowecker 6.00 Nieuws.
605 Morgenmelodie 8 00 Nieuws
8.05 Zum Tage 8.07 In unserem
Alter 855 Morgenandacht 900
Nieuws. 9.05 Der Musikpavillon
(10.00 nieuws) 12.00 Nieuws
12.05 Pop-Report Overzicht Duit-
se hitparade (om 14.00 nieuws en
economisch praatje) 15.00 Bon-
bon, voor de kinderen 15 05 Café
Carlton (16.00 nieuws) 17.00 Der
Tag urn Fünf, aansl Fünf Uhr Tee
(18.00 Nieuws; 1805 Aut ein
Wort). 19.00 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 traurnen
22.30-04.05 ARD-Nachtexpress

6.05 Radiofrühstück (6 15 Wort in
den Tag; 6.45 Hörergrusslottene;
7.15 Agenda; 7 30 Regionalnach-
nchten; 8.30 Presseschau). 9.05

Nieuws t/m 20.00 op elk heel uur
(behalve om 13.00 en 18.00)
voorts om 6.30, 12 30 en 18.30

België/BRF

Elk heel uur (behalve om 7.00).
6.45-6.50 Mededelingenrubriek
met uitgebreid weerbericht en
scheepvaartberichten. 7.05 Opo
doro. 808 Zeggus. 8.30 Ronduit
magazine. 8.55 Waterstanden.
9.02 Vrouw-zijn. 10.02 De muzika-
le fruitmand. 11.02 Het interview.
12.02 Mars voor Jezus. 14.02
Start. 14.30 NOS Taal 15.02 De
schrijftafel. 16.02 Faros. 17.10 Ra-
dio uit. KZG: 17.45 De Vrije Ge-
dachte. 18.00 Nieuws. 18.02 De
wereld zingt Gods lof. 18.51 Tekst
en uitleg. 19.00 Homonos. 19.30
Nieuws in het Turks. 19.40 Nieuws
in het Marokkaans 19.50 Nieuws
in het Chinees. 20 02 Jubilate.
20.30 Laat ons de rustdag wijden.
21.14 EO-Metterdaad hulpverle-
ning. 21.15 Reflector. 21.35 Praise
klassiek. 22.00 Een ontmoeting.
23.00 Nieuws. 23.07-23.58 Met het
oog op morgen.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws

Radio 5 6.00 Nieuws. 6.05 Vroege vogels
(6.30, 7.00, 7.30 nieuws). 800
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 13.00 nieuws). 14 00
Radio Rijswijck. Swingend enter-
tainment voor iedereen. 17 00
Nieuws. 17.05De ketting, telefoon-
spel met Martin de Jonghe (18.00
nieuws). 20.00 Cupido. Roman-
tisch programma met vlinders in de
buik 22.00 Nieuws en lotto-uitsla-
gen. 22.10 De late stem. Muziek-
programma 23 30-6 00 Nachtradio
met vanaf 24.00 elk uur nieuws.

BRTN/Radio 2
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Duitsland 1
400 uur - Bedknobs and Broom-

!"cks - (1972-USA) Eglantine, een
■ofessor en drie kinderen, vliegenaar een sprookjes-eiland en bele-en de dolste avonturen. Jeugdfilm

<*h Robert Stevenson met acteurs
Lansbury) en animatie " In de boeiende Amerikaanse misdaadfilm 'Serpico'

bindt Al Pacino de strijd aan tegen de corruptie in het po-
litiekorps. (België/TV 1 - 22.35 uur).

televisie en radio zaterdag
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Omdat AZ \ erandas met de beste materialen op een
efficiënte en dus goedkope wijze kwaliteitsverandas

produceert.
Omdat een tijdige plaatsing en een degelijke service

na-verkoop basisprincipes zijn bij AZ Verandas,
Daarom kunnen we u vandaag talrijke attesten

voorleggen van tevreden klanten, en durven we iedere
prijsvergelijking met producenten van woonverandas

van gelijke kwaliteit aan. Profiteer van de vrijblijvende
informatie die onze specialist u geeft in onze

showroom of bij u thuis.

PK—. CES
VERANDAS GENK _^^B

H-ssekweg 19h 5600 Genk (België) ■ B
Tel.: 00 32 89 36.32.60 Btë

Auluhun rfcviWn-Antw.rpc_ (afrit Genk-O-sl>
c-,- km nxht-our richting Uukrijk

TE KOOP aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaWM
* EYGELSHOVEN, Nieuwenhaqerweg 69, vrijst. semi/

bungalow, L-voiwppi^QQHTn, 4 slpk., garage,
percopp. 675 nrr *vTf?. / --4^.000,- k.k.

» HEERLEN, Veldjen 2, "Douve Weien", halfvrijst. woonh.
op zeer goede stand gelegen. Woonk., keuken met app.,
3 slpk., badk. met ligb., zolder met diverse ruimtes. Vr.pr.

’ 325.000,- k.k.
* HEERLEN, Drieschstraat 58, appartement in centrum

Heerlen. Woonk., keuken, 2 slpk., badk. met ligbad, be-
neden berging. Met garage en lift. Vr.pr. ’ 169.000,-k.k.

* HOENSBROEK, Wolfshoofdplein 89, tussenwoning met
tuin en berging. Woonk., dichte keuken met app., hobby-
ruimte, 3 slpk., badk. en zolder. Vr.pr. ’ 149.000,-k.k.

* SCHINVELD, Greymansstraat 18, vrijst. woonhuis. Keu-
ken, 3 slpk., zolder. Garage, berging, tuin. Vr.pr.

’ 289.000,-k.k.
* SITTARD, Eksterstraat 12, halfvr. woonhuis met garage.

4 slpk., percopp. 308 m 2. Vr.pr. ’ 189.000,-k.k.!!
* STEIN, Breinderweg 25, hoekwoning met garage, bj. '73.

Woonk. 42 m 2met parketvloer, keuken, badk. met ligb.
en 2e toil., serre, 3 slpk., badk. met douche, zolder. Perc.
opp. 322 m 2.Vr.pr. ’ 229.000,-k.k.

* STEIN, Den Hoekstraat sa, halfvr.st. woonhuis met rui-
me woonkamer, keuken (landhuisstijl), badk., berging,
garage en 3 slpk. Vr.pr. ’ 235.000,-k.k.

* STEIN, Den Hoekstraat sb, halfvr.st. woonhuis met aan-
bouw, garage en tuin. Vr.pr. ’ 210.000,-k.k.

* THORN, Luiksestraat 8, halfvrijst. woonh. met garage.
Woonk., keuken, bijkeuken, 3 slpk., badk., zolder. Vr.pr.

’ 197.000,-k.k.
* URMOND, Bramertweg 36, tussenwoning, bj. '84. 3 slpk.

en vaste trap zolder, mogelijk 4e slpk. Vr.pr. ’ 162.000,-
-k.k.

* VALKENBURG, Neerhem 49, schitterend karakteristiek
pand met tuin. Geheel nieuwe c.v. en dak, 4 ruime slpk.,
2badkamers. Vr.pr. ’ 295.000,- k.k.

* WAUBACH, Karel Doormanstraat 90, halfvr.st. woonhuis
met aanbouw. Grote garage en tuin. Vr.pr. ’210.000,-
-k.k.

* BRUNSSUM, Dorpstraat 155, woonh. met winkel, c.g.
kantoorruimte. Woonk., half open keuken met app., 3
slpk., badk. met ligb., douche en v.w., 2e toilet, zolder.
Vr.pr. ’315.000,- k.k.

* STEIN, Kruisstraat 28-28a, vrijst. bedrijfspand met
woonh., bedrijfsruimte ca. 175m 2,woonh. met aparte in-
gang met 4 slpk. Percopp. 546 m 2. Prijs op aanvraag.

* STEIN, Valderstraat 4, bedrijf c.g. horecapand met
woonh. Prijs op aanvraag.

* MAASEIK, Venlosesteenweg 217, vrijst. woonh. met
loods en garage. Woonk., moderne keuken met app.,
serre, 3 slpk., badk. Vr.pr. ’ 290.000,- k.k.

* SPAUBEEK, te koop of te huur cafetaria met ruim woon-
huis, terras, parkeerplaats en schitterend aangelegde
tuin, gelegen op doorgaande weg, ook voor andere doel-
einden geschikt. Prijs op aanvraag.

DIVERSE HORECAPANDEN TE KOOP EN TE HUUR.
THIEN & RIJCKS ■VASTGOED H
Peldenstraat 6, Stem I I
046-336369/336438 il |v
Zaterdag 10.00-12.30 uur Al Ik
LID V.8.0. llmr

L((jijyigi3i^i^J^^^2SJ betalen wij non diegene, die I
ij ons helpt aan iemand, die I
neen huis te koop heeft. Belt I

T^l^^r^ffi |u ons voor meer informatie. |

I TE HUUR
WINKELRUIMTE WgSH
de bonqerd heerlen s ■ll*'

I■.M i _L_ ..i&ggJ'f
ÊÊÊÊÊ mJÊgftto,, p__ ■*. s:...:I^KS een u'tste'<encle

5 /^. i_fi__É____. 1$ il¥m-f lokatie in het bruisende een-
.-■ ' ____. '''v*,/^ __■__& i'ï-ftïi .______! ~______E____^_F_H lil&|F _______________?^—~

■"■ ■ I» Mtw£ÊËÈ*m trum van Heerlen zim nogEBk?_____ _-_M_____e_____ ' _H ____■'■■l:ywl: '3___GH|Pi.fln9 enkele winkelruimten te huur
.';'__ _____.^___H _____F-:::ï3«& :>39-_S_-_----H f r\f\ o11 K -S KdSi-fl vanaf 20 m 2.

-HUI l__r»4*____ - |fil___^^^!i "*'e bongerd Passage is
j^Tg^É fe^^JL^ii-iKI Jj |__M__ recent verbouwd en voldoef
rf^Ë ÊÊggmjM pp aan alle infrastructurele

voorwaarden. Het pand is
luxe afgewerkt, en o.a.
voorzien van 'n panorama-

jè
In de Bongerd Passage zijn______ IH_ reeds gevestigd o.a.

\X jé4^^ Bart Smit, Etos, Wibra,
Beddenspecialist Geerlings,

VfO \/A QTp /""\Cr\ Opticien Roecks & Meertens,
OCn WrKO IvJULU Kapsalon en Hakkenbar.

Een uitgebreide infobrochu-
OIRSBEEK " 044921 620 re wordt u op aanvraag

MAASTRICHT " 043-255070 toegezonden.

■■■■" ' . ' ..-■

Wonen Totaal

Eiken-meubelgroothandel
t.o.h. reüniegebouw Geleen

30% goedkoper dan elders

Groenseykerstraat 418. Tel. 046-747446.
Open ma. v. 13.00-18.00 uur; dinsdag-vrijdag v.

09.00-18.00 uur; zaterdag v. 10.00-17.00 uur

Keuken-
renovatie

werkbladen-spoelbakken-
fronten-inbouwapp. etc. met

gar.
Vossen

Keukens
Heerlen

Eikenderweg 77, S 712158.
In- en verkoop 2e hands
MEUBELEN en antiek, le-
dere dag geopend tot 18.00
uur. Voskuilenweg 91, Heer-
len. Tel. 045-741708.
Zoekt U 2e hands MEU-
BELS? Veel keus ook antiek.
Kouvenderstr. 208, H'broek.

Wit WANDMEUBEL, witte
eethoek mcl. 4 stoelen, i.g.
st., pr. ’ 800,-. 045-452982.
Te koop EETKAMERTAFEL
gebr. wit 1.90x0.90m, pr.n.o.
t.k. Telef. 045-726346 na
18.00 uur.

Te koop mod. zwarte EET-
HOEK met glazen tafelblad
vr.pr. ’375,-. Telefoon 045-
-217638 na 16.30 uur.
Chinees TAPIJT 308x242,
nw.pr. ’ 5.000,- voor
’750,- en tapijt 150x110
zijde 650.000 knopen/m 2
’750,-. Tel. 045-217356.

In/om de tuin

Peukens Beek
Hoolstr. 62A

Graszoden ’ 3,50 per m2.
Bielzen 2 m. ’ 26,-.

Bielzen 2.50 m. ’ 32,50.
Maaskeien 0,15 per kg.
Vijverfolie ’ 5,- per m2.

Siertuinbemesting ’ 50,-/m3.
Cobbelstones ’ 30,- per m2.
Ma. t/mvr. 13.00 tot 18.30 u.
Zaterdag v. 9.00 tot 16.00 u.

S 046-375189.
Autotel. 06-52849856.

Arnold Opreij.
Heerlen, Heerlerbaan 275
Maastricht, Beatrixhaven.
Tuinmaterialen

Specialist in

Cobbelstones

Te k. Gas- HOUTSKOOL-
BARBEQUES. Reker
Kachels, Kluis 28, Geleen,
telef. 046-740785.
ACTIE! Blokhut 260x200
’1.310,-; planken toog-
scherm 180x180 ’99,-; vij-
verbruggen va. ’230,-; per-
gola's etc. Ook in hardhout!
Impreg Tuinhout B.V. In de
Cramer 18, Hrl. Tel. 717733.
Toro, Yamaha, Mountfield
en Atco GAZONMAAIERS.
Ruime keuze uit maar liefst
75 verschillende zit- en
loopmaaiers. Tevens diver-
se gebruikte gazonmaaiers.
Collé Sittard Machinehandel
BV, Nusterweg 90, telef. 046-
-519980.
Japanse LANTAARNS
handgemaakt, 70 cm. hoog,

’ 425,-. Meerdere exempla-
ren, g 045-213040.

Te koop BIELZEN, t.e.a.b.
Tel. 045-425054.

DOMPELPOMPEN voor
kelders en vijvers, 7.000 liter
per uur, 220 V, ’225,-. Jo
Knops, Rijksweg Zuid 195,
Sittard. Tel. 046-512718.

Komo-keur geïmpregneerde
TUINPLANKEN, palen.
Tuinhuisjes, vlonderplanken.
Houthandel Jos Kuijpers,
Holstraat 43, Margraten.
Telef. 04458-1982.

Als u ons voor 12 uur
's morgens belt, staat uw
PICCOLO de volgende dag
al in het Limburgs Dagblad
Tel. 045-719966.
Met een PICCOLO in het
Limburgs Dagblad raakt u
uw oude spulletjes 't snelst
kwijt. Piccolo's doen vaak
wonderen... Probeer maar!
Tel. 045-719966.

-——"" m .i — i ... . , . . _.

__ | __t___f _______■ f __._#__# fIOFWfPPOPI-. Ko-vender. traar Js6c
___————^ 1 - ■- fl _fl fll fl H^C^JOrVUCrV 1/2 vr.st. woonh. met gescheiden

mm **"*mmm^~~~^ f'iagj j_f _gk ftr^ ___V ■ bedrijf.- (praktijk) ruimte en tuin.\^ __________ S:?l|Sfl 4_f _4H _V ] _F^ *^ w _^ ——~"\_i aan een doorgaande weg
\ .; *_jfl -s^Sü. _*fl_ ___rfl _f_H _L> I 1 Beg.gr.Woonruimte: entree. 1/2 .\ *"_ll % ___________! _f_fl __F M flr^^ '^ J-—^^ „3^l «%■ *"*' toilet, woonk., keuk., tuin met

l l!*i_l____l _B ;*-___-_"' 1 \ f *flra 1e verd-: overloop, 2 slaapk ,3/4

1 '^ÉPS _M-_----_ i--fll rj^^C ' \ / «i bel bat"came' met ligbad en vaste\ ; __B-É_-H-ErSrj_iË**'' ; f\ IJ \ IjiwiiiJiifll wastafel en 2e toilet
1 *> «_i-flr_P__9HH BiF-Kr^^-B-Mf-M-I f lilf /J/1 Wtl ft /7 \ I 1H 2e ver<*': dmv. een vaste trap

i "fl __■__■ _■__■_ t((t /l C/l/fct l bereikbare ruime bergzolder, evt 3e
1 ~.__ ian J___j | H E____f^i en 4e slaaPk
1 '*■»■*« HhÉIÉM^H <y n I*mt II Isiist 1 ' W-Süß-S-J UHÉ Bedrijfsruimte: gescheiden entree.
1 BMn AiU I VIS titelt IV E»^_s*'>'« 1/2 bet toilet, wachtkamer, kan-I ~V__i__j HOS BThmJ BBSÜfl] Wk * E_»l_____nS _■ t00r" praktijkruimte,
■ v'^kJE _P______l / J 1 *^^^^^ 1everd-: 2e spreekkamer (tot.

"_M HHSjsM O . Alg.: goede lokatie. Aanv i.0.,

fl_______k ï _HH -nn _. k-'*" bouwjr. 1987 ideaal pand voor
■iffjl k.k- f 239-^ startende ondernemers in de zakelij-

_^^j____i l*9aaaaa*mmm*wmm' .« 000#"" T ke dienstverlening

HEEfcJ-EN P.N.O.T.K.Nutherweg 42
Uitstekend onderhouden vrijstaand herenhuis met garage en tuin, in een rustige, lulianastraat 40 (Aarveld) Perfect onderhouden ingenieurswoningmet _Jr\r_irDr»rtri/ «_ami>o-w.*raaf 116landeli|ke omgeving (perc opp vl 864 m2). Pand is gelegen in de directe omge- inpandige garage en tuin, nabij het centrum van Heerlen. "". \J t ">/ \ D R.U fcK. Modern goed onderhouden 1/2 vriiving van diverse uitvalswegen. Sout.: (Straatniveau) entree-vestibule/ garderobe, garage, cv-ruimte. was- en staande woning met tuin en buiten-Sout.: ruime provisiekelder. provisieruimte, fraaie trap naar parterre. berging in een uitstekende buurtBeg.gr.: ruime hal. v v een tegelvl, ruime woonk met parketvl , moderne keuk Beg. gr.: (tuinniveau) hal, modern hangend toilet, moderne "witte- kwali- —-"__________■ Beg gr" entree toilet woonkeuk(o.a. v.v vaatwasser, koelkast, oven, kookplaat, wasemkap), 2e portaal met toi- teitskeuken v.v. div. app.. ruime l-vormige woonkamer (50m2) met open " Jl woonk "

mcl tuincontact tuin met 'let, schuifpui naar tuin (onder architectuur aangelegd o.a fraaie vijverpartij), bui- haard, gescheiden study, serre met schuifpui naar onder architektuur aange- Ir ■ " -_£ JPffl terras en buitenberging 'Ie verd.: overloop, 3 ruime slaapk . luxe badk. met ligbad, vaste wastafel en 2e Ie verdieping: overl,, moderne "witte" betegelde badkamer met o a lig- |f ' ' «S? ÊL «| 89 m*od"ne'bTdekam'e'r meYdouc'he 2etoilet, bergkast bad/douche, vaste wastafel en 2e toilet, vier slaapkamers |(< «> -:I»J___ __J toilet, vaste wastafel en aansl. was--2e verd.: dmv een vaste trap bereikbare ruime zolder. 4e slaapk. + berging. Algemeen: uitstekende staat van onderhoud (compleet, mcl. alle leidingen, ,r- machineAlg.: goede onderh.toest en rustige ligging. Gehele pand v.v rolluiken gerenoveerd) CV-gas '90. dak )'9O) + isolatie, ged. kunst koz. met dub gl' \ ' ___i_H__Ét Alg " uitstekende liooinn loooafAanvaarding in overleg. Karakteristiek woonhuis met charme aanv. in overleg HUIS MET DIV. EXTRAS |&' '«M^ü stand centrum Aanvaarding aug

Mergelsweg 25 (Weiten) Woonhuis met garage in een uitstekende woonwijk BB
PD WKirriUn Sluiterdstraat 25 (Weiten), riante woonoppervlak, tuin. Ind 9*^^^
O K~\J r>J > ) V/ /Vl Halfvrijstaand woonhuis met grote Beg.gr.: entree, bet toilet met fontein, hobby-ruimte / studeerkamer, garage,

*°if<' ,urn ...... - k.-*--i Sout.: provisieruimte Ie verd.: woonk (circa 30m2), eetkeuk. fjS'"

—'— 1 Beg.gr.: entree, toilet, woonk met 2e verd.: overl, 3 slaapk. badk met ligbad, vw, 2e toilet en wm a. ’* , .___■ ajns| haard, gesloten keuk.. terras, AI9-: uitstekende ligging, nieuw dak in 1988, Aanvaarding direct
\^ § ruime tuin. buitenberging ~ ■:■■ :\ I Bitlflll Ie verd.: overloop, 3 slaapk., bad- HEERXEIM f225.000,- k.k.\ ■ kamer v.v. douche en vaste wasta-\ f f«' Duikerstraat 23 Uitstekend onderhouden geschakelde patio-bungalow met f-/OFf\.CIr?POC-l_' Hoogstraat 43

1 W*\ 2e verd.: vliering parkeerplaats (beklmkerd), terras en goed aangelegde tuin met vijver, in een **\' CT r^ Halfvrijstaand woonhuis met gara-
-1 *&- ___! l_-^-tf_--ifl Alg.: redelijke staat, kindervriende- goede omgeving ge, ruime berging en tuin in een
1 aaaÊ&È _flflj: fljlfl ''Ik. Aanvaarding direct Beg. gr.: parkeerplaats, buitenberging, entree, ruime woonkamer met 1/2 . kindervnendelijke, goede buurt van
WÈS^'** ,f. m\\ »■B. flflLa open kek (36 m2). patio, slaapkamer, badkamer met douche en vaste wasta- ._—-—l!ii__h_B___i Hoensbroek (nabij de Lucas-kliniek).
CJiaMft «______■______.__. I MR fel, 1/2 betegeld toilet, berging, trap naar i.-^^^11""1 _________! Beg.gr.: hal / entree, toilet, ruime

flfl 1e verd.: 2 slaapkamers. f^ Jh| woonk. met aansl haard, bergkast,
PBJ __i^^^* Alg. : goede lokatie, bouwj '92, pand is voorzien van een moderne tegel- lÜ^- :o|-_ _fl^_!l 1/2 open keuk , terras, leuke tuin,m^aaam9ms9ma*mmmmmmmwmm vloer, goed geïsoleerd Aanvaarding in overleg. :^ ;- ________ garage, ruime berging

I ■_-_!», mm ______[ 1e vft**l-: overloop, 3 slaapk , bad

r- nOO,- ■*■**' HOEN. ffR-OErC P. N.O.T.K. «HÉ Ül^ kamer v.v. ligbad, vaste wastafel.

f^_Ts-^ __■__? Bü aansl. wasmachine en 2e toilet
Hommerterweg S 0Goed onderhouden woon-/ winkelhuis op een zichtloka- tß*"-*_:C -flj 2e verd.: dm v. een vaste trap, ,

.^ tic ■' ■ J _■_ bereikbarezolder waar een 4e
Beg.gr.: ruime entr, getegelde bedrijfsruimte (momenteelkappersbedrijf) o.a. K__.ll __B sladPk realiseerbaar is, gescheiden
v.v. een verl plafond, kantineruimte en toilet Hp*fl _fl C v 'ruimle'
1everd.: overloop, ruime keuk v v div app, L-vormige woonk. vv een P^lp-i Jjg|^^^______i^ Alg.: goede staat, aanvaarding in

f-/PPP/pfsJ frankenlaan SI (Weiten) tegelvl., dakterras 2e verd.: overloop, 2 slaapk , badk v.v ligb ,2e toilet en .U—-^^-^^^^ overleg
'!'_'_ i "M Goed gelegen woonhuis met terras vaste wastafel.

/ tuin, ineenrustige buurt Alg.: goede ligging, ged. rolluiken /IflO - -*>k-

f^^mrr^
Beg.gr.: entree, woonkamer, — , <|QO-"jj^f^f-^Pm moderne keuk toilet, berging, ter- L/^NDCILfA/iF f 209.000,- k.k. '

»** * :i'___**1» *'"■" o"er'°°P' 2 slaapk , bad- Heugden 13 Goed gerenoveerd 1/2 vr. woonhuis met garage, berging en
■**^ 1 kamer v.v. vaste wastafel en ligbad, tuin, gelegen in 'het centrum van Schaesberg

,*** V berging evt. 3e slaapk, gescheiden Sout.: grote provisiek Beg gr: ruime entr. bet. toil.. ruime woonk. met vloer
'</é^.. ---'__! 2e toilet verw , moderne "nieuwe keuk, bi|keuk, berging, tuin met zonneterras gara- f-J ("_ Cl\_ f /?D l". P frof. Koopman.jtraat 22
j^T^^_J|_W 2e verd.: d.m.v. een vlizotrap ge en hobby-ruimte ' c * "*v ~ '** Moderne goed onderhouden

J| S»_*« bereikbare bergzolder 1everd.: overl . 2 grote slaapk , bet badkamer met ligbad, douche, vaste woning met berging, en terras /
-flH' iHI Alg.: ged. vv rolluiken, goede wastafel en 2e toilet. 1 tuin. In een jonge, kmdervnendelij-
■Sm tBrHH lokatie. 2e verd.: overl , 2 slaapk , bergzolder -— ~~" 1 ke buurt. Ideale starterswoning.

M Alg.: uitstekende ligging. Aanvaarding aug 1994. kunststof koz met dubbel J^""_!--_______l___i__BßflS_S______i Beg.gr.: entree / hal, m.k , 1/2 bet.
Am\Mmm^mf m9gm\ gl , ged v v rolluiken, perc opp vl 276m2 _-_Sk^__! toilet, woonk. met tuincontact, 1/2

f f T"T~/"\R_o f 259 000 — k k omsloten terras / tuin, berging, ach-
_Sm___ ____■ termgang *

COO.*" k* Beudeboomweg (0 (Kollenberg) 1/2 vrijstaand woonhuis met garage in een 1e verd.: overloop. 3 slaapk , bad-

’l62- 3 ' uitstekende rustige buurt \S mp^mm^^ÊKÊaSÊÈÊmmA kamer met douche, vaste wastafel
Sout.: grote kelder / hobby-ruimte. Beg gr: hal/entree, toilet, woonkamer v.v ______M____Kffc_ HvsWla en aansl. wasm
een parketvloer en open haard, keuken met app., terras met verranda, tuin, _______sP****ll A' 9': aanvaardin9 m overleg.
garage -M__ftr» la bouw jr 1990. ged dubbel glas,
Ieverd.: overl . 4 slaapk .betegelde badkamei met i.gbad .w en bidet N_llm____M BmMmV C V mstcombi 1990. premie A-

-2e verd.: bergzolder (vliezotrap) R^3 H^B ___-B^^^^^ subsidie overdraagbaar geen inko-
fJppD I PfsJ Breukerweg 34 Alg.: ruim woonhuis op fraaie lokatie. Aanvaarding direct

,^^^ mensbeperkmg■ It-v-^k-C'^ Uitstekend onderhouden geschakel- "de patio-bungalow met carport en
___________________________________________________________________________*^__

_
rtflCÏ ** k«^'

beklinkerd terras in een goede ___^I^_Tc^l---l t iS^'

naar buitenberging (verwarmd), vacantie-bungalonr I belegging (Belgische Ardennen twee-talig)IP'*tW__*_____B__! _P^^ fU'me Wo°nkamer me'°Pen kejk In een bosrijke fraaie omgeving bieden wij aan een 8 persoons stenen buga- f?RA/ IM.f.\J M f 275.000,- V.O.N.-Jf_nK^__H l 1 (36 m') patio (zuiden), slaapk (14,5 low, cc a. gelegen op 1uur auto rijden van Maastricht Het object tevens|^M(S_Effv __ m'), badk. met ligbad en vaste was- geschikt als beleggingsobject (verhuur in de recreatiesfeer), professioneel Grachtstraat
l____Bfl»V'^n_Mlßiff"s I :;_B ta'el' "2 betegeld toilet, washok, beheer is aanwezig Op een goede lokatie wordt binnenkort aan de GRACHTSTRAAT gestart met del»l*H__B|lll|_|| " _J__i_-____ trap naar bouw van 4 grote souterrainwonmg Degelijke architectuur alsmede interne effi-

1e verdieping: met een ruime ciency kenmerken deze zeer ruime huizen. De woonhuizen worden gebouwd met
slaapkamer (17 m' eenvoudig om te Gl W. - Garantie, dus kopen zonder risico !!'^^^^g^aaaaaaaa bouwen tot 2 slaapk.) Souterrain: royale 1e entree, meterkast, betging (2 50m x300 m), garage (4 lOm

pand is voorzien van gnndvloeren Begane grond: royale 2e entree, 1/2 betegeld toilet, grote woonkamer (circa

fnnO — k>"* en gestucte wanden, optimaal gei- 45m2), gesloten keuken, grote tuin235-o'' soleerd en voorzien van rolluiken. Ie verdieping: overloop, 3 slaapkamers, resp. 3 50m x 4 OOm, 4.10m x 4.20men
Veel extra's en veel privacy. 2 60m x 3.00m, ruime badkamer.
Aanvaarding op korte termijn 2e verdieping: bergzolder Algemeen: optimale isolaties, totaal woonoppervlak

120m2

C ZA / U I\VT fJ/T\
HOEN.ffR.OEIc f 851,53 plmnd

StCCnSfjjeliltlüyel WflldflJOPPe '^l/ CentrUm Van HoenJ-,roe* te /,uur «* *»asreWon,-n9 (-o_«.aar

Ind.: hal. woonk . open keuk ,2 slaapk., badk. met douche en toilet, bergin-
gen (verd. en part), balk

MAKELAAR DRS. I.H.A. DE IA HAVI' Alg': c v 'gas'dubb be 9' ■mech vent Aanv 'auQ '994 Hoorsom
'^m^mm] t 851,53 per mnd Serv. kst. ’ 25.- per mnd. Inschrijving via ons kantoor

I^HJII maaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaW
tckfooa M5-22HH INVM||iiSU2Ss_{_i__i__H___i^^

L ===Jflfl^_____________HH________J________.________H

CURATELE:
Bij beschikking van deT
rondissementsrechtbanlß
Maastricht de dato 9 M
1994 zijn onder curatele!]
steld Eviatha Maria MJ
dalena van Bakel, get>*|
te Hollandia (Nederifl
Nieuw Guinea) op 30 mjl
1934, en Theresia CotU^Magdalena van Bakel.fl
boren te Soerabaja (I^J
lands Indië) op 28 «■
1940, beiden wonend*!
6229 KT Maastricht aaj
Maasvelderweg 1 tf*J
Maasveld); tot curator,!
pectievelijk toeziend <")■
trice zijn benoemd: ï"rj
Henrie Edeuard van BjJ
wonende te 6137 TT Sitj
aan de Pieter Hoogn^
11 en René Cecilia vanl
kei, echtgenote van £*■
Reep, wonende te 62ljJ|
Maastricht aan de He!^\\
laan 34.
Mr. A.H. Odekerken-
Holtkamp
advocaat en procureur \
Tongersestraat 2
6211 LN Maastricht Jf

CURATELE:
Bij beschikking van d^'J
rondissementsrechtba'll'ljj
Maastricht de dato 9 'm
1994 is onder curatelej
steld Maria WilneU*!
Gerarda Bollen, geboi^l
Geulle, thans gem^l
Meerssen, op 28 juli 'jj
wonende te 6229 KT WJtricht aan de MaasV^Tj
weg 1 (Huize Maasveld'Jcurator, respectievelil'' a
ziend curator
noemd: Leonardus '"j
brordus Bollen, won^l
te 6243 AH Geulle, ge«J|
te Meerssen, aan de *!■
senbergstraat 22 en «HM
mus Lambertus BOJJwonende te 6243 AA °ll
le, gemeente Meersst*
de Eijkskensweg 24.
Mr. A.H. Odekerken-
Holtkamp
advocaat en procureur
Tongersestraat 2
6211 LN Maastricht

J

DIT WAS TO]
VOOR KOR
EEN MEN]
IN NOOP

HULP HELPT. HELP
MENSEN IN NOOD
GIRO 1111.222

SS/
Mensen in No^

Postbus 1041 I

_--_4_--_^V —1

Dieren beschermen is & ,
beschaven. Wie vindt dal
ons respect verdienen, u ;
goedaan deDierenbescher»
steunen. De enige organis3
opkomt voor het lot van a"
ren. En dat sinds 1864. Voor j
per jaarhelpt u ons te wer"1

een beter dierenwelzijn. ï
Til1

vangt dan6keer per jaar I"*1

matieve magazine DIER-^\.
vandaag nog. Al was he .
om iets terug te doen voo^/
wat dieren u geven!
Wantzonder uw be- *wkC
scherming hebben %***£
dieren geen leven. I—^^,l070-3423^._____________!>'
Postbus 85980,2508 CR P 6"

Zaterdag 25 juni 1994 44Limburgs
11TGDGD^II_LAII



KRO/Ncrv
"J0.30-ii.io Einde van een tijdperk.

4-delige serie over Nederlanders met

' missie.
f Afl. 2: In de wildernissen van Afrika.Herh.

'2-00-i2.30 Merhaba: Remigratie ...
6en droom? Documentaire.'5.00 (TT) Verhaal van een taal.4-delige serie.LAfl. 4: Hier en daar."6.00 (TT) Journaal.

'6-05 (TT) Kerkdienst ZvdK.
1 »anuit de Gereformeerde Kerk (Vrij-
gemaakt) te Hattem.
£■03 Wilde ganzen.
''"06 Rondom tien. Praat-
Programma. Thema: Seropositieven.
'"46-18.15 Vinger aan de pols. Me-
disch magazine.
Vandaag: De gehandicapte skiër
Neld tijdens de Wintersport Paralym-
pics 1994. Herh.
""15 Sesamstraat. Kinderprogram-ma. Afl.: Slapen.

'B-34 (TT) Made in Holland.p'ogramma waarin Rob Fruithof op
j-°ek gaat naar Nederlanders in het
buitenland.
Vandaag: Annet Scheren, bollen-
ooopster.
'"05 Star trek, the next generation., Amerikaanse sf-serie.Alf: The bonding.De scheepsarcheologe Maria Aster, -erongelukt tijdens een inspectietocht
°P een verre planeet, waardoor haar*oon Jeremy wees wordt. Worf trekt

L*icr, het lot van de jongen aan.
£-00 (TT) Journaal.

Zondagskinderen. Programma
1 daarin gewone mensen die iets bui-tengewoons hebben gedaan een
-P'uimpje van Jos Brink krijgen., '-17 Brandpunt. Actualiteitenru-briek.J-47 (TT) Hints. Spelprogramma.
'■23 A masculine ending. EngelseNilm. Met: Janet MeTeer e.a.
°'on: Naar de roman van JoanSmith.

jV-03 Journaal."-""08-OO.13 Nieuws voor doven en

Tros/Avro
11.23-11.30 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
13.00 Sa seach ik Fryslan.

Met Nederlandse ondertiteling.
13.30 Het tweede circuit. Reportage

over het (her)gebruik van het NOS
programma Het allochtoon videocir-
cuit.

14.00-14.30 Jongeren en sport.
Reportage.

16.00 (TT) Journaal.
16.05 Ontdek de chemie. Afl. 6.
16.35 Champion Arnhem '94.

Verslag van dit paardesport-evene-
ment.

17.40 (TT) Knoop in jezakdoek.
Afl.: Techniek in huis. Herh.

18.00 Journaal.
18.05 Exotisch koken met kruiden.

Informatie.
18.10 Ontdek de geologie. Afl. 10.
18.40 Het fantastische in de kunst.

Informatie.
18.45 Culturele antropologie. Afl. 7.
19.15 De specialist 11. Afl. 3.
19.50 Music Maestro. Serie over be-

roemde componisten.
Afl. 5: Beethoven.
Beethoven kreeg zijn eerste muziek-
lessen van zijn vader die hem als
wonderkind wilde exploiteren.
In 1792 gingLudwig bij Haydn in We-
nen studeren. Zijn grootste werken
zijn: Missa solemnis, Fidelio (de eni-
ge opera) en zijn symfonieën.

20.45 (TT) Postcode bingo.
Spelprogr. rond de Postcode-loterij.

22.00 Dempsey and Makepeace.
Engelse misdaadserie.
Afl. 7: De ontvoering.
Spikings ontdekt enkele dingen die
hij eigenlijk niet mag weten, waardoor
zijn leven in gevaar komt. Dempsey
ontdekt een nieuwe manier om auto's
te stelen en Makepeace doet zich
voor als een prostituee.

22.50 De opkomst van het Verre
Oosten. Afl. 9: de houding die Ameri-
kanen door de eeuwen heen ten op-
zichte van Azië hebben gehad. Voor-
al China en de Filippijnen worden
onder de loep genomen..

23.50-23.55 Journaal.

EurosportWeek-end sportif. 19.30 Nieuws. 20.05
Ces années-la: Le jeu. 21.10 Sauf vo-
tre respect. Amer. tv-film. 23.00 Laat-
ste nieuws. 23.20-23.30 Shema Israël.

retour d'Arsène Lupin. Afl. 3. 19.00

10.00 Protestantse kerkdienst. 11.00
Shema Israël. 11.30 Filosofisch maga-
zine. 12.00 Politiek magazine. 13.00
Nieuws. 13.15Les aventures de Brisco
County Jr. Afl. 19. 14.05 Peyton Place.
Amer. speelfilm. 16.40 Fermiers a Mo-
naco. 17.10 Nouba nouba. 17.55 Le

SPORTS 21

07.00 WK special (inclusief wedstrijd-
progr. voor vandaag). 09.00 WK voet-
bal. 11.00 Motorsport. Pro Superbike-
race. 11.30 Grand Prix van Nederland
voor Motoren. 12.30 WK nieuws. 13.00
Boksen. 14.30 Atletiek. Europa Cup
A-Finale. Live. 18.00 WK voetbal: Bul-
garije - Griekenland. Rechtstreeks.
20.30 Grand Prix van Nederland voor
Motoren. 21.00 en 22.00Autosport.
DTM-race en Indycar-race.
00.30-03.15 WK.voetbal: Zwitserland -Colombia. Integraal verslag.

NBC

15.30 Wielrennen. Belg. kampioensch.
18.10 Let's goal. 18.35 WK Voetbal:
Bulgarije-Griekenland. Rechtstreeks.
20.30 Nieuws. 20.50 WK Voetbal: Bel-
gië - Nederland. Samenvatting. 21.30
WK-magazine. 22.05 WK Voetbal:
Zwitserland-Colombia. Rechtstreeks.
23.50 Let's goal. 00.00 WK Voetbal:
USA-Roemenië. Samenvatting. Met
van 00.30-00.35 en 01.15-01.35 Let's
goal.

11.00 Lumen 2000. Internationaal
magazine met reportages over inspi-
rerende initiatieven en personen in
de wereldwijde katholieke kerk.

12.00 RTLtext.
13.00 Sport: auto- en motorsport.
16.00 No nukes. Amer. muziekfilm uit

1980 van Julian Schlossberg, Danny
Goldberg en Anthony Potenza.
Tussen 19 en 22 september 1979
was Madison Square Garden en op
23 september 1979 het Battery Park
het toneel voor een groot muziekfes-
tival. Illustere artiesten als Bruce
Springsteen and The E Street Band,
Carly Simon, The Doobie Brothers,
Bonnie Raitt en James Taylor ver-
enigden zich in de zogenaamde Mu-
sicians United for Safe Energy in de
strijd tegen de kernenergie en traden
op.

17.45 C.O.P.S. Cartoon.
18.15 Sport: Major League baseball.
19.00 MASH. Amerikaanse comedy-

serie. Herh.
19.30 Sylvania Waters. 12-delige

Australische realitysoap. Herh.
20.00 Woops! Amerikaanse comedy-

serie.
20.30 Soldier soldier. Engelse dra-

maserie.
21.25 Weer.
21.30 Nieuws en sport.
22.00 Beavis & Butt-Head. Ameri-

kaanse cartoon.
22.30 The real world. Amerikaanse

reality-soap.
23.00 Adfo tv. Herhaling van

hedenmorgen.
23.30 On the run. Amerikaanse actie-

film uit 1981 van Mende Brown.
Paul Macel komt bij zijn oom in huis
wonen. Hij is een aardige man, goed
opgeleid en vriendelijk voor de buren,
maar tegelijkertijd ook een keiharde,
wrede moordenaar. Als Paul een
keer getuige is van een moord die
zijn oom pleegt, heeft dit voor beide
personen verstrekkende gevolgen.

01.25 Hei elei, kuck elei aktuell.
Luxemburgs programma.

10.30 Adfo tv. Actualiteiten-
programma over reclame, marketing
en media.

" Louis van Dijk, presen-
tator van 'Music Maestro.
(Nederland 2 - 19.50 uur).

06.30 Hei elei kuck elei.
07.00 Telekids Kinderprogramma.
11.00 Teleteens in Amerika. Jeugd-
programma.

13.00 Love boat. Amer. serie. Herh.
14.00 Lenny. Amer. comedyserie.
14.30 Make mine music. Amerikaan-

se Disney-classic uit 1946.
Een muzikale tekenfilm waarin vier
instrumenten ongelooflijke avonturen
beleven. Muziek: Benny Goodman.

16.10 The streets of San Francisco.
Amerikaanse politieserie.

17.00 Gezond en wel. Magazine over
allerlei onderwerpen die met gezond-
heid te maken hebben.

17.30 Film & Videonieuws.
18.00 Zes uur nieuws.
18.10 De beste van Oprah Winfrey.
19.00 Family matters. Amerikaanse

comedyserie.
19.30 Half acht nieuws.
19.45 Speelfilm overzicht.
19.55 Crime international. Ameri-

kaanse documentaireserie over mis-
daad, crimineel gedrag, misdaadpre-
ventie en onopgeloste mysteries.

20.25 Columbo. 'Exercise in Fatality'.
22.05 Jambers. Reportages uit het

werkelijke leven.
23.00 Nieuws en weer.
23.15 Monster club. Amerikaanse

speelfilm uit 1980.
De schrijver van griezelverhalen Ro-
nald Chetwynd bekijkt in een etalage
zijn eigen boeken wanneer hij wordt
aangevallen doorde wanhopige vam-
pier Eramus. De beet is echter niet
diep genoeg en Ronald blijft bij zijn
positieven. Eramus is opgelucht en
neemt Ronald mee naar de Monster
club, waar vampieren, weerwolven,
slangemannen, wespenvrouwen en
andere vreemde figuren dansen op
popmuziek. Genoeg materiaal voor
een nieuw boek en bovendien legt
Eramus Ronald ook nog de hiërar-
chie en de basisregels van het mon-
sterdom uit en illustreert die met drie
zeer ongewone verhalen.

01.00 The Oprah Winfrey show.
Amerikaanse talkshow. Herh.

01.45 As the world turns. Herh.
02.30 Nachtprogramma.
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07.55 (TT) 1-2oder 3. Spelprogram

08.00 ITN World news. 08.30 Intern,
business view. 10.00 Holiday destina-
tions. 10.30 Memories then & now.
11.00 Videofashion! 11.30Executive H-
festyles. 12.00 Ushuaia. 13.00 Docu-
mentary showcase. 14.00 Sports on
NBC met om 14.00 Horses in action;
14.30 Trailside; 15.00 Powerboat
world; 16.00 Golf: OVB Damen Open.
17.00 Meet the press. 18.00 Today.
19.00 ITN World news. 19.30 Holiday
destinations. 20.00 Videofashion I
20.30 Dateline. 21.30 Talkin' jazz.
22.00 ITN World news. 22.30 Docu-
mentaireserie over rampen. 23.00
Sportprogr. met Fun sports. 00.00 Cul-
ture calendar. 00.30 NBC Nightly
news. 01.00 Equal time. 01.30 Executi-
ve lifestyles. 02.00 Classic series. Met
om: 02.00 Turn of fate. Serie. 02.30
Dante. Serie. 03.00 The rogues. Serie.
04.00 ■ The Jackie Robinson story.
Amerikaanse speelfilm uit 1950.

06.00 Ochtendprogr. 12.00 Nieuwsflits.
12.05 Reference. 12.35 Carrefours.
12.45 Zwitsers nieuws. 13.05 L'école
des fans. 13.55 Le jardin des betes.
14.50 Faut pas rever. 15.45 Corres-
pondance. 16.00 Nieuws. 16.10 Le
monde est a vous. 17.30 Autovision.
18.00 Bon-weekend. 18.30 Nieuws.
19.00 Trente millions d'amis. 19.25La
météo des cinq continents. 19.30
Nieuws. 20.00 Sept sur sept. 20.55 La
météo des cinq contintents. 21.00
Nieuws. Met intern, weerbericht. 21.40
J'ai epousé une ombre. Franse speel-
film. 23.35 Taratata. Amusements-
progr. 01.00 Nieuws. 01.25 Divan.
Vandaag: Andreï Konchalovsky. 01.55
L'heure de verité. 02.55 Face è la pres-
se. 03.50 Envoyé special. Magazine.
Herh. 05.25 L'oeil écoute. Herh.

RAI UNO

08.05 Maine océan. Franse speelfilm
uit 1985. 10.15 Exotische Getranke in
deutschen Schlössern. 10.30 Bremer
Gesundheitswerkstatt. 11.00 Babyion -
spricht viele Sprachen. 12.00 Reporta-
ge over Kopenhagen en Roskilde.
12.15 Das langsame Ende. Afl. 1.
12.45 Sonntagsgesprach. 13.00 Euro-
pamagazin. 13.30 Intern. Forum Köln.
Discussieprogr. waarin experts praten
over genetische manipulatie. 14.15
Das war's - diese Woche. 14.45 Streif-
züge NRW. 15.00 ■ Guilty bystander.
Amer. speelfilm uit 1950. 16.30
Klatschmohn. 17.00 Hollymünd. 17.45
Der kleine Vampir. 18.15 Zeit für Tiere.
18.45 WDR aktuell. 18.50 Sport im
Westen. 19.00 Sport aus dem Rhein-
land und Westfalen. 19.10 Aktuelle
Stunde. 19.45 (TT) Reisreportage over
de Ital. landstreek Basilicata. 20.15
Madame Bovary. Franse speelfilm uit
1990. 22.30 WDR aktuell. 22.40 Docu-
mentaire over de geslachtsziekte syfi-
lis. 23.40 Photoromane. 23.55 Nach-
richten. 00.00-08.15 Nachtprogr. met
0.a.: 04.30 ■ Un homme marche dans
la ville. Franse speelfilm uit 1949. Met
Duitse ondertiteling. 06.45 ZAK.

08.00 Wake up with Bryan Adams.
10.30 News - weekend edition. 11.00-
The big picture. 11.30 European top
20. 13.30 First look. 14.00 Sports.
14.30 Bryan Adams weekend. 18.00
The real world 11. 18.30 News - week-
end edition. 19.00 US top 20 video
countdown. 21.00 120 minutes. 23.00
Beavis & Butt-head. Tekenfilm. 23.30
Headbanger's bali. 02.00 Marijne van
der Vlugt. 03.00-06.00 Night videos

23.20-00.05 Ziggurat. Onderwerpen
Modigliani en Rem Koolhaas/Rijsel.

18.10 De groene pracht van Europa.
Afl. 4. Vier verschillende eilanden-
groepen worden belicht: De Eolische
eilanden (Sicilië), de Lofoten (Noor-
wegen), de Cycladen (Griekenland)

' en Kanaaleilanden (Gr.-Brittannië).
19.00 Dikke vrienden. Dierenmagazi-

ne met vier reportages.
19.25 Paardekoersen.
19.30 Journaal en sport.
20.00 The natural. Amer. speelfilm uit

1984. Met: Robert Redford e.a.
22.20 N.V. De wereld. Magazine met

verhalen over mensen en emoties.
22.50 Vandaag en sport.
23.15 Good morning Belgium.

WK-nieuws.

17.55 Tik tak. Animatieserie. Afl. 177
18.00 Journaal.

zine over politiek, media en cultuur.
12.30-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-

journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie.

17.00 Black Beauty, Tekenfilm.
17.50 Samsonclip.

09.00 Samson. Met tekenfilms.
10.00 Eucharistieviering. Vanuit de

St. Servaaskerk te Grimbergen.
11.00 De zevende dag. Nieuwsmaga

07.00 WK-Voetbal: Ochtendjour-
naal. Overzicht van de vorige speel-
dag.

06.00 Ochtendprogr. 13.30 Nieuws.
14.00 Speciale USA '94. 14.15Toto-Tv
radiocorriere. 16.30 Speelfilm. 18.00
Nieuws. 18.10 Disney special. 20.00
Nieuws en sport. 20.40 Speelfilm.
22.40 Concerto. Vanuit Brescia. 23.00
Nieuws. 23.05 La domenica sportiva.
00.05 Nieuws. 00.15 DSE Sapere.
Aansl.: Nachtprogrammering.

05.30 Tekenfilmseries. 08.00Li-La-Lau-
nebar. 08.30 Tekenfilmseries. 09.40
The mighty morphin power rangers.
10.00 Man from U.N.C.L.E. 11.00
Quantum leap. 12.00 Tropical heat.
13.00 Major Dad. 13.30 Operation Pet-
ticoat. 14.05 Black sheep squadron.
15.55 Death of the incredible Hulk.
Amer. fantasyfilm. 17.45 Wahlen '94.
Verslag van de deelstaatverkiezingen
in Sachsen-Anhalt. Aansl.: Sport extra:
Open Engelse Kampioensch.; WK
Voetbal vanuit Dallas. 18.45 RTL ak-
tuell. 19.10 Mini Playback - Show.
20.15 Rocky 111. Amer. actiefilm uit
1981. 22.10 Spiegel TV. 22.55 Prime
Time. Vandaag: Muziekprogr. als hom-
mage aan. de verongelukte Formule
1-coureurs Ayrton Senna en Roland
Ratzenberger. 23.15 Playboy Late
Night. 00.15 Kanal 4: Donner's Tag bei
Kanal 4. 00.50 Kanal 4 Tanz. 01.30
Married with children. 02.00 Die Tracey
Ullman Show. 02.35 Explosiv - Das
Magazin. 03.00 Hans Meiser. Thema:
Kein Tag ohne Serie. 04.00 llona
Christen. Thema: Mütter und Töchter.
05.00 Gute Zeiten, schlechte Zeiten.
Herh.
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CNN08.30 Johnson and friends. Herh.
08.40 Playdays. 09.00 Telling tales.
09.15 Breakfast with Frost. Met om
9.15 en 10.00 nws. 10.15 Faith to faith.
Serie. 10.30This is the day. 11.00 Sec
hear! 11.30 Breaking glass. Afl.: The
mens club. 12.00 Serie over de com-
puter. Afl.: Design. 12.30 Birthrights.
Serie. 13.00 CountryFile. 13.25 Week.
13.30 nws. 14.30 EastEnders. 15.50
Starflight one. Amer. speelfilm uit 1983.
17.45 Lifeline. 17.55 Jim'll fix it. 18.30
MasterChef. 19.05 nws. 19.25 Sweet
inspiration. 20.00 Last of the summer
wine, comedyserie. 20.30 Maxie.
Amer. speelfilm uit 1985. 22.05 Love
on a branch line. Serie. 22.55 nws.
23.10 Mastermind. 23.40 Heart of the
matter. Reportageserie. 00.15 Atletiek.
Samenvatting Europacup-wedstrijden
vanuit Birmingham. 00.55Advice shop.
Magazine. 01.25 Astronomisch maga-
zine. Afl.: Swan's nest. Het laatste nws
over het onderzoek naar zwarte gaten.

06.00 World news. 06.30 Global view.
07.00 World news. 07.30 Moneyweek.
08.00 World news. 08.30 On the menu.
09.00 World news. 09.30 Science and
technology. 10.00 World news 10.30
Style. 11.00 World report. 12.00 World
news. 12.30 Business this week. 13.00
World news. 13.30 Inside business.
14.00 World news. 14.30 Earth mat-
ters. 15.00 Larry King weekend. 16.00
World news. 16.30 Futurewatch. 17.00
World news. 17.30 This week in the
NBA. 18.00 World news. 18.30 Travel
guide. 19.00 World news. 19.30 Diplo-
matic licence. 20.00 Moneyweek.
20.30 Global view. 21.00 World report.
23.00 World report. 23.00 CNN's late
edition. 00.00 The world today. 00.30
This week in the NBA. 01.00 Headline
news. 01.30 Managing. 02.00 Prime
news. 03.00 Special repons. 04.00
World news. 05.30 Showbiz this week.

JT*-20 Twist total (Round the Twist).
jAustralische jeugdserie. Afl. 6.Jt-45 TELEwischen. Mediaprogram.
'"3o Das war einmal. 1968. 13-deli-se serie programma's waarin belang-

i HJke gebeurtenissen uit een bepaald
jlaar de revue passeren.
C°o Tagesschau.
'^■Oö ARD-Sport extra. Met Atletiek:
türopacup-finale vanuit Birmingham

I.5n DTM-races vanuit Nürnberg.
■OO Weltspiegel. Reportages.
"30 WM extra. WK-magazine met

[ePortages en interviews.
"55 Tagesschau.

4
58 Landtagswahl in Sachsen-

Anhalt. Reportage van de parle-
mentsverkiezingen in de deelstaat

Tevens met WK
y°etbal: samenvatting van eerste
Jelft van Bulgarije - Griekenland.
*-20 WK voetbal: Bulgarije - Grie-
kenland. Rechtstreeks verslag van
jsetweede helft vanuit Chicago.
S'3o (TT) Tagesschau.
?'*s (TT) Lindenstrasse. Afl. 447.
'.4 Die Goldene 1. Bekendmaking

van de ARD tv-loterij.»!,15 ZAK. Weekoverzicht.
k-45 Tagesthemen.
I°o WK voetbal: Zwitserland - Co-

Rechtstreeks verslag. Met5"- ca. 22.50-23.00 Tagesschau.
JAensl.: WK voetbal: Verenigde Sta-

Samenvatting vanuit
jp-sAngeles.
.00 Tagesschau.
,10 Mister Universum (Stay hun-
'j[V). Amerikaanse speelfilm uit 1976.
i?et: Jeff Bridges, Sally Field, Arnold
jChwarzenegger e.a.
'"SO-02.55 Z.E.N.. Island - Insel der
'^aturgewalten Afl.: Herdubreid, Kö-|^'9 der islandischen Berge.

'■55 Sesamstrasse. Kinderprogram.
5-25 Disney Club. Kindermagazine.

■$0 Hundert Meisterwerke. Serie
kunstbeschouwingen."■OO Musikstreifzüge: Musik-Kon-
i**kte. Vandaag werken van Mozart.
jj-3o Tagesschau.
"■33 Sonntagsmagazin. Cultureel.
"30 (TT) Die Sendung mit derr^us. Educatief kinderprogramma.

J-OO Presseclub.
M5Tagesschau. Met Wochenspie-

23.50-00.05 WK-Voetbal: USA - Roe-
menië. Samenvatting.

07.00-14.00 WK-Voetbal: Ochtend-
journaal. Overzicht van de vorige
speeldag en randinformatie. Het pro-
gramma wordt elk half uur herhaald.

15.30-17.15 Sport extra wielrennen.
Rechtstreekse reportage van de Bel-
gische kampioensch. voor profs.

18.15 WK-Voetbal: Bulgarije - Grie-
kenland. Rechtstreeks verslag.

20.20-20.45 WK-voetbal. Reacties op
België - Nederland en een samenvat-
ting van Argentinië - Nigeria.

21.45 WK-Voetbal: Zwitserland - Co-
lumbia. Rechtstreeks verslag, aftrap
om 22.05.

05.50 klipp-klapp. 06.20 Tekenfilmse-
ries. 08.00 Religieus progr. 08.10 Te-
kenfilmseries. 09.05 Zorro. 09.30
Games World. 10.00 Super!!! 10.30
Kinder-EINSPRUCH. 11.00 alSo.
12.00 Basketbalmagazine. 12.40 The
adventures of the black stallion. 13.10
H.M.S. Defiant. Engelse avonturenfilm
uit 1961. 14.55 The valley of Gwangi.
Amer. avonturenfilm uit 1968. 16.45
ran - USA '94. Live. 17.15 Baywatch.
18.10 Wahltag Sachsen-Anhalt '94.
Uitslagen. 18.15 Glücksrad. 19.00
Newsmagazin. 19.15 Terra magica.
20.15 When love Kilts. Amer. tv-film uit
1993. 22.10 Wahltag Sachsen-Anhalt
'94. Uitslagen en verslagen. 22.15 Talk
im Turm. 23.30 24 Stunden. 00.00 So
gesehen. 00.05 Portnoy's complaint.
Amer. speelfilm uit 1971. 01.50 When
love kills. Afl. 1. Herh. 03.25 The valley
of Gwangi, avonturenfilm. Herh. 05.05
Zorro, avonturenserie.

00.20-01.55 Carlos Saura-cyclus
Carmen. Spaanse dansfilm uit 1983.

ma voor kinderen. Herh.
08.20 Mumins. Tekenfilmserie.
08.45 Musik-Zeit. Klassieke muziek.
09.15 Zur Zeit. Religieus magazine.
09.30 Katholischer Gottesdienst.
10.15 Die Schweizer Familie Robin-

son. 26-deligeDuits-Canadese serie.
10.35 Bettkanten-Gesc nichten. Se-

rie. Afl.: Der falsche Geburtstag.
11.00 ZDF-Fernsehgarten. Live.
12.45 heute.
12.47 blickpunkt. Magazine.
13.15 Damals. Afl.: Vor 40 Jahren.
13.30 Schaut her, ich bin's. Serie

over de carrière van operazanger
Hermann Prey. Afl. 1.

14.15 Treffpunkt Natur. Milieuorgani-
saties organiseerden tijdends de mili-
eutop van Rio '92 de tegenmanifesta-
tie 'Global Forum.

14.45 Die WM gestern. WK-magazine
met een herhaling van België - Ne-
derland. Aansl.: heute.

16.20 Das Marsmadchen. Reportage
over het 10-jarige Amerikaanse meis-
je Katrina Mumaw, dat voorbereid
wordt op haar reis naar Mars.

16.45 mach mit. Balans van Aktion
Sorgenkind. Aansl.: Pramienziehung.

16.55 Die Sport-Reportage. Met atle-
tiek: Europacup; Tennis: Wimbledon-
reportage; Voetbal: WK-nieuws.

17.45 heute.
17.50 Wahl in Sachsen-Anhalt. Live

verslag van de deelstaat-verkiezin-
gen in Sachsen-Anhalt. Met om ca.
18.30 heute.

19.00 heute en weerbericht. Met de
verkiezingen in Sachsen-Anhalt.

19.30 ZDF-Bundestagsrunde. Parle-
mentair discussieprogramma.

20.00 Musikfest zwischen zwei Mee-
ren. Reportage.

20.15 Eröffnungskonzert Schles-
wig-Holstein Musik Festival. Live
concert vanuit Lübeck: Missa solem-
nis van Beethoven.

21.45 heute en sport. Met analyses
van de verkiezingen.

22.05 (TT)North by Northwest. Ame-
rikaanse thriller uit 1959 van Alfred
Hitchcock.

00.15 heute.

09.40 Denkanstösse. Herh. 09.45 Ba-
byion spricht viele Sprachen. 10.45
Wortwechsel. 11.30 Portret van com-
ponist Rolf Riehm. 12.00 Der Sommer:
Musik und Dichtung zur Jahreszeit.
12.30 Tele-Akademie. 13.15 Fernse-
hen - Wiedersehen. 14.00Kapt'n Blau-
bar Club. 15.00 Sport 3 extra. Int. toer-
nooi voor springruiters. 16.10 Eisen-
bahnromantik. 16.40 Fangt ja gut an.
17.10 Documentaireserie over de ge-
schiedenis van Z.W.-Duitsland tussen
1866-1933. Afl. 2. 17.55 Die sechs Sie-
beng'scheiten. 18.25 Die Schlagerpa-
rade. 19.10 Treffpunkt spezial. 19.35
Alles Kleber, serie. 20.00 Tagesschau.
20.15 Zu Pferd von Berlin nach Danzig.
21.00 Abenteuer Wissenschaft. 21.45
Sportmagazine. 22.15 Sportquiz. 22.40
Südwest aktuell. 22.45 Wortwechsel.
Serie. 23.30 Kronen, Krieg und Repu-
blik. 00.15 Schlussnachrichten. 00.30
Non-Stop-Fernsehen.

radioRadio 1
Elk heel uur en om 7 30, 8.30,
12.30, 13.30, 17.30, 18.30en 6.30
Nieuws. 7.07 De andere wereld
van zondagmorgen. ( 7.34 WK
Voetbal journaal) 8.10 Vroege vo-
gels ( 8.34 WK Voetbal journaal)
1005 O.V.T. 12.07 AVRO Radio-
journaal. 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 WK
Voetbal '94. 23.07 Met het oog op
morgen. 0.02 Volgspot. 1 02-7.00
Tussen gisteren en morgen.

" Het Spaanse passiedrama 'Carmen' van Carlos Saura,
met in de hoofdrollen Antonio Gades en de temperament-
volle Laura del Sol, werd met de Gouden Palm bekroond.
(Duitsland 2 - 00.20 uur).

Radio 2
7.04 Geblaf in het hondsdal. 10.04
AVRO's Muziekmozaïek. 11.04
Sunday morning comin' down
12.04-14.00VPRO a/d Amstel, met
om 12.04 Het beste uit VPRO's
Music Hall '93/94; 13.04 Meesters
der voordrachtskunst. 14.04 De
noodingang. 15.52 De wijde blik.
16.04 M.C. zondagsrust. 17.04
Van 0 tot 80. 18.04 Het concert.
18.30 Archief Hilversum. 19.04
Country time. 20.04 Razz-ma-tazz.
21.04 Ararat. 23.04-24.00 Levens-
lief en levensleed.

Duitsland 3West;r 5-00 uur - Guilty Bystander -{^50-USA) Aan lager wal geraak-
L 6' gescheiden detective krijgt ver-kering in zijn leven als zijn ex
i^rteld dat hun dochter ontvoerd is.

'?etective van Joseph Lerner metcschary Scott.

RTL5
uur - No Nukes - (1980-USA)Registratie van Dan Goldberg van

6t vijf dagen durende benefiet-
,°ncert voor de anti-kernbeweging.?6t optredens o.a. van Jackson■owne, Bruce Spingsteen en Bon-ne Riatt.

België/TV 1
,°OO uur - The Natural -''984-USA) Honkbaltalent uit de

I 'Ovincie gaat zijn geluk beproeven
Chicago. Onverwachte wendin-Ipn veranderen zijn leven dras-

j*ch. Goed dramavan Barry Levin-
K°n met Robert Redford en Kim

Vinger.
RTL Television

■?--l5 uur - Rocky 111 - (1982-USA)
.^ceptabel vervolg op de andere

over de kampioen zwaarge-

Duitsland 2
22.05 uur - North by Northwest -
(1959-USA) Klassiek en meest be-

wicht. Na zijn successen is Rocky
vet en lui geworden, tot de arrogan-
te Mr. T hem uitdaagt. Regie en
hoofdrol: Sylvester Stallone.

Duitsland 3 West
20.15 uur - Madame Bovary -
(1990-F) Prachtig drama van Clau-
de Chabrol naar de klassieker van
Gustave Flaubert uit de 19e eeuw.
Isabelle Huppert als de sensuele
Francaise die hunkert naar meer
inhoud en opwinding in haar leven.

kende thriller van Alfred Hitchcock.
Door een identiteitsverwisseling
raakt Cary Grant betrokken bij spio-
nage en moord. Mooie muziek van
Bernard Herrmann.

RTL4
23.15 uur - The Monster Club -
(1980-GB) Matige Horror van Roy
Ward Baken over een schrijver die
gekweld wordt door zijn eigen per-
sonage: de vampier Erasmus. Met:
Vincent Price en John Carradine.

RTL5
23.30 uur - On the Run -
(1981-USA) Overbodige remake
van Mende Brown van 'Shaft in
Africa'. Een detective op reis in
Afrika probeert de slavernij een halt
toe te roepen. Met: Rod Taylor en
Paul Infield.

Duitsland 2
00.20 uur - Carmen - (1983-E) Op-
windende combinatie van een klas-
siek verhaal, Spaanse dans, opera
en een vurige eigentijdse liefdesge-
schiedenis. Carlos Saura ontving
een Gouden Palm. Met: Antonio
Gades en Laura del Sol.

Duitsland 1
01.10 uur - Stay Hungry -(1976-USA) Komedie van Bob Ra-
felson waarin Arnold Schwarzeneg-
ger zichzelf speelt: een klerenkast
die Mister Universe wil worden.
Verder met: Jeff Bridges en Sally
Field.

Radio 3
6.04 TROS 3-draai. 9.04 TROS
Gouden uren. 12.04 TROS Some-
rtijd. 15.04 TROS Wereldhits.
19.04 TROS Dancetrax. 21.04 De
CD show. 22.04 Poster. 23.04
TROS Nachtwacht. 2.02 Mol ol
Mark. AKN: 4.02-6.00 Pyjama FM.

TV 5
21.40 uur - J'ai Epouse une Ombre
- (1983-F) Enigszins ongeloofwaar-
dig drama van Robin Davis over de
persoonsverwisseling van twee
zwangere vrouwen bij een treinon-
geluk. Goede acteerprestaties van
Nathalie Baye.

Radio 4
Om 7.00, 8.00, 13.00, 18.00 en
20.00 Nieuws. 7.02 Ochtendstem-
ming. 9.00 Muziek voor miljoenen.
10.55 Het ochtendconcert. I. The

Nieuws elk heel uu.
België/BRF

605 Radiofrühstuck (6.45 Hörer-
grusslotterie; 7 15 Veranstaltungs-
tips; 7.30 Evangelium in unserer
Zeit; 8 30Glaube und Kirche) 9 05

Mundartsendung 10.05 Treftpunkt
Frischauf, volksmuziek 12.05
Schlager-Souvenirs 14 05 Deut-
sche Schlagerparade 16 05 BRF-
Sporttretf 18 30 Nachnchter».
1840 Seniorenfunk 1900-20.00
Volkstumliches Schlager-Karussell

Happy RTL Radio
Elk heel uur nieuws
5.00 Dauwtrappen 8.00 De Goud-
mijn. 10.00Koffieknngen, Jan van
de Putte. 12 00 Hallo Nederland
met Mart van de Stadt 14 00 Club
70 met Ron Bisschop 16.00 Vrij-
heid Blijheid, Luc van Rooi|. 19.00
De Zeven Uur Show 22.00 De
Goudmijn. 24.00 RTL Nightshift

WDR 4
4.05 Radiowecker. 6.00 Nachrich-
ten. 6.05 Morgenmelodie 800
Nachrichten 805 Volkstumliche
Matinee. 10.00 Nachrichten 10 05
Operette nach Wunsch 1200
Nachrichten 12.05 Gestern, heut'
und morgen. Musikalische Stunde
mit Chris Howland 13 00 Folklore,
Mit Aviva Semadar 14 00 Nach-
richten, Wirtschaft 14 07 Was dart
es sein? Wunschmelodien mit Rolf
Röpke. 17.00 Der Tag urn tunt.
Aansl Chóre der Völker 18.00
Nachrichten. 18 05 Aut ein Wort
Anschl Schellack-Schatzchen.
19.00 Nachrichten 19 05 Musik für
gross und klein (19 30 Ohrenbahr).
2000 Nachrichten 2005 Zwi-
schen Broadway und Kudamm
22.00 Nachrichten. 22.05 Musik
zum traurnen. 22.30-4 05 ARD-
Nachtexpress

Radio 5
Elk heel uur t/m 18.00 en 23.00
Nieuws (behalve om 10.00 en
17.00). 6.45-6.50 Mededelingenru-
briek 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 laudamus
10.00 Het verhaal 10.10 Kerk-
dienst. 10.58 Wilde ganzen. KRO/
RKK: 11.02 Eucharistieviering
12.02 'n Zondagspak. 13 10 De
andere wereld van zondagmiddag.
14.02Ratjetoe. 14.20 Het bestaan
15.02 Medelanders Nederlanders
16.02 Zorg en hoop 17.00 Kerk-
dienst. 17.58 Wilde ganzen. 18.10
Drieluik. 19.00 Tambu. 19.30 Sua-
ra Maluku. 20.02 De muzikale fruit-
mand. 20.44 EO-Metterdaad hulp-
verlening. 20.45 Ik zou wel eens
willen weten. 21.15 Populaire or-
gelbespeling. 21.40 Kom over en
help ons. 22.00 Radio romantica.
23.07-23.58 Met het oog op mor-
gen.

Omroep Limburg
Elk heel uur ANP-nieuws

BRTN/Radio 2
6.00 Nieuws. 6 05 Goede morgen,
morgen. Een opgewekte muzikale
ochtendgroet. (630, 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 Bengels. Kindvriendelijk pro-
gramma met Julien Put. 13.00
Nieuws. 13.10 Hit of flop met Con-
ny Neefs 14.00 Fiestag, muzikaal
familieprogramma met Ro Burms
en Johan Verstreken. 17.00
Nieuws. 17 05 Afgefloten. Sport-
programma. 18.10 Funiculi Funicu-
la Muziek a la carte met Mare Bril-
louet. 2000 Vragen staat vrij,
verzoekplaten met Christel van
Dijk. (2200 Nieuws). 23.30-6 00
Nachtradio (vanaf 24 00 elk heel
uur nieuws)

Academy of the Begynhof met so-
praan en orgel; 11. 12 10 Muz voor
sopraan en piano. 13.02 Diskota-
bel. 14.15 Het middagconcert. His-
torische opnamen. (In de pauze:
Praten over muziek.) 16.00 De Ne-
derlanden. Radio Syml Ork 17.00
Millicent, hoorsp. 18.04 Muziek uit
duizenden 19 00 Continu klassiek
20.02 Specialiteiten a la carte.
22.00-1.00 VPRO Jazz op Vier met
om: 22.00 Jazzgeschiedenis;
22.30 VPRO Jazz op Vier concert;
0.00-1.00 Jazz op Vier na midder-
nacht.

900 Postbus 94, met Ria van
Grmsven 10.00 Postbus 94 Klas-
siek. 11.00 Trefpunt. Praatpro-
gramma vanuit De Perroen in
Maastricht Presentatie: Ger Hou-
ben. 12.00 Omroep Limburg Klas-
siek met Ed Gerits 13.00 (inter)
nationale actualiteiten 13.30-1800
Sport, rechtstreekse verslagen,
commentaren, uitslagen van inter-
nationale, nationale en regionale
sport. Eindredactie en presentatie
Alf Poell.

Zaterdag 25 juni 1994 45

RTL4Nederland 3 RTL5 BBC 2Nederland 1 Nederland 2

TV 5

RTBF/La Une

07.15 Open University. 10.10 Fiddley
Foodle bird. 10.25 Spacevets. Sf-
jeugdserie. 10.40 Fieval's american ta-
les. 11.05 The movie game. Spelprogr.
11.30 Grange Nll. 11.55 F.O.T. Spel-
progr. 12.20 White Fang. Amer. jeugd-
serie. 12.45The O-Zone. Muziekmaga-
zine. 13.00 Regionale progr.'s. 13.30
Sportprogr. met om: 13.35 WK Voetbal
nws; 13.45 Motorsport: HEAT Super-
cup; 14.10 Kanoën: Wereldbeker sla-
lom; 14.35 Cricket: AXA Equity and
Law Sunday league; 15.15 Motorsport,
vervolg; 15.40 Cricket, vervolg; 16.30
Motorsport, vervolg; 16.55 Paarden-
koersen: Irish Derby; 17.05 Cricket,
vervolg; 17.30 Kanoën, vervolg; 17.50
Motorsport, vervolg; 18.15 Cricket, ver-
volg. 19.55 Documentaire met archief-
beelden over de idyllische zomer van
1914. 20.15 Baby monthly. Afl.: The
fourth month. 21.00 Under the sun.
Afl.: Dream girls. 21.50 Timewatch.
22.50 The shooting party. Engelse
speelfilm uit 1984. 00.25-02.35 Movie-
drome: Salvador. Amer. speelfilm uit
1986.

NOS/Vpro
08.53 Nieuws voor doven.
09.00-11.00 Villa achterwerk. Kinder-

programma met om 9.00 Dag Me-
neer de Koekepeer, 9.30 Beestjes,
9.40 B van Baksteen, 9.55 Boefjes,
10.15 De Corsicaanse bisschop.

12.00 Journaal.
12.05 Het Capitool. Actueel discus-

sieprogramma.
12.50 Socutera. Uitzending van de

Vereniging het Nederlands Blinden-
en Slechtziendenwezen VNBW.

12.55 (TT) België - Nederland.
Herh. gisteren gespeelde wedstrijd.

14.35 (TT) Studio Sport. Met het Ne-
derlands Kampioenschap Wielrennen
voor professionals in Meerssen en
het NCM-hockeytoernooi.

17.30-17.37 Nieuws voor doven.
18.00 (TT) Studio Sport.
18.25 (TT) Bulgarije - Griekenland.
Rechtstreeks verslag.

20.30 Dolmans doel. Rechtstreeks
sportief, cultureel en vrolijk program.

21.15 (TT) Studio Sport.
21.30 (TT) WK Journaal.
21.55 (TT) Zwitserland - Colombia.

Rechtstreeks verslag.
00.00 Journaal.
00.10-01.00 (TT) Verenigde Staten -

Roemenië. Samenvatting.

televisie en radio zondag

TV FILMS VIDEO
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wij staan garant voor uw veiligheid
Soms komen er klanten na

sluitingstijd met andere ideeën
over zaken doen.

__~"-~_. ,** __tt____j_H___>
____y Jméi it' \

____. _l_l

i

Inbraak is chaos. Dat ontdek je wel als superieure elektronische inbraakbeveili-
je het zelf meemaakt. Als u die ramp ging garanderen. Alleen wij als Erkende
niet wilt meemaken, praat dan met ons. Uneto Beveiligingsinstallateurs geven
Wij behoren tot de groep van Erkende een door de verzekeraar geëist beveili-
Uneto Beveiligingsinstallateurs. Dit bete- gingsbewijs af. Onze erkenning en ons
kent dat we aan zeer strenge voorwaar- specialisme is uw zekerheid. Deze zeker-
den voldoen. Daarom kunnen we u een heidkan niemand anders u bieden...

irê&l Erkend /|>\KONTAKT.
| UnetO VLy ElektrotechnischeSe__il Beveiligings- installaties
I .11". Heisterberg 49/6431 JAHoensbroekinSlalia.eUl Telefoon 045-212965

r- i i Ons landelijk netwerk biedt snelle service.
WZÊ^-^ trKetlQ 24 uur per dag.
I^*2 | I |nnift Bel voor meer informatie 046-747235.

&f) Beveiligings- GOm ÖSSK^
Installateur een betrouwbare partner

gé6f\ Erkend -rrl /natu lek bv

r^S Uneto -rJ f ss=g:i»JS=-^&*H Beveiligings- ;/~7 =--"—mWLaa%W InPT'lll'l'oiir : MmtUMK f Dr Nolenslaan 138 6136 GV SittardHlbldllalCUl *——"mm**m-mf telefoon 046-581100- fax M6-580508

at^m^m^mmmmß»mammawamßmmaaaamaaammmmmammaaaammaaamt»**^-

_!_■ ] T# 4 1 VÏWm !___Ji ___! ' I ff 4I 1 [pi 24-uurs I
_____J _________ __k_-_J I^lA___J service I

Erkend beveiligingsinstallateur - erkend TBBS/ TNO-inbouwstation

- Inbraakalarm NSftAAK - Telecommunicatie
-Brandalarm |f=| Ir^l - Stille alarmering
- Camerabewaking Jk ■ Electrotechniek
-Toegangscontrole I-___bl -Personenalarm
- Beveiligingsverlichting «Fll=___ - Hang-/sluitwerk/kluizen
-Intercomsystemen [ "«^1 1 -Autoalarm

OIfGIO Sterk concurrerende prijzen.

Lid JU : Erkend door \£ \ÏÏZ£3^

IffiULTRASEC fjEB[|_o_]--D l____-_-t---#
HOE BEVEILIGINGSTECHNIEK I ERKEND

Professionele, betaalbare beveiliging voor particulier en bedrijf.
Uitstekende garantie en advies. Eigen 24-uurs servicedienst.

Bel ons voor oen gehool
vrijblijvend gesprek, of
bezoek onze showroom

Thermiekstraatl2 Tel. Nuth 045-244962
(t.o. Makro) Tel. Heerlen 045-714087
6361 HB Nuth Fax 045-245627

Themapagina beveiliging
Wanneer u slachtoffer bent geworden van een inbraak zult u merken dat dat vaak ernstige gevolgen heeft.
Kostbare bezittingen, waar hardvoor gewerkt is en soms jaren lang gespaard, zijn verdwenen. En toch is dat
nog niet eens het grootste probleem. Veel erger is het dat een onbekende die daar niets te maken had, op uw
privéterrein is geweest. Hij heeft daarrondgesnuffeld, zaken overhoop gehaald. Uw thuisgevoel is op ernstige
wijze geschonden. Het zal je juistnu maar overkomen, wanneer jeterugkomt van vakantie! U moet daar eigen-
lijkmaar niet aan denken.
Maar misschien kent u dat gevoel nog niet en wilt u in de toekomst daarmee ook niet geconfronteerd worden.
Helaaskunnen wij u niet garanderendat de produkten en diensten die de adverteerders op deze pagina aanbie-
den, een inbraak uitsluiten. Maar het is wel zo, dat de kans op een inbraak aanzienlijk kleiner wordt wanneer
u een aantal maatregelen treft. U kunt het inbrekers daarmee knap lastig maken.
Inbraak is nooit helemaal te voorkomen. Elk huis heeft zo zijn zwakke plekken en inbrekers weten dat. Geluk-
kig weet de politie vrij veel over het gedrag van inbrekers. En over beveiligingsmethoden.En de combinatie
van die twee zorgt ervoor, dat als u gehecht bent aan dingen die u dierbaar zijn, de tips van de politie goed
van paskomen. Zorg ervoor dat inbrekers veel tijd nodig hebben en moeite moeten doen om bij u binnen te
komen.
Met een aantal eenvoudige maatregelen kunt u het inbrekers al behoorlijk lastig maken.
1. Uw eigen gedrag

Inbrekers maken misbruik van onze alledaagse gewoonten.Een briefje op de deur voor de melkman, een
sleutelonder de mat, het zijn gewoonten die een inbreker volop gelegenheid gevenzijn slagte slaan als u
niet thuis bent.

2. Bouwkundig
U kunt deramen en deuren van uw huis zo verstevigen dat het voor een inbreker moeilijk wordt om zo
maar bij u binnen te komen.

3. Alarmsysteem
Een alarmsysteem kan inbraken niet voorkomen, maar wel tijdig signaleren. En meestal schrikt dat de haas-
tige en onder spanning werkende inbreker af.

Beveiligen is geen luxe. De kosten van enkele simpele maatregelen wegen niet op tegen het verlies en de scha-
de aan uw huis, auto, woning, caravan, boot. etc. Een combinatie van meerdere maatregelen geeft minder
kans op inbraak.

Ideaal werkterrein voor een inbreker is een huis waar hij niet gezien en niet gestoord door voorbijgangers zijn
slag kan slaan. Daar kunt u met buitenverlichting iets tegen doen.
Deuren en ramen die achter hoog struikgewas of bomen schuil gaan, zijn een kolfje naar de handvan een inbre-
ker.
Het dakvan de schuur, de aangebouwde garage, de vuilcontainer, pergola's, regenpijpen of tuinmeubilair vor-
men voor de lenige inbreker een mogelijkheid om het huis binnen te dringen.Beschouw dus alle balkondeuren
en ramen op welke verdieping dan ook als "een weg naar binnen".
Een goedgekeurd slot is herkenbaar aan één, twee of drie sterren. Er kan ook een letter A op zon slot staan.
Hoe meer sterren er op een slot staan, hoe zwaarder de eisen zijn die eraan gesteld worden. De letter A staat
meestal alleenop zogenaamde aanvullende sloten, zoals grendels, bijzetsloten e.d.
De zichtbare aanwezigheidvan een alarminstallatie heeft een zekere preventieve werking.
Een massief houten voordeur biedt veel meer bescherming tegen inbraakgeweld dan een "holle" of bordkarton-
nen voordeur. Informeer ook hierover bij de kunststof-deur-leverancier. Let hierop bij eventuele vervanging.
Inbraakwerend bouwbeslag verstevigt de deur op deplaats waar dezeverzwakt is door het inbouwen van het
slot. Het bouwbeslag beschermt ook de cilindervan het slot. Zonder goed bouwbeslag is de inbraakweerstandvan een slot van weinig betekenis.
Kieren in deuren of ramen die groter zijn dan 2 mm, kunnen worden opgevuld met een metalen strip.
Een goed slotaanbrengen in verrot hout of een holle deur heeft weinigzin.
Ramen die u nooit opendoet, kunt u beter vastschroeven in plaats van er kostbaar hang- en sluitwerk op aan
te brengen.
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/ H.J.BISCHOFF I
f Markt 36 Kerkrade p 452073

MECHANISCHE BEVEILIGINGEN

a^oS ★ Advies

ft WS. * Montage
■.Wexpert ★ Service I

SINDS 1864 UW VAKMAN

GREIN
alarmsystemen

Kwaliteitsbeveiliging
voor een betaalbare prijs

ERKFNODOOR

w__ ___K]n_r:!_—uil'
VERENIGING EUROPESE
BEVEILIGINGSBEDRIJVEN

A\ " Montage en onderhoud
/'rfci v*»n allesoorten alarm-

/*^£j_=__. Q\ beveiligingssystemen
l

\ * Beveiligings-

A^ammmmmmmm^^ Q\ verlichting
ik±p*T=^!^!!S"l"~l Ik " Camera-en

/J I r-P r\ M-T*£ rrl—\ controlesystemen
Bel voor een vrijblijvend en deskundig advies045-218010
Singel 17 - 6433 AW Hoensbroek - Fax 045-231411

g-Srards
CONSULTANCY

__...- BEKKERWEG77
■_^--*^ 6417 BT HEERLEN

TEL.: 045-743460
"*-**"" :Ék PRIVÉ 045-740704

*"*' FAX: 045-716667
DRS. E.M-M. 6ERARDS

■ ■ - ■'"*"

Een goed adres voor al uw-
autobeveiligingen

Erkend inbouwbedrijf van de door de
verzekering verplicht gestelde

autoalarmen en startblokkeringen
(TNO/TBBS)

Parallelweg 251 - Heerlen 045 ■ 71 69 83

—^___________________________

Uw huis of gebouw
beveiligen?
n H.A.LEJEUNE B.V.
QJÜ dtLdDSTr^® [iBCiC-^L^DeiJWCIM.
Weth. v. Caldenborghlaan 34-36
6226 BT Maastricht
Telefoon 043-635000 / Telefax 043-637474
Wij zijn Erkend Uneto Beveiligingsinstallateur. Dat betekent dat wij voldoen
aan strenge eisen van vakkennis en betrouwbaarheid. Eisen die zijn opg^
steld door overheid, politie, verzekeringswezen en Uneto.

Erkend
Bij ons kunt u rekenen op een verantwoord bevei- U^^B neto
ligingsadvies, vakkundig installatiewerk en absolu- [S___if| Beveilig'".s'
te discretie. Bel onsvoor een vrijblijvend gesprek. Installateur

i'— :

EN DAN GAAT HET ALARM
U bent dan meestal niet thuis. Wie van uw vrienden, familie of buren laat u midden in
de nacht opdraven?
Sta eens stil bij de gevolgen:
* verstoorde nachtrust;

* angsten om wat er aangetroffen kan worden;

* risico's;
* slechte naam bij de politie als er vaker loos alarm is.

BEVEILIGINGSBEAMBTE M/V
EEN BEROEP MET TOEKOMST! _J^OPB%
Het Opleidingsinstituut voor Politie en Beveiligingspersoneel -^0. ""S-SÏ".'.""" .^^verzorgt reeds 6 jaaropleidingenvoor beveiligingspersoneel "."£_.'
in o.a. Sittard. Deze ervaring draagt bij tot een hoog /^^/flilVPw®^slagingspercentage. De jaargroepvakdiploma '92-93 had 'fl|'
een slagingspercentage van 80%.

Ook in 1994 start het rijkserkende opleidingsinstituut 0.P.8,
in uw omgeving met de volgende mondelinge opleidingen

BEVEILIGINGSBEAMBTE
Basisdiploma: medio september te SITTARD
Vakdiploma : medio september te SITTARD(basisdiploma vereist)
Kaderdiploma: bij voldoende deelname (vakdiploma vereist)

COUPON
Ik ben geïnteresseerd in een van de bovenvermelde opleidingen. Stuur mij
meer informatie over de
cursus
(slechts 1 cursus vermelden)
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Deze bon in een gefrankeerde enveloppe sturen naar:
OPLEIDINGSINSTITUUT 0.P.8., postbus 609, 6130 AP Sittard.

BRANDGEVAAR
advies - montage - controle <da m

" Brandblussers

" Rookmelders **|9 FOok door doe-het-zelvers makkelijk fl| mS^op de netspanning te installeren. fl.
Ook doorschakelbaar voor *9 Bo\meerdere verdiepingen. fl __L__A

lM HYDRAFLEX {^» \
W Kathagen 4 - Nuth Info 045-24313*

-_p__________»«»_________--__--____BBl-l--__«l-»"!-_«-__»--i^-__-^-________--___^^

Welkom bij boeren en tuinders!
ZONDAG 26 JUNI OPEN DAG
Amby: Bergerstraat 3
Berg en Terblijt: Rijksweg 5 en Muntweg 10
* Diverse stands, rondleidingen en demonstraties bieden informatie

over de duurzame landbouw en het milieu in Mergelland.

* Leuke mini-quiz voor kinderen op elke boerderij
Organisatie: Milieuwerkgroep van de Limburgse Land- en

Tuinbouwbond.

I BENT U TOE AAN VERNIEUWING VAN DE BADKAMER?
Ét U wilt alles weten over sanitair, warmwatervoorziening,

verwarming en riolering?
1Dan is Technische Groothandel VelosaBV uw logische partner
2 voor een optimaal resultaat * mooi * functioneel * kwalitatief

-_^^ I hoogstaand * betaalbaar.
■-f""""flfl Velosa heeft voor elke inrichting wel een passende badkamer.

Jt, 1 Van klassiek tot modern, van klein tot groot, van bescheiden tot1 ■*^"..M uitgebreid.

— ; j_PJ___l Velosa levert bijna alle gerenommeerde sanitair-fabrikaten,

f i'T E.MR Met Velosa verandert er iets in uw badkamer.
*^^-^^J . Informeer bi| uw installatiebedrijf of bezoek geheel vri|bh|vend

*-** ________É l^onze sanitair-toonzaal. mgmtmtmgmtmimm

M TECHNISCHE-GROOTHANDEL \£tLi/j/t SM.
m Economiestraat 39
W A Busmess-centre Unit 7 tel. 045-228800
1Ê I 6433 XC Hoensbroek fax 045-229319

mMf Waterschap
vJW Peel en Maasvallei

BEKENDMAKING
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Peel en Maas-
vallei maakt hierbij bekend dat de Kostentoedelingsveror-
dening, de Verordening op de Waterschapsomslagen 1994
en deOmslagklassenverordening van het Waterschap Peel
en Maasvallei in werking zullen treden op de eerste dag
volgend op de datum van publikatie van deze bekendma-
king.
Oe genoemde verordeningen zijn bij besluit van 24 mei
1994, nummers 94/9770M, 94/10736 Men 94/24128 M
goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Limburg.
De verordeningen worden ingevolge de respectieve bepa-
lingen betrokken bij de lastenheffing met ingang van 1 ja-
nuari 1994.
De verordeningen Jiggen voor de duur van drie maanden
ter inzage in het waterschapshuis, Drie-decembersingel 46
te Venlo.
Exemplaren van de verordeningen zijn tegen betaling van
kosten beschikbaar.
Venlo, 25 juni 1994.

Het dagelijks bestuur voornoemd,
de secretaris, de voorzitter,
B.A.M. Oolthuis CT. Cornelissen

_l_____r ______ _r-_y__^-^fr*_____t,
__r____^__l __r__-_^_-i__-_-_l -E--!

I _■—_^r^_—| Mrl__|

Bij een hypotheek kijkt u [ Rente vanaf Bovendien moet een hyp°'
eerst naar het rentepercentage. /-\ mr\e theek niet alleen nu goed bij

Toch is dit maar één van de vele f*"V I I y£-v u passen, maar ook in de toe-

aspecten van een hypotheek. 7 „komst.

De keus van de juiste hypo- I '. . \ °^'' I Zoekt u zon hypotheek-
theekvorm en de bijbehorende voorwaarden Neem dan contact op met onze hypotheek-
zijn net zo belangrijk. adviseur. nBOODBfIn «_"»

Rabobank. Aangenaam.



l ÏINMKKE^EKS

f " l^_-_-_--i--v-—__________________^—^«-^—^^""■■"■■■■"^^"^—^^—-«-_-«__________--^—i«"^i"^i^^^^""«««"*«
!
j *VS alternatief voor dievenklauwenkunt uop bovenlichten en andere kleineramen een dievenpin in het schar-I "ier monteren. Bevestig deze op deplaats van de middelste schroeven van het scharnier.
I R .°'J montage van hang- en sluitwerk gebruikt u bij voorkeur lange spaanplaatschroeven. Een schroef mag nooit*°rden ingeslagen.

i — * " 1
t, inl<(

__Èp^

i f , "V InbrekersJk. WORDEN WERKELOOS
ffl Een veilig gevoel huurt u voortaan uit, een weekje weg ofop vakantie. Tot

bij RentAlarm. Want voor nog geen groot ongenoegen van lieden met lange

jgy||||§yHy_| 60 gulden per maand hebt u thuis een vingers. Elk systeem wordt geïnstalleerd

jgßj alarmsysteem dat aangesloten is op door Landelijk Erkende UNETO
onze meldkamer, leder verdacht sig- Beveiligingsinstallateurs en aangesloten
naai wordt via een telefoonlijn aan ons op een 24-uurs bemande alarmcentrale.

______R_3___B_MBUh|P doorgegeven. Politie of brandweer komt Meer weten? Bel RentAlarm voor alle

SE direct in actie. Met RentAlarm
_^^

informatie: 04750-31666
'^^m^m^m^g _■________ Baat8 aat u olirjczorgd een avond /y/'^ '^ uur >eT a^ bereikbaar).

rentAiarm
l!jfc-B--------B---l fl^mÜßl Wilhelminasingel2'\6o4lCH Roermond, telefoon 0475Ü-31666
' pRIJS INCLUSIEFBTW. ALLE MELDKAMERKOSTEN. ONDERHOUD, ARBEIDSLOON. VOORRIJKOSTEN. 24 UUR SERVICE EN EVENTUEELVERVANGENDE APPARATUUR.

i^

■ leolnststof ramen en deuren worden door de fabriek compleet geleverd.Raadpleeg voor het aanbrengen van■Xtra hang-en sluitwerkaltijd devakman.

s*okierstandhouder is een prima middelom de deur op een kier te zetten en geen centimeter verder. De kier-j^odhouderzorgt ervoor dat degene die aanbelt, nietbinnenkan komen als u dat niet wilt.

JS« . ,
Q"-\ * SINDS 1923 IJUlJ&l' Llmburgsche INBRAAKBEVEILIGING /-yr 1
ItJÈ^ZS^XP Sleutel-Centrale L___j__en montagedienst [ jm^OS.0S. .
_5?^LtWE H.M.A. Janssen . <sloten■gfe^^l Grote Gracht 39 .«- FV^HIKEW \4(r <■ ■ 6211 ST Maastricnt " P'ivé safes stichting XIWÊLwW _(T*ty^_>!-H i' S 043-214559 * Lips eloctro-dealer Islotencertificaat Syr^y Fax 043-216715 * «=*»£ NASA ■ 'N„^_^ "■ beveiligingsadviseur

Tips
Als u 's avonds wegblijft, laat dan zoveel mogelijk licht in de woning bran-
den dat het lijkt alsof u thuis bent en laat bijvoorbeeld een radio aan.

Laat de gordijnen niet dagen achtereen gesloten,wanneer u bijvoorbeeld
met vakantie gaat.

Als u een aantal dagenweggaat, zorg dan dat de brievenbus niet uitpuilt,
laat de post en de kranten niet op een duidelijk zichtbare stapel liggen. PTT
Post zal uw post tijdens afwezigheid overigens graagvoor u bewaren.

Laat tijdens uw afwezigheid uw grasvan tijd tot tijd maaien en laat planten
in de vensterbank staan.

Verdeel uw waardevolle spullen, sieraden, cheques en pasjes liever over
verschillende plaatsen, dan heeft een inbreker meer tijd nodigom ze te
vinden. Overweeg eens een vloerkluisje aan te schaffen. Of huur een safe-
loket bij de bank.

Zet geen kostbaarheden voor het raam.

Leg uwsleutels (ook uw autosleutels) op een vaste, onopvallende plaats in
huis. Als ze steedszoekraken of onbeheerd blijven liggen, heeft beveiliging
met sloten echt geen zin.

Doe de deuren altijd op het nachtslot als u uw huis verlaat (ook al is dat
maar voor even) of wanneer u naar bed gaat. Leg de sleutel dan wel op
een vaste plaats. Want als er ooit brand komt of een ongeval gebeurtweet
u tenminste meteen waar de sleutels liggen.

Sluit deuren en ramen als u weg gaat, ook al is het maar voor even. Denk
ook aan de balkondeuren en bovenlichten.

IJ3 Ruim gereedschap, ladders of tuingereedschap op.

__-2» Als u overdagof 's avonds niet thuis bent of als uop vakantie gaat, vraag
< I danburen of kennissen of zij een oogje in het zeil willen houden.

Maak van uw huis geen etalage en zorg ervoor datkostbaarheden van bui-
tenaf zo min mogelijk zichtbaar zijn. Een diefheeft zijn ogen nu eenmaal
niet in zn zak zitten.

Hetregistreren van uw kostbaarheden is zeker geen overbodige luxe. Want
alleen wanneer u goed kunt aangeven wat er bij u vermist wordt, kan de
politie bij het aantreffen daarvan bewijzen dat de spullen gestolen zijn.

Voor hetregistreren van al uw waardevolle spullen is bij de politie bij u in
de buurt een registratiekaart te verkrijgen. Er is zelfs een specialekaart
voor sieradene.d.

Zeven zware sloten op de voordeur zeggen niets als de inbreker via de
keukendeur zomaar naar binnen kan wandelen!
U kunt bij een gesloten deur niet zien wie er aanbelt.Dit probleem heeft
u niet meer als u uw deur voorziet van een deurspion.

Auto-alarminstallatieszijn er in diverse uitvoeringenen in iedere prijsklas-
se. Een opsomming hiervan is onmogelijk. Wij adviserenu om eens vrij-
blijvenden gratis advies in te winnenbij de vakman.

Met dank aan:
H. J. BischoffKerkrade 045-452073
Car AudioPlus Geleen 046-752075

ü_tC_-Tf\^\ BEVEILIGINGEN

Kenteken graveren &
alarminstallaties
voor al uw beveiligingen
bel 045-323944
b.g.g. 0652985396

f 400.000 INBRAKEN PER JAAR... ~"\
Wanneer bent u aan de beurt?

Sleutel Service #_r/____y_c*# (N-
Swakhoven «/i__/_P_K_E___. ________________«i__|
Uw adres voor: /H^NTQURDE HÉ- brand- en inbraakvve-

rende kasten ______T__- vakbekwaam advies, uit- _F^^^_____F__
voering en controle me-
chanische beveiligingen p JkW- zowel particulieren als bedrijven \ H__BH—-~w
éSleutel Service Swakhoven Alras

Sittarderweg 181, 6412 CE Heerlen PvMpe"/
Tel. 045-720220. Fax 045-727212 PSS»-~»X J

Soms komen er klanten na
sluitingstijd met andere ideeën

over zaken doen.
■WBS \o^y 'v^:^^ ___^^^^B

__M____k. <&L%j&^3&>\ ■"*&, w'l B^___j
_________________________Eh I

_»^*^^^^^^-____»_____l

""■"-- w __f_4£______________'*^ """Jaa\?'^~'- - ________BB
_■_-_■--_ ""■— ■ _______3i _-_-B__>j-_---P'"' _______________H_____r -_. ___■\wLa\WttaiAaii*' r ______■ _____r^ -HiKZ-....'^""--- _#'',**________*' >*i__J_BF3__E____i4n______________*v. _>«^ ->im______». aTvaaaaw**^ \W^^"%Wy ________ B**»»T!_*". ___H _____T^W_

________*■__»► Miw.w.'l- mmmm^mW IRV 'r^~*^T^_3Bp v
,

P-* _______ü______________________________________ ___r^^^^'_w

■Kr- '«H -^^nSH b1J <*&lw _______■_
«É_ar i I *H ___§ :_vy-?y __P^*^^v-' _B_P::— --'^^S-___-^^ 'Inbraak is chaos. Dat onidek je wel als superieure elektronische inbraakbeveili-

je het zelf meemaakt. Als u die ramp ging garanderen. Alleen wij als Erkende
niet wilt meemaken, praat dan met ons. Uneto Beveiligingsinstallateurs geven
Wij behoren tot de groep van Erkende een door de verzekeraar geëist beveili-
Uneto Beveiligingsinstallateurs. Dit bete- gingsbewijs af. Onze erkenning en ons
kent dal we aan zeer strenge voorwaar- specialisme is uw zekerheid. Deze zeker-
den voldoen. Daarom kunnen we u een heidkan niemand anders u bieden...

i

-^WLgÊ^^ Erkend ■■ Brinkman Beveiligingen
I^s! UnetO _AiADi« Boesberglaan 6|5 Jl "~ liALARM 6371 CV LANDGRAAFl&iiP Beveiligings- Tei. 045-311923

Installateur brinkman beveiligingen Fax 045-320117

Erkend .. GTI Heerlen BV
Ï^^S i |nptr) A*\ 9*l Huskensweg 37ü Kl n t — Postbus 2700-J^-ill Beveiligings- installatietechniek DE HEERLEN

Installateur Tei. 045-700700

-m.**t%*t*tma****'mwmammmmm'^^^^^^m'ÊmmamMßßmß*****Maaamt%»—^

°

y___L^**^^ï^V
Intergarde Nederland B.V. /fjix T\
Bewaking en Beveiliging td^KJ^ )
Hoofdkantoor: X^ Q

Baron van Hövellstraat 85 Alarmcentrale (PAC 42):
6221 VD Maastricht Telefoon: +31 (0)43 - 25 00 99
Telefoon: +31 (0)43 - 25 30 33 Telefax: +31 (0)43 - 21 32 00

"

" permanente beveiliging " electronische beveiliging 0.a.:

" portiers- & receptiediensten inbraakbeveiligingssystemen
" mobiele surveillance brandmeldsystemen

" eigen alarmcentrale toegangscontrolesystemen

" 24-uurs alarmopvolging gesloten tv-circuits

Zekerheid - Kwaliteit - Betrouwbaarheid
En dat al vele jaren lang!!

fl MM W ' JOMY uitklapbare vluchtladders
|J U Ifl ALFIX vaste ladders - kooiladders

-oMYNEDERLANDbv. ESCALWOX-AGILOX trappen
JOMIRO zelfremmende vluchtlijnen

A ja\ Postbuse2429We Speciale aluminium constructies

/MaHl\ 62°1 EA Maastrlcht AMIGO uitwerpladders, branddekens

\ __Yml / Tel.: 043-436397 / 477797 SIMPLUS brandblusmaterialenV%_L TVL/ b-9-9 : 043-437577\Sn~^W Fax 043-438313 Controle/onderhoud/reparatie

1
I

Wij staan garantvoor uw veiligheid
——■~— ------------------------^

In/ft msm\
Meerwandigekunststof

VERANDADAKPLATEN
Uitgebreid assortiment platen

met bijbehorende
montageprofielen.

Op maat gezaagd, uit voorraad leverbaar.

jB QIiïMNEM
■ KUNSTSTOFFEN geleen

1 Oaemen Kunststoffen, Hofdwarsweg 7,
ind.terr.Krawinkel-Oost, Geleen1 tel. 046-753865

£A Streekgewest Oostelijk
fJT H% Zuid-Limburg

JÊ99 Bekendmaking
De voorzittervan het Streekgewest OZL maakt
bekend, dat op maandag 27 juni 1994een vergaderingvan de gewestraadvan het Streekgewest Oostelijk
Zuid-Limburg wordt gehoudenom 19.00 uur in de
raadszaal van het gemeentehuiste Heerlen.
De voorzitter voornoemd,
drs. J.B.V.N. Pleumeekers.

OOK DIE 50 FOLDERS
VERSPREIDEN WE. NET ZO GOED

ALS DIE 5 MILJOEN...
Bel Spiral als 't betrouwbaar verspreid moet

worden!

Fabneksstraa'7, 5961 PKHorsl.i |Q> Postbus 6094. 5960AB Horst,
telefoon 04709-84222, [ > \w jfax 04709-84333

SPIRAL

TWIE HELPT ONS OM
'N GOED PLAN DE GROND

IN TE BOREN.
DRINKWATER VOOR PEPERDE WERELD SIMAVI GIRO 300100

i^mburgs Dagblad Zaterdag 25 juni 1994 47
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BanenVizier..

7__ .„„rr-r," nr 7 Zaterdag 25 juni 1994I e jaargangnr. I ■ a '
Honderden vacatures in Limburg, de rest van Nederland en de grensstreek in België en Duitsland

Op zoek naar werk? Maak uw keuze!
Dit is de eerste uitgave van BANENVIZIER, de gratis
vacature-bijlage die wordt uitgegeven door de commer-
ciële afdeling van UitgeversmaatschappijLimburgs Dag-
blad. ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND valt
deze bijlage bij alle abonnees van het Limburgs Dagblad
in de brievenbus. Op die (zater)dag is BANENVIZIER ook
verkrijgbaar via de losse verkoop.
Waarom een speciale
vacature-bijlage?
Eerste reden: extra service voor
de lezers van het Limburgs
Dagblad, DE krant van Limburg.
Tweede reden: ruim 37.000
Zuid-Limburgers staan op dit
moment bij de arbeidsbureaus in
Zuid-Limburg ingeschreven als
'werkzoekende. Nu de econo-
mie voorzichtig aantrekt, ontstaat
er nieuwe werkgelegenheid. Niet
alleen in onze eigen provincie,
maar ook in de rest van ons land
en niet te vergeten: in onze
'eigen' Euregio Maas-Rijn.
Maar welke bedrijven, instellin-
gen en organisaties zijn nou
precies op zoek naar personeel?
BANENVIZIER geeft het antwoord
op die vraag.

Ruim 700 banen in
elke BANENVIZIER
In elke uitgave staan circa 700 a
800 ACTUELE vacatures vermeld
die door BANENVIZIER zijn
verzameld. Daarbij wordt o.a.
gebruik gemaakt van de honder-
den vacatures die vermeld staan
in zowel vakbladen en regionale
en landelijke kranten als ook in
Belgische en Duitse dagbladen
die verschijnen in de grensgebie-
den (Euregio).

U wilt meer informatie
over een vacature?
In deze BANENVIZIER staan
honderden vacatures - op zeer

BANENVIZIER komt
onder ogen van
270,000 lezers

BANENVIZIER heeft een groot
bereik. Deze bijlage wordt immers
bezorgd bij alle abonnees van het
Limburgs Dagblad en is tevens
ingestoken in de losse verkoop-
nummers van het Limburgs Dag-
blad. Dat betekent dat BANEN-
VIZIER een lezersbereik heeft van
270.000 (doelgerichte) lezers.
Voor bedrijven, organisaties en
onderwijsinstellingen/scholings-
instituten die te maken hebben met
de arbeidsmarkt, is BANENVIZIER
daarom een uitstekend medium om
in te adverteren.
Voor informatie over adverteren in
BANENVIZIER: Bel 045739380.

Wanneer is
een baan
full-time

en wanneer
part-time?

De vacatures in deze BANEN-
VIZIER hebben betrekking op
zowel full-time als part-time banen.
Staat bij een vacature geen
verdere vermelding, dan is het in
negen van de tien gevallen een
full-time baan (minimaal 32 uur
per week, maar meestal 38/40
uur).
Soms staat bij een vacature tóch
de afkorting FT (= full-time) of PT
(= part-time) vermeld. Dat is
gedaan omdat FT en PT nadrukke-
lijk vermeld staat op die vacature.
Ook de term 'fte' treft u regelmatig
aan (wordt vaak gebruikt bij
overheid en onderwijs). Voor-
beeld: 0,20 fte betekent één
vijfde deel van een 'normale'
werkweek (8 uur). Ander voor-
beeld: 1 fte is een volledige
werkweek (38/40 uur).

beknopte wijze - vermeld. In
volgorde: beroep (soms aantal
uur), branche, standplaats en
vacaturenummer. Het Limburgs
Dagblad beschikt over de
VOLLEDIGE gegevens van al die
advertenties. Wilt u dus méér
weten over een bepaalde vaca-
ture, vul dan de bon in op deze
pagina (rechtsonder). Die bon
stuurt u - samen met een
gefrankeerde (postzegel van 80
cent) en een aan uzelf geadres-
seerde envelop - terug naar het
Limburgs Dagblad. Binnen enkele
dagen hebt u dan de 'complete'
advertentie, waarin die
vacature(s) wordt/worden
vermeld, in huis.
U kunt per BON maximaal TWEE
advertenties opvragen.
Let wel: u moet snel reageren
vanwege de termijn waarbinnen
sollicitanten dienen te reflecteren
op een bepaalde advertentie.

Veel sukses!
Het Limburgs Dagblad, DE krant
van Limburg, wenst u veel sukses
bij het vinden van een baan!
De volgende BANENVIZIER Iverschijnt op ZATERDAG 30 JULI.

VACATURE-BON
JA; IK WIL MEER INFORMATIE!
Ik wens deadvertentiefs) van vacature nris) (max. 2per bon) te ontvangen.

Een gefrankeerde (postzegel van 80 cent) en geadresseerderetour-envelop (met daarop mijn adres) is

bijgesloten.
Naam: **

__
Straat: : ——
Postcode en woonplaats: _ —
Telefoon: , ————
Stuur deze bon " in een voldoende gefrankeerde envelop - naar:

i f ££&_££*.-.00,«o, dp*_*. LimburgsDagblaJ
jL BanenVizier

w *^__B_____^___ ___k asaaaaa\ _BLfl___l ____BiL_.^^^__________. fl_ , \ _____ %__■_. - _T*^_ii*_ ______ __
* *jl . _____ _P^__HflV^fc fl_Hr*fl_| k, ***» 5% -Wal __R< "____F(B ■!!?»'■

H *■* jfA T * ■_________*] __T__»*J **_■■ _F tv w .* ______i ' __R l*_____rk i-1 __ia _P^__EAif. ■ mi ■ /^_________! _______^4-__fl flfl Pr* \ Jfc Pjfl B|
K.l o*%_;;*-*^ ' W ___^< _** flü fl&**__-_./ 1 i ***^ ' _______

I _-_k_i----l _-_-----r*-------r 1% T_f_i _-_r ___■ ____^________rfl_l --B-H-B ___* _" -'____■■""r* è **__! .LBrl >« 'SWi **> __-.-■n^p'^p *« __■ J -
Uil __n____. fl %i <f i -ei__-_k^^"B fll\m\J' - _-__------H_V^'-Hi ■■ _■' * *\_ £.-_____■'ff _H|t J* EFTBI __t_?l_______ ■_^___Jf___-T^L_? __■**«l WJÊ Bfe-^______Fv^ ijfliji «t EU ___F_9_k vilfl""w *_H ____IP C^____________Jfl_____r'^É^___J_____r^^__-__B "--■ *WmJaW j______________fl ________________________

fef- _rl mfm W * -* fl fll _■____!
*'___l i -fa-É.' !■*_____ ___________■ JH E_fP __É_kL 1J_nu& ___^___l ___r " __"-"__flic __K)ll _P ■ __Fflfl_ _fl? fl_ V ""^fll fl*B_i __T _fl Ü_KIi^ '_P >* _**_-fl__k - ~ _ft _______l^______!"B«fl______l __v_____i l _JW ->|_-._sf._K "_" _è_ïS_rW_-fl_---------_.l_---.-^rl __r^^___
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Functie

keukenadviseur
art-director
projektleiders
controller
adviseur/assistent projectleider
hoofdredacteur
medewerker automatisering
medewerker automatisering (38 u/week)
assistent-controller
zelfstandig vertegenwoordiger
konstrukteur/projectengineer
projectmedewerker
produktontwikkelaar
ervaren psychomotorische therapeute)
commercieel talent
calculator-werkvoorbereider
commercieel medewerker
afdelingschef bedrijfseconomie
technisch medewerk(st)er bouwzaken
wetens, medew. haren & textiel
groepsleider
adviseur goederenvervoer
adviseur goederenvervoer
bestekschrijver
ervaren tekenaar
informatie-coördinator
kalkulator
kapster
districtshoofd (32 of 35 uur per week)
medewerker voor de buitendienst
stagiaires
database marketeer
milieu-inspecteur vergunningverlening
commerciële medewerker buitendienst
beleidsmedewerker milieu
beleidsmedewerker milieu
directeur
ervaren hardware engineer
hulpverlener
regiocoördinator
ervaren verwerver winkellokaties
media-adviseur
toneelmeester
toneelmeester grote zaal (ft)
vestigingsdirekteur
groepsleider/constructeur
projectleider
projectleider
constructeur
medewerker bouw- en woningtoezicht
technisch milieumedewerker
werkleider
adj. directeur bedrijfsvoering/contr.
beleidsmedewerker (pt)
coördinator (20 uur per week)
financieel directeur
hoofd kerkelijk bureau
junior-jurist
projectleider
senior beleidsmedewerker
kalkulator
argon-arc lassers
trajectbegeleider
penitentiair inrichtingswerker
medewerker arbeid textiel
medewerker diverse arbeid
redacteur externe communicatie
chef civieltechnische dienst
huismeester
projectfunctionaris 'beschut werken'
trajectbegeleider (20 uur)
maatschappelijk werk(st)er
adviseur informatievoorziening
sectorhoofd arbeidsinpassing
adviseur informatievoorziening
sectorhoofd arbeidsinpassing

Type bedrijf/instelling

keukenfabriek
reclamebureau
producent staalkonstrukties
charitatieve instelling
ingenieursbureau
wetenschappelijk tijdschrift
gemeente
overheid
houdstermaatschappi j
producent golfplaten
machinefabriek
adviseerbureau drinkwater
producent sauzen
centrum beh. oorlogsslachtoffers
producent lederwaren
bouw- en aannemingsbedrijf
natuurdienst
overheid
overheid
laboratorium
stichting jeugdhulp
Rijkswaterstaat
adviesdienst
ingenieursbureau
architectenbureau
overheid
bouwbedrijf
kapsalon
vakbeweging
meubelagentuur
leverancier centrale verwarming en sanitair
abonnementenhuis
overheid
handelsmaatschappij
overheid
overheid
specialist in grondstoffen textielbranche
producent produktiesystemen
crisis-opvangcentrum
verkeersvei I igheidsorgani satie
winkelorganisatie
uitgeverij
schouwburg
schouwburg
ingenieursbureau
specialist bedrijfsmechanisatie
specialist bedrijfsmechanisatie
overheid
leverancier complete verwerkingssystemen
overheid
gemeente
publieke en private werken
overheid
voedingsbond
vrijwilligersorganisatie
specialist in apparaten t.b.v. industrie
kerkgemeenschap
vakorganisatie voor schoolleiders
overheid
overheid
timmerfabriek
staalindustrie
educatief centrum
penitentiaire inrichting
penitentiaire inrichting
penitentiaire inrichting
onderzoeksinstituut
waterwinningbedrijf
meubelpaleis
inst. voor dagacfiviteiten
inst. voor dagacfiviteiten
instituut voor Zeer Intensieve Behandeling
provinciale overheid
overheid
provinciale overheid
overheid

Plaats

Kaatsheuvel
Keulen (D)
Laren
Leiden
Leidschendam
Maastricht
Meijel
Meijel
Midden- en Zuid-Amerika
Mol (B)
Nederweert
Nieuwegein
Nijkerk
Noordwijkerhout
Oisterwijk
Oss
Ougree (nabij Luik)
Purmerend
Putten
Rijswijk
Roosendaal
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Gelderland
Geldrop
Gent
Groningen
Groot-Bijgaarden (B)
Gröce-Hollogne (nabij Luik)
Haarlem
Haarlem
Heeswijk-Dinther
Hellevoetsluis
Hellevoetsluis
Helmond
Herwen
Hilversum
Hilversum
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Scherpenzeel
Scherpenzeel
Schiedam
Soest
Son
Swalmen
Thimister-Clermont (B)
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Valkenswaard
Veldhoven
Vlaardingen
Vught
Vught
Vught
Wageningen
Werkendam
Würselen (D)
Zeist
Zeist
Zutphen
Zwolle
Eindhoven
Zwolle
Eindhoven

Vac.nr.

20.11
26.53
25.66
15.33
25.37
15.43
12.15
20.26
25.14
20.46
25.60
25.8
25.20
17.65
25.82
20.42
24.4
25.15
25.43
15.129
26.32
15.57
19.17
16.2
19.4
25.17
20.45
26.31
15.46
19.21
24.1
25.64
25.48
20.38
25.19
15.126
25.83
25.77
17.64
15.49
20.14
15.42
16.18
15.128
25.67
25.93
25.92
25.32
25.70
20.32
12.24
24.9
25.85
15.124
17.55
25.95
25.1
15.34
25.39
19.11
20.49
20.51
17.28
20.65
20.64
20.63
15.40
25.56
21.1
17.63
17.62
17.24
15.55
19.6
15.55
19.6

Banenvizier
Werken via een
uitzendbureau

Is werken als uitzendkracht aan
leeftijd gebonden?
Nee, dat uitzendbureaus alleen maar
jonge uitzendkrachten nodig zouden
nebben, is een misverstand. Uitzend-
bureaus zijn doorgaans op zoek naar
werknemers van bijna alle leeftijden.
Bovendien zijn zaken als een hoge
opleiding en veel ervaring lang niet
altijd een voorwaarde om via een
uitzendbureau een tijdelijke baan te
krijgen.
Kan ik mij vrijblijvend laten inschrij-
ven?
Als u zich bij een uitzendbureau wilt
laten inschrijven, kunt u er gewoon
binnen stappen. In een gesprek met
de uitzendconsulent kunt u dan
duidelijk maken wat voor werk u
zoekt, voor welke periode en hoeveel
u per week wilt werken. Verder zijn
natuurlijk uw diploma's van belang en
uw werkervaring. De inschrijving is
overigens voor beide partijen geheel
vrijblijvend. Dat wil zeggen: u bent
door uw inschrijving nietverplicht om
via dat uitzendbureau te gaan
werken en dat uitzendbureau is niet
verplicht om u werk aan.te bieden.
Wat uiteraard niet wegneemt, dat de
consulent er alles aan zal doen om
passend tijdelijk werk voor u te
vinden. Daartoe heeft hij/zij dage-
lijks contact met de meest uiteenlo-
pende bedrijven, die tijdelijk perso-
neel zoeken.

De betaling
Hoe verloopt de betaling? Voordat u
begint met werken, vertelt de
consulent van het uitzendbureau
uiteraard hoeveel u gaatverdienen.
Uitzendkrachten worden per uur
betaald; hoeveel iemand verdient,
hangt af van de aard van het werk.
Bij vaststelling van dit uurloon gaan
de uitzendbureaus overigens uit van
de salaristabel in de CAO voor
uitzendkrachten.
Dat uurbedrag wordt dan vaak nog
eens verhoogd met diverse toeslagen.
In ieder geval is elk uitzendbureau
verplicht het minimumloon te betalen.
Voordat het uitzendbureau overgaat
tot betaling, moet u altijd eerst
werkbriefjes hebben ingeleverd. Op
die werkbriefjes moet u invullen op
welke dagen er hoeveel uur is
gewerkt. De werkgever moet dat
briefje ondertekenen. De betaling
volgt dan wekelijks via de bank of
giro. Daarbij houdt het uitzendbureau
overigens op het salaris alle premies
volks- en werknemersverzekeringen in
en bovendien draagt het belasting af.
Via een overzicht, dat elke uitzend-
kracht in het begin van het nieuwe
kalenderjaar van het uitzendbureau
ontvangt, wordt duidelijk hoeveel er
dat afgelopen jaar precies is ver-
diend en ook welke bedragen er op
het salaris zijn ingehouden. Overi-
gens 'sparen' veel uitzendbureaus uw
vakantiegeld bijeen op een aparte
rekening. U kunt dit geld opvragen
wanneer u wilt; als u dit niet zelf
doel, maakt het uitzendbureau het bij
de jaarafrekening automatisch aan u
over. Mag jeals uitzendkracht een
vaste baan accepteren?
Het komt regelmatig voor - uit
onderzoek blijkt zelfs in 30% van de
gevallen - dateen tijdelijke werkgever
zo enthousiast is over de manier van
werken van 'zijn' uitzendkracht, dat
hij hem/haar een vaste baan
aanbiedt. In zon geval kunt u die
baan gerust accepteren, want het
uitzendbureau beschouwt zoiets als
een zaak tussen uitzendkracht en
werkgever. Wie echter opziet tegen
een vaste baan, kan ook via het
uitzendbureau blijven doorwerken.
Dat mag zolang u datwilt. Wél is
wettelijk geregeld, dat uitzend-
krachten niet langer dan zes maan-
den achtereen (part-timers maximaal
1000 uren) voor dezelfde werkgever
mogen werken.

Banken, verzekeringen, zakelijke dienstverlening

Functie

adviseur bankinstelling
portier
beginnend administratief medewerker
ervaren medewerker brand/varia
juristen
laboratorium-assistent
medewerker motorrijtuigen
medisch adviseur (2 dagen per week)
telefoniste/ass. computerbeheer
hypotheekadviseur
all-round assurantiemedewerker
relatiebeheerder (28 uur per week)
financieel talent (ft)
medewerker cash- en valutamanagement
wetgevingsjurist
archiefmedewerkers (pt en ft)
aankomend fiscalist
ervaren fiscalist
controller
directie-assistent
adviseur
fiscaal-juridisch adviseur
loopbaanadviseur
ondernemersadviseur
fiscaal juridisch adviseur
gezondheidsmanager
gezondheidsmanager
medewerkers zorgcontractering
assistent-accountant
bedrijfsjurist
medewerker faillissementsadministratie
typiste
systeemontwikkelaar
commercieel medewerker binnendienst
commercieel medewerker binnendienst
makelaar
hoofd p & o
adviseur uitvaartverzekeringen
kantoordirecteur
aankomend verzekeringsadviseur
jurist contracten en aansprakelijkheid
hypotheekadviseur
secretarieel/notarieel medewerkster
franchise partners

Type bedrijf/instelling

bank
uitgeverij
specialist op effecten- en optiebeurs
schadeverzekeraar
verzekeringsmaatschappij
belastingdienst
schadeverzekeraar
schadeverzekeringsmaatschappij
advocatenkantoor
bankbedrijf
assurantiekantoor
zorgverzekeraar
producent sauzen
verzekeringsmaatschappij
overheid
lease-maatschappij
accountancy
accountantbureau
modeketen
verzekeringsmaatschappij
hypotheekadviesbureau
dienstverlenend bedrijf
adviesbureau inzake loopbaanontwikkeling
ondememersorgani satie
overheid
ziektekostenverzekeraar
ziektekostenverzekeraar
ziektekostenverzekeraar
bouwgroep
beleggingsmaatschappij
advocatuur
accountancy en belastingadvies
ziektekostenverzekeraar
assurantiekantoor
assurantiekantoor
makelaarskantoor
accountancy en belastingadvies
verzekeringsmaatschappij
bank
verzekeringskantoor
bureau voor rechtsbijstand
assurantiekantoor
notariskantoor
consultancy

Plaats

Aken (D)
Aken (D)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Beilen
Breda
Breda
Den Bolder
Den Haag
Den Haag
Düsseldorf (D)
Eindhoven
Eindhoven
Frechen (D)
Hasselt (Overijssel)
Heerlen
Heerlen
Hengelo
Huizen
Maastricht
Noordwijk
Noordwijk
Noordwijk
Rijswijk
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Schiedam
Tilburg
Tilburg
Veldhoven
Velp
Venlo
Vlaardingen
Waalwijk
Zoetermeer
regio Eindhoven
regio Eindhoven
veertig regio's in Nederland

Vac.nr.

22.15
22.18
14.19
15.23
25.9
18.2
15.22
15.70
14.6
14.16
26.34
15.85
25.13
25.52
19.20
26.47
20.53
20.24
26.52
16.25
11.15
25.84
15.91
25.2
25.57
15.48
25.47
25.31
19.7
19.19
26.11
16.31
15.127
20.23
26.41
20.3
15.44
20.1
16.35
20.25
25.28
20.55
20.56
12.12

Management

Functie

assistent managers «werving & selectie
verkoopmanager
commercieel manager
account manager
hoofd burgerzaken
manager onderhoud en installaties
manager operations
portfolio managers
product manager
regiozorgmanager
territory manager
hoofd projectbureau
projectmanager
ervaren personeeismanager
staffunctionaris organisatie & opleiding
trainer (psycholoog, socioloog, bedrijfsk.)
assistent-verkoopmanager
vestigingsmanager
financieel-administratief manager
manager groothandel
senior beleidsmedew. informatiesystemen
allround bouwkundig manager
manager quality assurance
commercieel manager
manager
manager bedrijfsbeheer
marketing manager
managers op hts-niveau
manager jeugdafdeling

Type bedrijf/instelling

uitzendorganisatie
zelfstandige werkmaatschappij
producent matrassen
producent support syst. t.b.v. financiële markt
gemeente
dienstverlenende organisatie
leverancier fourniturenpakketten
bank
leverancier fourniturenpakketten
thuiszorg
laboratorium
samenwerkingsverband van gemeenten
dienstverl. bedrijf in de informatietechnologie
filiaalorganisatie in schoenen
ziekenhuis
adviesgroep voor personeelsmanagement
verkoop van optische meetinstrumenten
elektrotechnisch bedrijf
importbedrijf
optische groothandel
rijksoverheid
bouwkundig dienstverlener
producent elektrotechnische installaties
verzekeringsbranche
installatiebedrijf
woningcorporatie
zuivelcoöperatie
nutsbedrijf
psychotherapeutisch centrum

Plaats

's-Hertogenbosch
's-Hertogenbosch
Almere
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Arnhem
Arnhem
Best
Beverwijk
Breda
Cappelle a/d IJssel
Centraal Nederland
De Bilt
Den Haag
Den Haag
Dongen
Ede
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Friesland
Groningen
Halsteren

Vac.nr.

25.46
25.58
25.10
25.80
15.24
25.50
25.99
419.24
25.100
15.96
20.31
16.27
25.7
14.7
15.25
15.35
25.36
25.44
25.24
19.22
15.83
25.27
25.81
20.48
20.41
25.79
19.15
25.61
15.27
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Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk is een verzamelnaam
voor werken met behoud van
uitkering. Deze vorm van werken
komt steeds meer voor. Dat is
begrijpelijk in een tijd van vroege
pensionering, maar ook van tamelijk
grote werkloosheid. Toch is het goed
te bedenken, dat er zeker voor
werklozen ook formele kanten aan
vrijwilligerswerk zitten. Alle mogelijk-
heden die er voor werklozen zijn om
toch wat om handen te hebben,
kunnen we samenvoegen onder de
titel: vervangend werk. Vervangend
werk kan betekenen dat men aan de
slag gaat om vrijwilligerswerk te doen
met behoud van uitkering. Hetkan
ook zijn, dater werkprojecten
worden opgezet, Dat zijn dan
bedrijfjes waar een tijdlang zinvol
werk gedaan kan worden, zonder
dat deuitkering in gevaar komt. Alle
projecten zijn op één punt hetzelfde:
ze gaan uit van het principe, dat de
werkgelegenheid van een ander er
niet door in gevaar mag komen. Er
zijn veel mogelijkheden om op deze
manier aan de slag te komen. Veel
vormingscentra zijn onderbezet voor
wat betreft hun personeel. Dotzelfde
geldt voor club- of buurthuiscentra. De
kerken, organisatiesvoor werkende
jongeren, derdewereldwinkels,
organisaties voor gehandicapten en
nog veel meer organisaties en
insellingen drijven voor een groot
deel op het werk van vrijwilligers.
lemand die ernaar op zoek is, vindt
altijd wel wat. Maar zoals gezegd:
zorg er voor dat uw uitkering er niet
door in gevaar komt. Ga erover,
praten bij de bedrijfsvereniging, bij
de sociale dienstof bij het Arbeidsbu-
reau. Vraag om een schriftelijke
bevestiging van de gemaakte
afspraken. Dan zit u altijd goed.

Meer informatie:
Nederlands
Centrum Vrijwilligerswerk
Plompetorengracnt 15a
3512 CB Utrecht
Tel.: 030-319844



'BanenVizier is prima initiatief'
Drs. J.W. Jansen, regionaal directeur Arbeidsvoorziening:

Overige beroepen

Thuiswerk is het thuis tegen betaling
maken of afwerken van produkten of
het verrichten van diensten voor een
bedrijf of opdrachtgever.
In Nederland doen ongeveer
160.000 mensen thuiswerk. Thuis-
werk komt dus veel voor in ons land.
Meestal zijn het vrouwen die dit werk
doen. Er zijn verschillende redenen
waarom mensen thuiswerk doen. Er
zijn weinig banen. Het is moeilijk om
banen te vinden die je kunt combine-
ren met de zorg voor (kleine) kinde-
ren. Kinderopvang is soms duur. Ook
heeft niet iedereen een geschikte
opleiding. Niet iedereen beheerst de
Nederlandse taal goed. Dat maakt
het extra moeilijk om een baan te
vinden. Om toch geld te verdienen
zoeken mensen dan thuiswerk. Het
thuiswerk kan van alles zijn, van
eenvoudig inpakwerk tot het maken
van computerprogramma's. De laatste
tijd is er een nieuwevorm van
thuiswerk in opkomst: het tele-
thuiswerk. Daarbij staat dethuis-
werker meestal via een telefoonlijn en
de computer in contact met het
bedrijf.
Welke vorm van thuiswerk u ook
wenst te (gaan) doen, verstandig is
dat u zoveel mogelijk zaken goed
overweegt en duidelijk afspreekt.
Bij thuiswerk wil je, net als bij ander
werk, weten waar je jezelfaan te
houden hebt. Ook wil je weten
waarop jerecht hebt, hoe het zit met
verdiensten en werktijden en hoe het
gaat als je ziek bent. Bij de meeste
banen staan dit soort zaken in een
arbeidsovereenkomst. Thuiswerkers
werken vaak zonder dat de afspra-
ken in een contract zijn vastgelegd.
Omdat thuiswerkers in hun eigen huis
werken, hebben ze bijna nooit
contact met collega's en overleg over
het werk of uilwisseling van informatie
hebben ze niet. Wel hebben ze vaak
vragen.

Veel voorkomende vragen zijn:

- heb ik recht op het minimumloon?- ben ik verzekerd als ik ziek ben?- kan het dat ik zomaar geen werk
meer krijg?

Meer informatie:
Als u thuiswerk wilt verrichten, lees
Oon beslist de brochure "Thuiswerk,
pluiswerk?". Deze is verkrijgbaar via
het Integratieproject Thuiswerk
Vrouwenbond FNV.
Tel.: 020-5816300 (vraag naar het
Steunpunt Thuiswerk).

160.000 Mensen
doen thuiswerk

Functie

werk/stagebegeleider (12 uur)
werk/stagebegeleider (24 uur)
adviseur (hts'er)
adjunct-directeur
bureau-redacteur
chef baggerwerk (38 u/week)
chef wonen, culinair en creatief
coördinator (24 uur)
diaconaal consulent
medewerker audiovisueel (24 uur per week)
redacteur
redactrice
salarisadministrateur
secretaresse van de directeur (24 uur)
solo-fluitist
solo-fluitist, trombonist
solo-trombonist
trajectbegeleider (20 uur)
intercedenten
ervaren projectleiders
medewerker volkshuisvesting/ro
verkoopsingenieur
hoofd engineering
ontwerper handb./technisch archivaris
technisch-wetenschappelijke ambtenaren
verkoopingenieur
levensmiddelentechnoloog
projektleider
medewerker beheerssysteem
directeur
jurist
jurist (0,8 fte)
personeelsconsulent
piccolo/tutti fluit
stafmedewerk(st)er milieuvraagstukken
wetgevingsjurist
adviseur bodemonderzoek
adviseur internationale bodemprojecten
systeembeheerder
groentechnisch medewerker
individuele trajectbegeleider
projectbegeleider/begroter werktuigbouw
senior beleidsmedewerker
architect(e)
medewerkster
pr-stagiaire
beleidsmedewerker
bestuurder
inkoper
sectorhoofd arbeidsinpassing (38 uur)
produktiechef (3-ploegendienst)
dealer-begeleider
huismeester
pastoraal werk(st)er

Type bedrijf/instelling

vluchtelingenwerk
vluchtelingenwerk
overheid
non-profit hulporganisatie
uitgeversmaatschappij
overheid
uitgeverij
gemeentelijke sociale dienst
hervormde gemeente
Amnesty International
uitgeversmaatschappij
uitgeverij
instelling voor jeugdhulpverlening
voorlichtingscommissie ontwikkelingssamenw,
concertgebouworkest
orkest
concertgebouworkest
gemeentelijke sociale dienst
uitzendketen
adviesbureau
overheid
verkoper van gebruiksmaterialen
producent installaties t.b.v. tem transport
producent fabricage- en assemblagestraten
overheid
producent chemische produkten
producent vleeswaren
laboratorium
overheid
media
rijksoverheid
onderwijsvakorganisatie
ministerie van Buitenlandse Zaken
residentie orkest
zelfstandig samenwerkingsorgaan
rijksoverheid
adviesbureau
adviesbureau
scholengemeenschap
gemeente
overheid
scheepswerf
overheid
architectenbureau
produktieonderneming
reclame- en PR-bureau
overheid
vakbond
marketingbedrijf
overheid
producent sauzen
handelsonderneming
woonstichting
Bisdom Breda

Plaats

Amersfoort
Amersfoort .
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam, Amersfoort en Enschede
Arnhem
Asten
Barchon (nabij Luik)
Borne
Breda
Brussel (B)
Delden
Delft
Delft
Den Bolder
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Den Haag
Deventer
Deventer
Dongen
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dordrecht
Dren (D)
Dren (D)
Düsseldorf (D)
Edam-Volendam
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Eist
Emmeloord
Etten-Leur
Geertruidenberg

Vac.nr

15.18
15.17
25.29
15.26
15.36
25.33
15.37
17.57
17.23
15.90
19.1
17.1
15.21
17.4
15.88
19.5
15.89
17.58
25.98
25.41
20.19
24.8
25.55
25.73
15.130
25.51
25.38
25.23
15.133
25.68
15.86
17.27
15.47
15.84
25.6
15.94
25.90
25.91
26.29
15.95
15.101
25.45
25.53
22.9
22.4
26.51
25.30
15.53
20.22
20.33
25.62
20.8
26.30
17.30

MAASTRICHT - 'Elk instrument dat ingezet wordt ter
bestrijding of voorkoming van werkloosheid is een goed
instrument. Anders gezegd, BANENVIZIER van het Lim-
burgs Dagblad is een prima initiatief/Aldus drs. J.W.
Jansen, regionaal directeurArbeidsvoorziening Zuid-
Limburg. Jansen is verantwoordelijk voor de uitvoering bij
de arbeidsbureaus, de centra vakopleiding en het Bureau
Outplacement in Zuid-Limburg. Arbeidsvoorziening Zuid-
Limburg telt 400 medewerkers.
Hoe is de situatie ■ eind juni-
op de arbeidsmarkt in de regio
Zuid-Limburg?

Jansen: 'De arbeidsmarkt staat hier,
net als in de rest van het land, onder
grote druk. Ik hoef in datkader maar
één cijfer te noemen: tussen 1 januari
en 31 maart van dit jaar is hel aantal
geregistreerde werklozen in Zuid-
Limburg met 1200 gestegen. Op 31
maart 1993 ging het om 33.500
werklozen, een jaar later waren er
dat al bijna 37.500. Een stijging van
maar liefst 4000.'

Is er in het tweede kwartaal van dit
jaar(aprit-junij een daling te verwach-
ten van het aantal werklozen?

Jansen: 'De lichtpuntjes die hier en
daar opdoemen zullen op korte
termijn nog geen substantiële
bijdrage leveren aan verbetering van
de arbeidsmarkt. Verleden jaar en in
de eerste helft van dit jaarzijn immers
enorm veel banen verloren gegaan.
Volgens een berekening van de FNV
blijkt dat alleen al in de industrie in

devoorbije twee jaar 10.000 banen
zijn vervallen, let wel, in deze regio.'

Hoe is het vacature-beeld in Zuid-
Limburg?

Jansen: 'Kijkend naar de cijfers die
mij via onze eigen organisatie
bereiken, is het aantal vacatures in
januarit/m maart, in vergelijking met
net eerste kwartaal van 1993, met
9% afgenomen. Dat geldt voor alle
bedrijfstakken. De krimpende
arbeidsmarkt houdt ook verband met
de ontwikkeling van de dalende
werkgelegenheid voor uitzend-
krachten.'

Bladerend door deze 'eerste'
BANENVIZIER, zijn erkennelijk toch
nog heel wat banen te vergeven.

Jansen: 'Er zijn inderdaad nog veel
banen vacant, zeker als je de
landelijke en Euregionale vacatures
erbij optelt. Maar "veel" is in dit
geval relatief. Je moet hel aantal
vacatures namelijk relateren aan het
aantal mensen dal in Zuid-Limburg en

baan hebben binnen de driehoek
Roermond-Maaslricht-Heerlen.
Daarom is het een goede zaak dat in
deze BANENVIZIER ook Euregionale
vacatures worden gepubliceerd.
Deze bijlage is een goede aanvulling
op de werkzaamheden die wij zelf
verrichten ten behoeve van werk-
zoekenden. Het is niet het belangrijk-
ste hoe of door wie iemand aan de
slag komt, maar dat hij of zij werk
vindt.'

rol. Arbeidsvoorziening propageert in
ieder geval mobiliteit binnen de
Euregio Maas-Rijn. Aken, Luik, Genk,
Heinsberg, het zijn eigenlijk geen
afstanden. En daarvoor hoef jeook
niet te verhuizen. Limburg telt al
duizenden pendelaars die hun
boterham verdienen over de grens.
Prima zaak. Er werken zelfs enkele
tienduizenden Belgen in ons eigen
Limburg. Dal geldt ook, zij het in veel
mindere mate, voor Duitsers die
wonen in de regio Aken maar een

derest van Nederland op zoek is
naar werk. Dan praten we over
honderdduizenden. Bij Arbeids-
voorziening Zuid-Limburg werden in
het eerste kwartaal van dit jaar ruim
2700 vacatures aangemeld door
werkgevers. Dat zijn er tweehonderd
minder dan in devergelijkbare
periode verleden jaar. Dal heeft alles
Ie maken met de slechte economische
situatie, aangezien onze eigen
organisatie actiever is dan ooit als het
gaat om de acquisitie van vacatures.
Want des te meer banen wij werk-
zoekenden kunnen aanbieden, des te
groter is de kans dat wij mensen
kunnen bemiddelen.'

Hoe kijkt u aan tegen BANENVIZIER
van het Limburgs Dagblad?

Jansen: 'Positief. Arbeidsvoorziening
hanteert één gouden stelregel: elk
serieus instrument datwordt ingezet
ter bestrijding of voorkoming van
werkloosheid is een goed instrument.
Anders gezegd, BANENVIZIER is een
prima initiatief. Wij hebben zelf ook
een bonenkrant, "Werk in Zicht"
geheten. Maar die is veel kleiner van
opzet en oplage - en richt zich ook
uitsluitend op regionale vacatures.'

Moet een werkzoekende bereid zijn
om verder dan pakweg drie kwartier
te reizen ofzelfs Ie verhuizen om een
baan lekrijgen?

Jansen: 'Bij de bepaling van het
begrip "passende arbeid" worden in
beginsel ook wel globale normen
gehanteerd, maar individuele
beoordelingen spelen toch vaak een

Deeltijdbanen in Aken zijn zeer
gevraagdmaar amper aangebodenKmmmm%mmmmaaaaaaam

Voor ooVerteren gAN£NVfelEß

Ikunt u kontakt opnemen met
R. Troquet

«ff 045 - 739380

AKEN - Deeltijdbanen zijn in Aken
zeer gewild. Maar de kans om in de
Duitse Keizer Karelstad een part-time
job te vinden is niet al te groot. Eind
vorig jaarwaren er 3000 Akense
werklozen die graag in deeltijd
wilden werken. Er waren echter maar
290 deeltijd^acatures beschikbaar.
Met andere woorden, voor elke
vacante betrekking meldden zich elf
geïnteresseerden.

Toch is er in devoorbije jaren in Aken
een trend te bespeuren ten gunste van
parHimers. Zo steeg het aantal
deeltijd-werknemers de laatste vier
jaar met 5000, een toename van
26%. Het aantal full-timers groeide
met slechts 2,6%.
Twaalf procent van alle werknemers
in de stad Aken heeft op dit moment
een deeltijdbaan. Van hen werkt
meer dan 80% bij ondernemingen of
instellingen in de dienstensector, een

branche die van oudsher veel part-
timers in dienst heeft.
Over deze materie vergaderden
onlangs personeelsfunctionarissen van
Akense bedrijven en het plaatselijke
arbeidsbureau. De ervaringen met
deeltijdarbeid zijn 'redelijk positief',
aldus de locale ondernemers, maar
zij zijn niettemin sceptisch als het
gaat om een uitbreiding van het
aantal part-time functies in hun regio.
De ondernemers vinden namelijk dal
deeltijd-medewerkers meer flexibiliteit
moeien tonen als hel gaat om hun
inzetbaarheid 'buiten devaste uren.'
Dat doen full-timers immers ook, aldus
enkele werkgevers. De part-timers zijn
het daar niet mee eens. 'Ons sociale
leven en onze maatschappelijke
verplichtingen zijn juist afgestemd op
die vaste uren.'
Het arbeidsbureau Aken zal proberen
om beide 'partijen' meer op één lijn
te krijgen.
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Functie

manager jeugdafdeling
hoofd sectie control & begrotingszaken
operations manager
medewerker control & begrotingszaken
directielid
medew. bestuursondersteuning (32 uur)
financieel medewerker
unitmanager marketing
account manager
manager produktie
controller/manager finance
medewerker projectmanagement
projectleider
office-managers
account manager
chef bureau parkeren
projectmanager (20 u/week)
sales manager europa
senior beleidsmedewerker (38 uur)
hoofd burgerzaken
commercieel manager
financieel beheerder
account-manager (arbeidsmarktonderz.)
finance manager
regiomanager

Type bedrijf/instelling

psychotherapeutisch centrum
ministerie van defensie
detailhandel
ministerie van defensie
woningbouwvereniging
gemeente
gemeente
ontwikkelingsbedrijf
leverancier antisfatische verpakkingen
producent bakkerijgrondstoffen
producent raambekledingprodukten
Rijkswaterstaat
gemeente
uitzendketen
ziektekostenverzekeraar
gemeente
gezondheidszorg
specialist apparaten industrie/consument
provinciale overheid
gemeente
transportonderneming
gemeentelijke uitvoeringsorganisatie
instituut voor soc.-wetens, onderzoek
postorderbedrijf
adviesgroep voor opleiding en beroep

Plaats

Halsteren
Heerlen
Heerlen
Kerkrade
Krefeld (D)
Landgraaf '
Maastricht
Nieuwegein
Noord-Oost Nederland
Papendrecht
Rotterdam
Rotterdam
Schiedam
Tilburg en Deventer
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Vaals
West-Nederland
Zaanstad
Zoetermeer
Zwolle
regio Zaanstreek/Waterland

Vac.nr

19.13
11.2
11.6
11.3
26.49
11.13
11.16
25.42
25.69
25.5
25.72
16.30
16.36
25.97
25.78
16.40
15.150
25.96
15.54
11.11
16.6
15.39
15.134
25.71
15.38

Kan het Centrum
Vakopleiding iets
voor mij doen?

Het Centrum Vakopleiding is een
landelijk scholingsinstituut, dat hulp
biedt bij om-, her- en bijscholing.
Ook in Heerlen, Maastricht en
Geleen vindt u een Centrum
Vakopleiding. De centra hebben tot
doel om volwassenen middels
Eraktijkgerichte opleiding voor te

ereiden op functies in het bedrijfs-
leven. De opleidingen worden
overdag gegeven, tijdens normale
werktijden, onder omstandigheden
die zoveel mogelijk gelijk zijn aan
de dagelijkse werksituatie.
Daarbij wordt getracht zoveel
mogelijk rekening te houden met de
schooltijden en -vakanties van
kinderen.
Het Centrum Vakopleiding is
gespecialiseerd in korte, praktijk-
gerichte opleidingen voor zowel
technische als administratieve
beroepen. Doordat de arbeidsbu-
reaus in Zuid-Limburg en deze
centra nauw samenwerken met de
werkgevers en de werknemers, kan
juist die vakopleiding gezocht
worden die het best past bij uw
mogelijkheden en bij de vraag op
de arbeidsmarkt. Het opleidings-
aanbod is zeer uitgebreid. Bij
technische opleidingen die hier
gegeven worden moet u denken
aan bijvoorbeeld: timmeren,
metselen, bankwerken en lassen.
Administratieve opleidingen zijn
onder andere: administratie van de
boekhouding, economie en
bedrijfskunde.

Adressen:
Centrum Vakopleiding Heerlen
(technisch)
Beersdafweg 95
6412 PE Heerlen
Tel.: 045-720494

Centrum Vakopleiding Geleen
(technisch)
Mauritspark 4a
6163 HM Geleen
Tel.: 046-785353

Centrum Vakopleiding Maastricht
(administratief)
Bassin 186
6211 AL Maastricht
Tel.: 043-290290

Functie

all-round stylist rokken
commercieel-technisch verkoper
patronenmaker voor de modeafdeling
produktiemanager
senior projectleiders
inkoper
hoofdconstructeur
hoofdconstructeur
bouwkundig constructeur
office manager
ervarenprojektleider
commercieel medewerker
technisch vertegenwoordiger
groepsleider ontwikkeling systemen
produktiechef (ploegendienst)
cv/ac engineer
afdelingshoofd
projectleider
produktieleider
constructie-bankwerker/apparatenbouwer
key account manager
constructeur
projectleider
projectleider
elektro-ingenieur
districtsmanager
chef tekenkamer
produktieverantwoordelijke
produktieleider
manager produktie
werkplaatschef
hoofd interieurs
constructeur-tekenaar
assistent controller
assistent controller
bedriskundig organisatie-assistent
bouwplaatsleider
districtsmanager
produktieleider
hoofd mechanische engineering

Administratie

Functie

telefoniste/typiste
hoofd administratie
salarisadministrateur
sociaal cultureel werk(st)er (24 uur)
receptioniste
medewerker administratie en controle
secretaresse/administratief medewerker
hoofdadministratie
hoofd administratie
hoofd administratie
administrateur
administratief medewerkster
administrateur
directiesecretaris/-resse
secretaresse-assistent van de directie
medewerker volkshuisvesting
administrateur
hoofd personeel en organisatie
directiesecretaresse

Overige beroepen

Functie

beveiligingsmedew. computerfaciliteiten
hoofd projectbureau logistiek
constructeur
industriële mechanicien
planologisch tekenaar
systeembeheerder
redacteur milieu (36 u/week)
senior adviseur

Type bedrijf/instelling

confectiebedrijf
fabrikant van non-ferro metalen
confectiebedrijf
industriële broodbakkerij
producent informatiesystemen
producent toegangssystemen
producent machines
industriële onderneming
industriële engineering en contracting
fabricage credit- en debetcards
producent pijpleidingen
elektrotechnische apparatenbouw
fabrikant broodsnijmachines
producent buschassis
suikerwerkbedrijf
installatietechniek
automatisering

" automatiseringsbedrijf
fabrikant frictiematerialen
constructiebedrijf
industriële onderneming
fabricage van liften, roltrappen, trapliften
productiebedrijf
fabrikant van pompen- en mixersystemen
producent liften
producent van verven en coatings
staalconstructiebedrijf
fabrikant sportartikelen
verwarming- en installatiebedrijf
produktiebedrijf venstermode
constructiebedrijf
producent koelinstallaties
adviesbureau
machinefabriek
fabrikant produktiemachines
meubelbedijf'
producent alluminium silo's
producent van verven en coatings
houtverwerkende industrie
hoogwaardige technische fabricage

Type bedrijf/instelling

ingenieursbureau
financieel adviesbureau
jeugdhulpverlening
organisatie voor welzijn
verkoper van gebruiksmateriaal
tapijtcentrum
gemeente
universiteit
uitgeverij
zelfstandige werkmaatschappij
bejaardentehuis
metaalfabriek
distributiebedrijf
bureau voor projectontwikkeling
instituut voor projectontwikkeling
gemeente
school en congrescentrun
belastingadviesbureau
produktieonderneming

Type bedrijf/instelling

overheid
veiling
textielbedrijf
textielbedrijf
milieutechniek/watervoorziening
computerbedrijf
uitgeverij
adviesbureau

Plaats

Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Barneveld
Best
Bladel
Bladel
Breda
Capelle a/d IJssel
Deurne
Dordrecht
Duitsland
Eindhoven
Eindhoven
Geleen
Hapert
Hapert
Heerhugowaard
Heijningen
Kleve (D)
Krimpen a/d IJssel
Maastricht
Maastricht
Middelbeers
Noord- en Midden-Nederland
Oss
Overpelt (B)
Remscheid (D)
Rotterdam
Swalmen
VaIken swaard
Venlo
Weert
Weert
Weert
Zaandam
Zuid-Nederland en België
regio Breda
regio Eindhoven

Plaats

Aken (D)
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Barchon (nabij Luik)
Best
Breda
Delft
Den Haag
Den Haag
Eindhoven
Eindhoven
Giessen (NBR)
Herzogenrath (D)
Herzogenrath (D)
Hoge en Lage Zwaluwe
Kerkrade
Velp
Westfalen

Plaats

's-Hertogenbosch
Aalsmeer
Aken (D)
Aken (D)
Aken (D)
Aken (D)
Alphen aan den Rijn
Amersfoort

Vac.nr.

14.17
14.24
14.18
14.8
25.4
20.36
20.43
26.33
26.15
16.22
20.44
16.4
23.9
20.40
20.21
12.4
20.52
20.20
25.35
26.24
14.10
16.29
11.17
12.1
20.30
16.42
20.28
23.11
26.48
16.19
12.11
20.29
20.6
20.5
12.14
20.7
25.34
16.41
26.38
20.57

Vac.nr.

22.14
25.74
18.1
17.2
24.7
20.47
26.28
25.11
16.39
25.63
20.18
20.15
25.22
21.2
22.3
26.23
11.18
25.65
26.43

Vac.nr.

20.9
25.49
22.6
22.5
22.13
22.16
15.125
19.18

Eigen bedrijf
beginnen

Om een onderneming te beginnen is
inzicht nodig: inzicht in de markt, in
financiële mogelijkheden en in de
haalbaarheid van plannen en
doelstellingen van deonderneming.
Dit inzicht kan worden verkregen
door systematisch een aantal gege-
vens en verwachtingen op een rijtje te
zetten en deze te verwerken tot een
ondernemingsplan. Zon
ondernemingsplan op zich is al een
hele klus. Daarom hebben o.a. de
'Zuidlimburgse' Kamers van Koophan-
del (in Maastricht en Heerlen) een
handleiding voor u geschreven die
tegen geringe kosten te verkrijgen is.
Organisaties die startende onderne-
mers met raad en daad terzijde
staan, benadrukken unaniem het
belang van zon ondernemingsplan.
Het helpt u bij het nemen van
belangrijke besluiten. Mede daardoor
nemen de sukseskansen van de
plannen toe.
Als ook u overweegt om zelf een
bedrijf te beginnen, raadpleeg dan
altijd een van de instanties die hier
alles van weten. Zij vertellen u welke
vergunningen u nodig heeft, welke
vakdiploma's en vakkennis u nodig
heeft, welke ondernemingsvorm voor
u interessant is en aan welke
vestigingswetten u met uw nieuw te
starten bedrijf dient te voldoen. Ook
worden er speciale cursussen
gegeven voor startende ondernemers.

Wet Gelijke
Behandeling

M/V
Op grond van de 'Wet Gelijke
Behandeling mannen en vrouwen
bij de arbeid' is het verboden
onderscheid te maken tussen
mannen en vrouwen bij alles wat
met werk te maken heeft. De wet
heeft dus betrekking op bijvoor-
beeld sollicitaties, beloning,
opleidingen, promotiekansen,
ontslag et cetera. Het verbod geldt
voor een ieder die onder gezag
van een ander werkt. In maar zeer
enkele gevallen is het maken van
onderscheid toegestaan. Als
bijvoorbeeld een koor een tenor
vraagt, hoeft dat vanzelfsprekend
geen vrouw te zijn.
De vacatures zoals in deze
BANENVIZIER aangeboden,
maken geen onderscheid tussen
man of vrouw, tenzij uitdrukkelijk
vermeld.

Functie

afdelingshoofd
arts
hoofd afdeling huishouding
sociaal pedagoog
vertrouwensarts (min. 13 uur per week)
hoofdanalist (80-100%)
werk/stagebegeleider (24 u/week)
ie verpleegkunge (4 dagen per week)
coördinator alpha-hulp
directeur
medewerker voor de nachtdienst
medewerker voor de nachtdienst
medisch/moleculair bioloog/biochemicus
vervangend cursusouder
werkbegeleider
clustermanager psychiatrie/geriatrie
farmaceut/medicus
sociaal psychiatrisch verpleegkundige
kinderpsychiater
psychiater
groepshoofd
groepshoofd therapieën
opbouwwerker migranten
ervaren gedragstherapeut
klinisch psycholoog (32 uur per week)
bedrijfsarts
werkbegeleiders (24 en 32 u/week)
personeelsfunctionaris
vestigingsmanager
arts-assistent interne divisie
regio-directeuren
dieetiste
verpleegkundige operatiezaal
verpleegkundige intensieve zorgen
teamleider (20 u/week)
ergotherapeut pt
verpleegkundig afdelingshoofd
verpleegkundig afdelingshoofd
al kinesitherapeut(e)
al verpleegkundige
logistiek personeel klasse 2 (wasserij)
kok (grootkeuken)
logistiek personeel klasse 2 (td)
logistiek personeel klasse 3 (td)
maatschappelijk werk(st)er
arts (50%); hoofd paramed. dienst (30%)
directiesecretaresse

Type bedrijf/instelling

welzijnsinstelling
privékliniek
ziekenhuis
kerkelijke instelling
bureau vertrouwensarts
ziekenhuis
vereniging vluchtelingenwerk
ziekenhuis
thuiszorg
orthopedagogisch centrum
kinder- en jeugdpsychiatrisch centrum
kinderpsychiatrisch centrum
ziekenhuis
centrum voor jeugdhulpverlening
opvang asielzoekers en vluchtelingen
ziekenhuis
chemisch concern
ouderenzorg
geestelijke gezondheidszorg
psychiatrisch centrum
revalidatiecentrum
psychiatrisch ziekenhuis
stichting welzijn
geestelijke gezondheidszorg
gespecialiseerde ouderenpsychiatrie
spoorwegen
vluchtelingenhulp
dagverblijf verstandelijk gehandicapten
verzorgings- en verpleeghuis
ziekenhuis
gehandicaptenzorg
ziekenhuis
ziekenhuis
ziekenhuis
adviesbureau voor jongeren
ziekenhuis
ziekenhuis
ziekenhuis
jeugd- en gehandicaptenhulp
jeugd- en gehandicaptenhulp
jeugd- en gehandicaptenhulp
jeugd- en gehandicaptenhulp
jeugd- en gehandicaptenhulp
jeugd- en gehandicaptenhulp
jeugd- en gehandicaptenhulp
verpleeghuis
psychotherapeutisch centrum

Plaats

Aken (D)
Aken (D)
Aken (D)
Aken (D)
Alkmaar
Amersfoort
Amersfoort
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Apeldoorn
Arnhem
Arnhem
Arnhem
Assen
Bennebroek
Breda
Castricum
Delft
Delfzijl
Den Dolder
Den Haag
Den Haag
Diemen
Diverse plaatsen
Doetinchem
Doetinchem
Düsseldorf (D)
Düsseldorf (D)
Düsseldorf (D)
Ede
Eindhoven
Geldrop
Geldrop
Genk (B)
Genk (B)
Genk (B)
Genk (B)
Genk (B)
Genk (B)
Genk (B)
Haaksbergen
Halsteren

Vac.nr

22.24
22.23
22.11
21.5
17.45
15.80
15.122
15.60
15.119
15.159
17.26
15.145
15.154
17.33
15.120
15.15
19.10
15.106
15.71
15.78
26.20
15.67
17.56
15.62
15.14
15.66
15.131
17.25
15.87
15.75
19.2
26.46
26.44
22.8
15.116
20.37
20.34
15.59
23.7
23.6
23.1
23.4
23.2
23.3
23.5
15.74
26.25
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Euroconsulenten in Zuid-Limburg helpen 'Euregionale' werknemers, werkzoekenden en werkgevers

Kijk ook eens over de grens
HEERLEN - Zuid-Limburg beschikt sinds begin van dit jaar
over Euroconsulenten. Dat zijn consulenten ('bemidde-
laars'), werkzaam bij arbeidsbureaus en werknemers-
organisaties (vakbonden), die gespecialiseerd zijn in
grensoverschrijdende en internationale bemiddeling,
scholing en regelgeving. Euroconsulenten hebben een
zware training achter derug die werd opgezet door de
Europese Commissie in Brussel. In de Europese lidstaten
zijn op dit moment al circa 350 Euroconsulenten aan het
werk.
In november lanceert de Europese
Unie een groot project in de lidstate
dat de naam 'EURES' meekreeg.
EURES staat voor 'European
Employment Services. EURES maakt
gebruik van een internationaal
netwerk in de lidstaten.
Euroconsulenten van het arbeidsbu-
reau beschikken niet alleen over
parate 'Europese' kennis, zij hebben
ook een actuele lijst met vacatures in
Europa ('van Aken tot Lissabon'). De
Euroconsulenten van devakbonden,
zo is bij Wet geregeld, doen niet
aan personeelsbemiddeling, maar
zijn daarentegen gespecialiseerd in
adviezen inzake de vaak zeer
uiteenlopende Europese regelgeving
BANENVIZIER wil dezaken - met
name richting werkgevers - niet
mooier voorstellen dan ze zijn. De
vervulling van een vacature met
personeel uit het buitenland vergt
meestal extra inspanning en kosten.
De afstand is groter, men spreekt
veelal de Nederlandse taal niet en
'de speld in de hooiberg' of het
'schaap met de vijf poten' is ook in
het buitenland schaars. De vergelij-
king van diploma's en kwalificaties
kan in de praktijk problemen opleve-
ren.

Eigen cultuur
Toch is het in bepaalde situaties de
moeite waard om deze inspanning te
leveren. Met name voor een vacature
waarbij internationale kennis vereist
is, kan een dergelijke keuze een
uitkomst zijn. De kandidaat uit het
andere land kent vaak de bedrijfs- en
handelscultuur in zijn eigen land beter
dan wie dan ook.
De werknemer uit de Europese Unie is
niet vergunningsplichtig. Dit betekent
dat een bedrijf vrij is om een EU-

onderdaan aan te stellen zonder dat
een werknemer daarvoor een
tewerkstellingsvergunning hoeft aan tf
vragen.
Wanneer een structurele oplossing
van personeelsproblemen middels
bijscholing bijvoorbeeld langere tijd
in beslag neemt, kunnen arbeids-
krachten uit andere landen ter
overbruaainq worden ingezet.

Grensgebieden
De EURES-consulenten in Zuid-Limbur;
stekenveel tijd in het geven van
adviezen aan pendelaars (of werk-
zoekenden die als grenspendelaar
aan de slag willen komen). Alleen al
dit jaar werden tientallen Zuid-
Limburgers, al dan niet zonder werk,
aan een baan geholpen in de
grensgebieden ('Euregio'). De
Euroconsulenten van de vakbonden
hebben daarbij een belangrijke
ondersteunenderol.

EURES-aanbod
Wat biedt EURES de werkgevers
aan?
* Een internationaal netwerk van
gespecialiseerde Euroconsulenten
waar uw vacature kosteloos wordt
gemeld.
* Een gedegen voorselectie van
potentiële kandidaten.
* Faciliteiten en ondersteuning bij het
afnemen van interviews.
* EURES biedt ook, afhankelijk van
de omvang en het type van uw
vraag, bijscholings- en talentrainings-
faciliteiten. EURES vergelijkt ook de in
het buitenland behaalde diploma's en
aldaar opgedane werkervaring met
de Nederlandse normen.

Seizoenswerk
Ook voor tijdelijke vacatures kunnen
werkgevers bij ÉURES terecht. EURES

" De Euregio AAaas-Rijn begint op de arbeidsmarkt te functioneren. Want ditzijn de Euroconsulenten van zeven
vakbonden uit de Euregio Maas-Rijn en de arbeidsbureaus in Zuid-Limburg en de grensgebieden in België en Duitsland.
Dit team helpt de 'Euregionale' werkgever, werknemer en werkzoekende bij vacature-bemiddeling en/of geeft adviezer
aangaande de sociale regelgeving die per land vaak verschilt. Op de tweede rij links [beide met snor) dr. L. Frederix
[bestuursvoorzitter Arbeidsvoorziening Zuid-Limburg, tevens EURES-projectmanager] en P. Booij, districtsbestuurder CNV
Limburg, tevens voorzitter van de Interregionale Vakbondsraad [IVRj. Dit jaarwerden reeds enkele tientallen werk-
zoekende Limburgers aan een baan geholpen bij de 'buren'

wordt jaarlijks benaderd door
jongeren (scholieren en studenten) die
zich in principe minimaal 2 maanden
beschikbaar stellen voor tijdelijk en
seizoenswerk. Bij deze categorie
werkzoekenden gaat de belangstel-
ling vooral uit naar werkzaamheden
in de horeca, de land- en tuinbouw
en de toeristische sector (op dit
moment werken bijvoorbeeld 35
jongeren uit Zuid-Limburg bij het
attractiepark 'EuroDisney' nabij
Parijs).

EURES ontvangt echter ook
bemiddelingsverzoeken van EU-onder-
danen in andere beroepsgroepen die
zich beschikbaar stellen voor een
tijdelijke functie voor tenminste 3
maanden.

Stageplaatsen
Binnen de Europese Unie bestaat een
uitwisselingsprogramma ten behoeve
van jonge werknemers. Het pro-
gramma, onder de naam 'PETRA ll',
biedt jongeren tot 28 jaar de
gelegenheid om een stage te volgen
in de eigen beroepsrichting in een
ander land van de EU. De opleiding,
die de betrokken persoon gevolgd
heeft, mag in principe ten hoogste op
MBO-niveau zijn. Dat dit programma
niet alleen een unieke ervaring is voor
de betrokkene maar ook voor uw
bedrijf, spreekt voor zich.

Meer informatie?
Voor meer informatie over EURES c.g
grenspendel en/of internationale

adviezen, kunt u bellen met onder-
staande telefoonnummers (al kan het
zijn dat juist in deze periode diverse
mensen met vakantie zijn):

Arbeidsbureau Maastricht: 043-
-291 21 2 (vragen naarj. Kerkhoff of
J. Bemelmans)
Arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek
(Heerlen): 045-714845 (vragen naar
F. Aarts)
Arbeidsbureau Westelijke Mijnstreek
(Sittard): 046-590707 (alléén voor
Euregionale bemiddelingen, vragen
naar H. Bremen)
FNV Limburg: 046-5991 38 (vragen
naar G. Essers)
CNV Limburg: 045-719342 (vragen
naar T. Klein)

Europees commissaris
Padraigh Flynn maakt
zich sterk voor werk
in Euregio Maas-Rijn

BRUSSEL - Padraig Flynn is sinds / januari 1993 lid van de
Europese Commissie in Brussel. De ler, een collega van onze
'eigen' Hans van den Broek, heeft een zware portefeuille,
want Flynn is o.a. verantwoordelijk voor sociaal-economische
vraagstukken inclusiefwerkgelegenheid in de twaalf lidstaten.
Euregionale arbeidsbemiddeling en scholing valt daar ook
onder.

Flynn beseft dat de realisatie van
'grensoverschrijdend werken' een
zware klus is. 'Maar als dal op
relatief grote schaal zou lukken in
jullie Euregio Maas-Rijn, dan weet ik
meteen dalwij uitstekende kansen

hebben in alle andere Euregio's
binnen de lidstaten.'
Die namiddag is hij, ondanks de
serie afspraken die hij dan al achter
de rug heeft, nog even enthousiast.
Komt dat door zijn karakter of omdat

het onderwerp 'Europa' heet? Flynn:
'Ik ben van nature een optimistisch
mens. Dat moet je trouwens ook wel
zijn als je Europeaan bent...'
Welke waarde kent u toe aan de
Euregio Maas-Rijn? Het gaat daarbij
om de integratie van drie buurlanden
waar verschillende talen worden
gesproken.
Flynn: 'Ach, als het alleen het verschil
in taal zou zijn... Wat denkt u
bijvoorbeeld van de cultuurverschillen
in die drie gebieden? Ik pleit er
vooral niet voor om culturen af te
schaffen of te uniformeren, datzou
heel dom zijn. Die denkfout hebben
helaas veel Europeanen gemaakt
toen zij dachten dal met de komst
van dat ene Europa ook een cultuur-
versmelting zou optreden. Dat is nooit
de opzet geweest. Het mooie van
bijvoorbeeld de Euregio Maas-Rijn is
juist dat je die drie culturen in een
gebied hebt. Dat moet vooral zo
blijven. Maar praat jeover
Euregionale bemiddeling, scholing,
vacature-uilwisseling en sociaal-
economische regels en voorwaarden,
dan moet die uniformiteit wél

Eilaatsvinden. En dat is knap ingewik-
eld. Op dat punt is de Euregio

# Europees commissaris Padraigh Flynn

Maas-Rijn hét testgebied voor vele
andere Euregio's in de Twaalf. Als wij
erin slagen om het Europees pro-
gramma 'EURES' van de grond te
krijgen in de Euregio Maas-Rijn, dan
weten wij in Brussel meteen dat we
uitstekende kansen hebben in andere
Euregio's binnen de lidstaten.'
Wat is op dit moment het grootste
knelpunt?
Flynn: 'Wat ik al vreesde is bewaar-
heid. Er is een enorm gebrek aan
informatie. Grensbewoners dachten

lange tijd dat ze alles van elkaar
wisten. Konden zij zich immers niet
goed verstaanbaar maken? Gingen
ze immers niet al in het buurland
eten, winkelen en op vakantie? Nou
dan. Totdat opeens een vraag
relevant wordt over bijvoorbeeld de
pensioenen in het buurland, of de
sociale voorzieningen, of de erken-
ning van een diploma. Het slagen
van grens-integratie hangt derhalve
voor het grootste gedeelte af van een
serieuze informatievoorziening. Dan
komen we dus terecht bij de
Euroconsulenten. Als zij geen
adequaat antwoord kunnen geven op
de vele vragen die de burger nu - en
straks nog veel vaker - gaat stellen,
hebben wij het niet goed gedaan.'
Bestaat niet de vrees dat de vele
Euregio's in Europa allemaal zélf het
wiel aan het uitvinden zijn?
Flynn: 'Die vrees zou gerechtvaardigd
zijn als wij niet tijdig zouden hebben
ingezien dat wij dat moeten voorko-
men. De kennis die wij opdoen via
andere Europese programma's
trachten wij te bundelen. Maar de
ene Euregio is de andere niet. Ze zijn
ook vaak niet met elkaar te vergelij-
ken. Dat moeten we accepteren.'

BanenVizier25juni 1994
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Het maakt ze niet uit als de regen met bakken uit de hemel komt. Of dat ze over op. Want er zijn wel ergere dingen. Kijk, die houding maakt van al die
door dikke mist maar weinig zicht hebben. Welnee, dagbladbezorgers doen duizenden jongens en meisjes jonge helden. Ze hebben gewoon nèt iets meer
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de bus vindt. En als 't een keertje tegenzit? Ach, daar halen ze hun schouders krant in de bus vindt. Want zonder dagbladbezorgers is uw krant nergens.

ZONDER NIEUWE HELDEN IS DE KRANT NERGENS.
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Plaats

Hoorn
Hoorn
Katwijk aan Zee
Leiden
Leiderdorp
Ommen
Ratingen (D)
Rotterdam
Rotterdam
Singapore
Steenbergen en Ossendrecht
Stolberg (D)
Stolberg (D)
Twente
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Venlo
Venlo
Voorne-Putten en Rozenburg
Voorst
Winschoten
Woerden
Woerden
Zaandam
Zaanstad en Purmerend
Zoetermeer
Zoetermeer
Zonhoven (B)
Zwolle
diverse plaatsen in Nederland
regio Eindhoven en de Kempen
regio Zuid-Nederland
regio Roer en Swalm

Vac.nr

15.82
15.16
15.8
15.157
15.123
17.32
26.45
15.69
15.58
17.31
26.12
22.1
11.19
15.41
15.68
11.1
19.8
19.23
15.115
12.10
12.9
16.37
15.102
15.92
15.72
15.73
15.121
15.61
15.19
17.59
23.12
15.76
15.77
15.65
26.2
12.2

Type bedrijf/instelling

kruisvereniging
verpleeghuis
mytylschool
universiteit
overheid
kinderdagverblijf
ziekenhuis
ziekenhuis
ziekenhuis
leprazending NedeHand
verpleeghuis
kindertehuis
ziekenhuis
consultatiebureau
kinderziekenhuis
stichting ziekenzorg
ziekenzorg
ziekenhuis
genetisch centrum
verpleeghuis
verpleeghuis
verpleeghuizen
orthopedagogisch centrum
verpleeghuis
ziekenhuis
ziekenhuis
afdeling jongerenwerk
geestelijke gezondheidszorg
instelling geestelijke gezondheidszorg
gezondheidscentrum
rust- en verzorgingstehuis
ziekenhuis
dienst arbeidsomstandigheden en preventie
geestelijke gezondheidszorg
laboratorium
verzorgingshuis

lokale gvo-er (80%)
maatschappelijk werker (45%)
leerkracht meerv. gehandicapten (50%)
onderzoeker in opleiding
senior bijstand-maatschappelijk werker
psycholoog
verpleegkundige
ok-assistent(e); diff. chirurgie
opleidingscoördinator (90%)
region. directeur zuid-oost azië
afdelingshoofden
verpleegkundige pediatrie
verpleegkundigen
beleidsfunctionaris informatievoorz.
arts
directeur facilitair bedrijf
directeur facilitair bedrijf
hoofd commerciële zaken
maatschappelijk werker (24 u/week)
basisarts (deeltijd)
verpleeghuisarts (deeltijd)
personeelsfunctionaris
groepsleider
manager productie voeding (38 uur)
operarieassistent(e) anesthesie (90%)
operatie-assistenten chirurgie (80/90%)
jongerenwerker (20 u/week)
sociaal psychiaters
hoofd (minimaal 32 uur)
huisarts
maatschappelijk werkster
teamleider
artsen voor arbeid en gezondheid
arts (38 uur; tijdelijk diensverband)
territory manager
hoofd facilitair

18.000 per maand
De werkloosheid steeg sinds het
midden van 1992voortdurend. Tot
een jaar geleden liep het aantal
mensen zonder baan op met gemid-
deld achtduizend per maand. De
maandelijkse toename steeg voortdu-
rend. Rond de jaarwisseling bereikte
de stijging van het aantal werklozen
de top van 18.000 per maand.
Uit de gegevens van hel CBS blijkt
dat van de nu geregistreerde
werklozen in 1993 slechts één op de
vier een vaste baan had. Bijna twee
op de vier hadden wel een vaste
baan, maar zijn die al langer kwijt,
terwijl tenslotte een kwart van de
huidige werklozen nooit een vaste
baan heeft gehad. Bouwnijverheid, bouwinstallatie

Functie

assistent projectleider
projectmedewerker bouwakoestiek
ervaren stucadoors en timmerlieden
manager bouwprojecten
voorman beton en stucadoor
algemeen directeur
administratief medewerker
procestechnicus
projectleider nieuwbouw (36 uur)
uitvoerders
werkvoorbereiders
all-round timmerlieden
ervaren werkvoorbereiders
projectleider/hoofd technische dienst
beton- en staalkonstrukteurs hts/hti
projectingenieur
tekenaar-konstrukteur
verkoper buitendienst
projectmedewerkers
bouwkundig kalkulator
kostendeskundige
asbestverwijderaars
projektonrwikkelaar
calculator/werkvoorbereider
calculator/werkvoorbereider
ervaren bouwkundig tekenaar
calculator/werkvoorbereider
weg- en waterbouwkundigen
rayonleider
eerste medewerker bouwtechniek
akoestkus
bouwfyskus
werkplaatschef
hoger mede-werker verkeersmaatregelen
projectleider
chef civieltechnische dienst
bouwkundig ingenieur
werkvoorbereider/calculator wegenbouw

Type bedrijf/instelling

adviesbureau
adviesbureau
aannemersbedrijf
aannemersbedrijf
Kamer van Koophandel
bouwondemem ing
woningbouwvereniging
wegenbouwer
woningcorporatie
bouw- en aannemingsmaatschappij
bouw- en aannemingsmaatschappij
bouw- en aannemingsmaatschappij
bouw- en aannemingsbedrijf
woningbouwvereniging
bouwbureau
adviesbureau
ingenieursbureau
verwarmingsbedrijf
Rijkswaterstaat
adviesburo
bouwbedrijf
isolatietechniek
bouwbedrijf
bouwbedrijf
utiliteits- en woningbouw
architectenbureau
bouw- en woningbureau
technisch projectbureau
organisatie voor begeleiding in de bouw
gemeente
adviesbureau
adviesbureau
konstruktiebedrijf
provincie
installatiebedrijf
waterwinningbedrijf
bierbrouwerij
wegenbouw

Plaats

's-Hertogenbosch
Aalsmeer
Aken (D)
Aken (D)
Aken (D)
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam en Breda
Amsterdam en Breda
Breda
Breda
Driebergen-Rijsenburg
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Frechen (D)
Haarlem
Helmond
Keipen
Klundert
Landgraaf
Maastricht
Maastricht
Oirschot
Oosterhout
Overveen
Rijswijk
Roerdalen
Rotterdam/Zwolle
Rotterdam/Zwolle
Swalmen
Utrecht
Vlaardingen
Werkendam
Zoeterwoude
Zuid-Nederland

Vac.nr.

25.89
25.88
22.21
22.10
22.20
19.16
17.5
14.20
17.3
26.22
26.21
26.14
14.3
15.93
20.35
25.3
20.4
21.3
15.45
20.16
12.5
26.17
20.39
11.20
12.23
20.13
26.9
25.25
25.76
12.8
25.87
25.86
20.17
15.29
16.46
16.38
15.32
20.59

of meer kinderen van werkende
ouders op te vangen. Het gastouder-
bureau speelt een bemiddelende rol;
het koppelt gastouders aan 'vraag-
ouders'. Ook nadat een koppeling tot
stand is gekomen, blijft het bureau de
opvang begeleiden. Werkende
ouders kunnen bij zon bureau ook
met zeer gerichte wensen terecht. Als
men bijvoorbeeld opgeeft voor een
kind op bepaalde dagen of uren
opvang te wensen, dan zal het
gastouderbureau op zoek gaan naar
gastouders die bereid zijn op die
specifieke dagen op het kind te
passen.

Hoeregel je
kinderopvang
als jegaat
werken?

Functie

verkoper
verkoper
hoofd administratie
buitendienstmedewerker
customer service employee
field sales represantitive
filiaalmanager
intercedent
junior vertegenwoordiger
junior-secretaresse
sales planner
tele sales representative
ambitieuze jonge ondernemers
administratief medewerker
allround technisch medewerker
logistiek manager
magazijnmedewerker
regio-verantwoordelijken verkoop
verkoopmedewerkster
secretaresse
secretariaatsmedewerkster
account manager (critical care & diagn.)
unit manager (critical care & diagn.)
product manager (pharma)
area sales manager
hoofd personeelsrestaurant
verkoopleider
verkoper (38 u/week)
technisch verkoper buitendienst
eerste verkoper
filiaalhouder
magazijnmedewerker
verkoper
adviseur
sales manager Duitsland
hoofd inkoop/logistiek
vertegenwoordiger
verkoopadviseur
mede-firmant
verkoopster
verkoper-magazijnier
chauffeur/afwerker
orderbegeleider
pre-press medewerker
uitvoerder
diverse full-time intercedenten
financieel manager
directiesecretaresse
vertegenwoordiger
filiaalmanager
magazijnmedewerker
assistent(e) exportafdeling
commercieel/operationeel medewerker
designengineer
draaier
logistiek/administratief medewerker
magazijnmedewerker
orderbehandelaar
project engineer
senior design engineer
inkoper
elektrotechnisch verkoper binnendienst
verkoopleider benelux
sales coördinator
verkoper
verkooppartner
verkoper
export manager
salesmanager
technisch commercieel adviseur
vertegenwoordiger
'dtelnetters*
vertegenwoordiger
vertegenwoordigers
vertegenwoordiger
artsenbezoeker
administratief medewerkster
technical sales support engineer
aankomend vertegenwoordiger
rayonmanagers

Type bedrijf/instelling

producent warmtetechnieken
automobielbedrijf (sportwagens)
detaillist in artikelen voor moeder en kind
handelsonderneming in papier
exploitant elektr. inform.diensten/gidsen
exploitant elektr. inform.diensten/gidsen
detailhandel in zoelwaren
uitzendbureau
groothandel in grafisch papier
detaillist in tapijt
exploitant elektr. inform.diensten/gidsen
exploitant elektr. inform.diensten/gidsen
agent in industriële halfprodukten
detailhandel kindermode
tentoonstellings- en congrescentrum
horeca groothandel
automobielbedrijf
technische handelsonderneming
detailhandel kindermode
woninginrichter
detailhandel in geluidsdragers
farmaceutisch bedrijf
farmaceutisch bedrijf
farmaceutisch bedrijf
groothandel in bevestigingssystemen
ziekenhuis
producent cilindergassen
kledingzaak
isolatiebedrijf
detailhandel foto- en video-apparatuur
detailhandel woninginrichting
detailhandel woninginrichting
detailhandel woninginrichting
keukenfabrikant
kunststof-verwerkend bedrijf
producent medische instrumenten
karton fabricage
automobielbranche
kledingzaak
kledingzaak
leverancier sanitair en centrale verwarming
drukkerij
drukkerij
drukkerij
schildersbedrijf
uitzendbureau
fabricant van CD's
grootwinkelbedrijf
badkamer inrichter
cadeaushop (in ziekenhuis)
elektrotechnische groothandel
handelsonderneming
internationale handelsonderneming
maritieme dienstverlening
handelsonderneming
handelsonderneming
handelsondememi ng
internationale verkoop- en service-organisati<
maritieme dienstveHening
maritieme dienstveHening
specialist bedrijfsmechanisatie
internationale nautische handel
internationale nautische handel
producent klinische voedingsmiddelen
verkoopmaatschappi j
verkooporganisatie
detailhandel in audio/video/witgoed
specialist in horeca-equipment
groothandel zwemkleding
ingenieursbureau
verkooporganisatie onderhoudsprodukten
dienstveHener in o.a. telecommunicatie
producent van papier en plastiek
ziektekostenverzekeraar
fabricant van klinische voeding
farmaceutisch bedrijf
handelsonderneming
handelsonderneming
groothandel in grafisch papier
reinigingsbedrijf

Plaats

Aken (D)
Aken (D)
Almere
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Berkel-Enschot
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Breda
Capelle a/d IJssel
Capelle a/d IJssel
Den Bosch
Den Bosch
Den Bosch
Diemen
Eindhoven
Eindhoven
Eindhoven
Heerlen
Hellevoetsluis
Helmond
Helmond
Helmond
Kaatsheuvel
Kaldenkirchen (D)
Leeuwarden
Limburg e.o.
Lommei (B)
Luik
Luik
Luik
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Midden- en West-Nederland
Noord-Holland
Noord-Limburg
Oosterhout
Randstad
Roermond
Roermond
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

e Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Scherpenzeel
Schiedam
Scedam
Schijndel
Tiet
Urmond
Venlo
Verre Oosten en Zuid-Amerika
Vianen
Voorburg
Weert
diverse plaatsen in Nederland
provincie Luik
regio Aken (D)
regio Belgisch-Limburg en Luik
regio Den Haag/Rotterdam
regio Eindhoven
regio Rotterdam
regio Utrecht/Rotterdam
regio's noord-oost en noord-west

Vac.nr

22.2
22.22
14.13
14.11
16.13
16.11
14.5
14.22
14.25
14.12
16.14
16.12
25.54
26.39
26.26
26.16
26.10
26.42
26.40
16.23
16.5
15.51
15.50
15.52
14.15
20.2
25.26
20.50
26.50
16.7
20.62
20.61
20.60
26.13
14.14
25.16
11.10
23.10
24.6
24.5
24.3
11.7
11.9
11.8
16.26
14.9
12.6
26.27
14.2
12.3
12.22
16.32
16.20
16.10
16.34
16.24
16.33
16.28
16.9
16.8
25.94
16.16
16.15
25.59
25.18
11.4
12.7
14.27
14.4
16.21
16.1
14.21
24.2
21.4
23.8
15.20
20.54
26.1
14.25
14.1

Als u wilt gaan werken en overdag
opvang nodig heeft voor een of meer
kinderen, dan kunt u dat het best
regelen via het bedrijf of de instelling
waar u een baan heeft gevonden. U
kunt daar uw vraag om kinderopvang
duidelijk maken bij de afdeling
personeel en organisatie. En de
praktijk wijst inmiddels uit, dat een
toenemend aantal bedrijven en
instellingen op die vraag om kinder-
opvang ingaat. Dat wil zeggen: zij
huren voor hun werknemers met hele
jonge kinderen en/of schoolgaande
kinderen zogeheten 'kindplaatsen' in
een kinderdagverblijf of soortgelijke
opvangmogelijkheid.

Komt een kind van een part-timer ook
in aanmerking?
Ja, in principe hebben alle werkende
mannen en vrouwen recht op
kinderopvang. Daarbij maakt het
geen enkel verschil of iemand nu een
full-time of een part-time baan heeft.
Uiteraard is dit recht op kinderopvang
niet alleen voorbehouden aan
echtparen met kinderen. Ook
alleenstaanden met een of meer
kinderen kunnen van deze mogelijk-
heid tot kinderopvang gebruik maken.
Wie betalen er mee aan de kosten
van de opvang?
De kosten van kinderopvang komen
voor rekening van het bedrijf of de
instelling waar de ouders werken, de
gemeente van inwoning en/of de
ouders zelf.
* Heeft een ouder een plaats via een

bedrijf, dan bepaalt het bedrijf (de
werkgever) welke ouderbijdrage-
regeling van kracht is. De meeste
werkgevers hebben een regeling
naar inkomen van de ouder en
baseren zich op de WVC-advies-
tabel. Ze zijn hier echter niet toe
verplicht en allerlei varianten komen
in de praktijk dan ook voor.

* Heeft een ouder een gesubsidi-
eerde plaats, dan geldt de
ouderbijdrageregeling die door de
betreffende gemeente is vastge-
steld. Ook hier geldt dat de
gemeente vrij is om de WVC-
adviezen te volgen.

* Bij de gastouderopvang ligt dit
weer anders. In Heerlen en
omstreken geldt een vast uurbedrag
van fl 4,- voor het eerste en fl
2,50,- voor elk volgend kind. De
vraagouder betaalt dit bedrag
rechtstreeks aan de gastouder.
Sommige bedrijven die gastouder-
opvang in hun regeling hebben,
vergoeden (een deel) van deze
kosten. Deze regeling is op dit
moment ook van kracht voor de
gesubsidieerde gastouderopvang
in Landgraaf.

De ouderbijdrage is dus afhankelijk
van verschillende factoren. Het
bedrag dat u betaalt bestaai uil Iwee
delen: een vaste vergoeding voor de
kosten van de voeding en verzorging
en een bijdrage in de exploitatiekos-
ten van de instelling.

Regionaal Bureau
Onderwijs (RBO)

organiseert, coördineert en begeleidt
scholingstrajecten. Voor specifieke
doelgroepen zoals (herintredende)

Het Regionaal Bureau Onderwijs

vrouwen en allochtonen verzorgt zij
regelmatig beroepsopleidingen in
richtingen waar veel vraag naar is.
Deze opleidingen worden veelal in
opdracnt van arbeidsbureaus en/of
sociale diensten uitgevoerd om de
kansen van werkzoekenden te
vergroten.
Ook bedrijven en andere organisaties
maken gebruik van de dienstenvan
het RBO. De scholing zelf vindt plaats
bij opleidingsinstituten en onderwijs-
instellingen in de regio Zuid-Limburg.
Werkzoekenden kunnen de meeste
opleidingen kosteloos en met behoud
van uilkering volgen. Er is vaak ook
een financiële regeling voor reiskos-
ten en kinderopvang.
Meer informatie:
RBO Zuid-Limburg
nw. L. Boesten
Rijksweg Zuid 10
6131 AN Sittard
Tel.: 046-580712
(of via het arbeidsbureau)
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Functie
HEERLEN - De werkloosheid is voor
het eerst sinds twee jaar weer aan
het dalen. Dat blijkt uit cijfers die het
Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) zojuist heeft gepubliceerd. 'Het
is echter nog te vroeg om te spreken
van een omslag', aldus het CBS.

Volgens de jongste cijfers is het
aantal werklozen in de periode van
maart tot en met mei uitgekomen op
483.000 personen. In de periode
februari tot en met april stond het
werkloosheidscijfer op 500.000, in
de eerste drie maanden van dit jaar
op 520.000.
Een daling van de werkloosheid is in
deze tijd van het jaar normaal, maar
ook als met deze seizoensinvloed
rekening wordt gehouden is er sprake
van een lichte daling van het aantal
geregistreerde werklozen.
Of dit nu betekent dater ook meer
structureel sprake is van een stabilisa-
tie of een daling, kan pas over een
paar maanden worden vastgesteld,
zo meent het CBS.

Werkloosheid
voor het eerst

sinds twee
jaaromlaag



Renate Gaastra (22) vond na ruim drie jaar solliciteren een baan
WINNAAR VAN DE MAAND

Weer werken en
de belastingen

Belastingtechnisch kunnen er een
aantal zaken veranderen als u (weer)
betaald werk gaatverrichten.
Vrouwen die na lange tijd weer een
baan krijgen of bijverdiensten gaan
ontvangen, heten in politiek opzicht
"herintredende vrouwen". Dit geldt
ook voor vrouwen met een partner
die voor het eerst betaalde arbeid
gaan verrichten.
Waar moet u op letten?- Wie in loondienst gaat werken moet

een "loonbelastingverklaring"
invullen. Soms moet ook de partner
een nieuwe loonbelastingverklaring
invullen. U verkrijgt deze bij de
afdeling personeelszaken van het
bedrijf waar u werkt.- Wie niet in loondienst gaat werken,
maar bijvoorbeeld alleen bijverdien-
sten ontvangt, kan in aanmerking
komen voor een speciale regeling:
de "invorderingsvrijstelling".

- Mogelijk ontvangt de herintredende
vrouw na afloop van het eerste jaar
een aangiftebiljet voor de inkom-
stenbelasting/premie volks-
verzekeringen, soms zal ook de
partner (voor het eerst) zon
aangiftebiljet krijgen toegestuurd.- Soms komt het voor dat er op uw
inkomen te veel loonbelasting/
premie volksverzekering wordt
ingehouden. Dit kan gebeuren als u
bijvoorbeeld maar een deel van het
jaarwerkt. In datgeval kan het
voordelig zijn om een T-biljet in te
vullen voor de teruggave van het te
veel betaalde. Voor wie al een
aangiftebiljet krijgt toegestuurd, is
dat echter niet nodig.

Het feit dat de vrouw een eigen
inkomen krijgt kan ook gevolgen
hebben voor het recht op AOW, op
sociale uitkeringen, op studie-
financiering, op huursubsidie, op
premiekoopwoningen enz.

Meer informatie:
De brochure "Herintredende Vrou-
wen" van de belastingdienst vertelt u
hier meer over.

De belastingtelefoon: 06-0543, is op
werkdagen te bereiken van 8.00 lot
17.00 uur (gratis).

Onderwijs
Functie

docenten economische wetenschappen
secretaris faculteisbestuur
leerkracht
docent aardrijkskunde, natuurkunde
docenten techniek, biologie, economie
docenten techniek, geschiedenis
docenten tekenen, kunstgeschiedenis
onderzoeker (software engineer ai-syst.)
universitair docent
wetens, onderzoeker (rechtshistoricus)
wiskundig bioloog, gezondh.wetens.
docent algemeen technische vaardigheden
leerkracht combinatieklas 2-3
leerkracht voor klas 1
groepsleerkracht
docent schoonheidsverzorging (11 uur)
docent geschiedenis
docent duits (5 lesuren)
docent engels (13 lesuren; tijdelijk)
docent frans (6 lesuren; tijdelijk)
docent katechese/levensbeschouwing
docent nederlands (20 - 28 lesuren)
docent spaans (9 lesuren)
docent vakleer/kantoor (15 lesuren)
docent geschiedenis
docenten engels, frans, duits, spaans
docenten engels, sport, sociologie
docenten frans, geschiedenis, biologie
groepsleerkracht
praktijkleider
docent maatschappij oriëntatie
docenten engels, techniek, wiskunde
docent logistiek, sociale filosofie
docent(e) fotografie
handvaardigh./tekenen en techniek
docent biologie (22 uur 2e gr.)
docent economie (5 uur 2e gr.)
docent engels (25 uur 2e gr.)
docent engels (5 uur 2e gr.)
docent frans (23 uur le gr.; verv.)
docent frans (8 uur 2e gr.; verv.)
docent geschiedenis (18 uur 2e gr.)
docent maatschappijleer (7 uur 2e gr.)
docent scheikunde (6 uur 2e gr.; verv.)
docent wiskunde (14 uur Ie gr./2e gr.)
stafmedewerker onderwijs (38 uur)
docenten administratie, handel
onderwijscoördinator (18 uur)

Type bedrijf/instelling

scholengemeenschap
universiteit
basisschool
scholengemeenschap
college
scholengemeenschap
universiteit, faculteit educatieve opleidingen
universiteit, faculteit Bedrijfskunde
universiteit
universiteit
universiteit
scholing voor specifieke doelgroepen
vrije school basisonderwijs
vrije school basisonderwijs
openbare basisschool
school voor VBO
scholengemeenschap
school voor beroeps- en bedrijfsopleidingen
school voor beroeps- en bedrijfsopleidingen
school voor beroeps- en bedrijfsopleidingen
Lerarenopleiding basisonderwijs
school voor beroeps- en bedrijfsopleidingen
school voor beroeps- en bedrijfsopleidingen
school voor beroeps- en bedrijfsopleidingen
college
college
hogeschool
college
school voor buitengewoon onderwijs
ambulante jeugdhulpverlening
educatief centrum
college
universiteit
regionaal centrum kunstzinnige vorming
technische school
scholengemeenschap
technische school
scholengemeenschap
technische school
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
technische school
scholengemeenschap
scholengemeenschap
inst. beroepsonderw. en volw. educatie
college
muziekschool

Plaats

Naaldwijk
Nijmegen
Reuver
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam
Scheveningen
Sittard
Sittard
Teteringen
Tilburg
Uithoorn
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Utrecht
Vlaardingen
Voorburg
Wageningen
Weert
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Woerden
Zaandam
Zoetermeer
regio Gooi en Vecht

Vac.nr.

15.142
19.3
12.13
15.139
17.67
15.148
15.132
15.31
15.97
19.14
15.160
17.66
12.21
12.20
26.19
26.18
15.113
17.9
17.7
17.8
15.79
17.12
17.10
17.11
17.13
15.140
15.135
15.107
15.13
15.117
17.29
15.151
15.156
20.27
17.44
17.38
17.42
17.39
17.41
17.35
17.34
17.36
17.43
17.40
17.37
15.2
15.147
15.81

persvoorlichter van het MECC:
'Deze beurs is duidelijk geëvalu-
eerd. Wat ooit begon als een
evenement voor Maastricht en
omstreken, is uitgegroeid tot een
manifestatie waarop bezoekers uit
drie landen massaal afkomen.'

" Georges Franquinet, MECC-projectmanaqer [links) en HarryJanssen, directiesecretaris en PR-
functionaris van het arbeidsbureau Maastricht: 'Deze beurs is een ideaal trefpunt voor werkzoekenden
en werkgevers'Vorig jaarhad MECC JOB, on-

danks een krimpende arbeidsmarkt,
maar liefst tweeduizend vacatures
'in de aanbieding', waarvan de
helft afkomstig uit België (regio
Eupen, Hasselt, Luik, Tongeren) en
de omgeving van Aken. Eind
september zijn niet alleen alle
arbeidsbureaus uit de grensgebie-
den met hun openstaande vacatures
wederom van de partij, ook de
vacante jobs waarover de arbeids-
bureaus in de (twaalf) lidstaten van
de Europese Unie beschikken,
worden tijdens MECC JOB op
beeldschermen gepresenteerd.

MECC JOB is - voor het tweede
opeenvolgende jaar - een co-
produktie van Arbeidsvoorziening
Zuid-Limburg en het Maastrichts
Expositie en Congres Centrum
(MECC). Volgens Georges
Franquinet, MECC-projectmanager,
is deze beurs 'een ideaal trefpunt
voor werkzoekenden en werkgevers
in Limburg en de grensgebieden in
België en Duitsland.

Eén jaar en drie maanden was ze
werkloos. 'Dat is enorm lang. Maar ik
ben het blijven proberen, ik wilde
aan de slag.'
Haar eigenlijke beroep (kapster) kon
ze niet langer uitoefenen vanwege
een allergie. Ze zat daardoor één
jaar in de ziektewet. Eenmaal
hersteld koos zij voor een
omscholingscursus die anderhalf jaar
in beslag nam. 'Ik wilde ergens

beginnen als administratief mede-
werkster, maar zon baan ligt niet
voor het oprapen.' Uiteindelijk liet ze
zich inschrijven bij de Sollicitatieclub
in Heerlen. Renate: 'Ik heb daar
tussen december '93 en mei '94 een
hoop geleerd. Je ontdekt er ie eigen
kwaliteiten, want die heeft eik mens.
Na die vijf maanden had ik enorm
veel zelfvertrouwen.'
Nu verdient ze haar boterham als

HEERLEN - Renate Gaastra (22) uit Heerlen heeft - eindelijk
■ een baan gevonden. 'Ik ben zó blij, want ik heb wel vijftig
sollicitatiebrieven geschreven, steeds tevergeefs. Maar
onlangs kreeg ik van een bakkerij in Heerlen bericht dat ik
mocht beginnen. Nou, je weet niet wat je dan overkomt...'

verkoopster in een bakkerij. 'Het is
daar aanpakken geblazen en meestal
vroeg beginnen, maar ik heb het er
goed naar mijn zin. De ene week
werk ik 32 uur, dan weer 36 en soms
40 uur.'
Ze is die dag net thuis van haar
werk, zaterdagavond half acht. 'Wat
was het druk in dewinkel! Ik heb
vandaag heel wat metertjes afge-
legd. Niet erg hoor, morgen is het
zondag. Kan ik lekker uitrusten.'
Heeft ze nog een tip voor al die
duizenden anderen die óók zo graag
aan de slag willen?
Renate: 'Nooit de moed opgeven,
blijven solliciteren en steeds geloven
in je eigen kwaliteiten. Ooit komt de
dag dat het lukt...'

Computernetwerk
Het computernetwerk met Europese
vacatures waaraan de technici in
'Brussel' de afgelopen jaren hebben
gewerkt, zal tegen eind september,
zo is de verwachting, operationeel
zijn. Op die manier krijgt de beurs
in Maastricht niet alleen een
Euregionaal, maar ook een breed
internationaal karakter. 'Al zal het
accent natuurlijk sterk blijven liggen
op bedrijven en onderwijs-
instellingen uit de Euregio Maas-
Rijn', benadrukt Franquinet. 'Dat is
en blijft de basis van deze beurs.'

Moet een bedrijf - tegen september
'94 - vacatures nebben om
deel te nemen aan MECC JOB?
'Dat is geen voorwaarde', zegt
Franquinet. 'Het is natuurlijk fantas-
tisch als een standhouder kan
zeggen: "Geachte bezoekers, zie
hier mijn actuele vacatureoanbod!"
Maar er zijn ook werkgevers die
weliswaar nu geen banen vacant
hebben, maar wel op termijn. Dan
zul je nu al moeten investeren om
de personele factor, zeker kwalita-
tief gezien, op termijn zeker te
stellen met het oog op een gezonde
bedrijfsvoering. Afgezien van het
grote promotionele effect van
"aanwezig zijn" op een beurs als
MECC JOB, is het goed om te allen
tijde met de arbeidsmarkt te
communiceren.'
Persvoorlichter Hustinx: 'MECC JOB
is een publicitaire trekker. We zetten
ook dit keer alle beschikbare media-
instrumenten in om een zo breed
mogelijk aandacht te krijgen. Die
publiciteit komt ook de standhouders
ten goede.' De organisatoren zijn
inmiddels volop bezig met het
benaderen van werkgevers (per
sector). Er worden afspraken
gemaakt met branches (horeca,
bouw, metaal, dienstverleners) en
belangenbehartigers (o.a. LOZO,
Limburgse Werkgeversvereniging,
Stichting Werkgevers Euregio, et
cetera) om aan deze beurs deel te
nemen. In het MECC-complex
worden tijdens de beurs 'straten'
aangelegd, waardoor elke speci-
fieke branche direct en goed
herkenbaar is. Bedrijfsgerichte
demonstraties - die het publiek als
vanouds zeer aanspreken - geven
de beurs een extra dynamisch
karakter.

Investeren in toekomst

Nieuwe standhouders
De eerste contracten met bedrijven
en organisaties die een stand huren
tijdens MECC JOB zijn inmiddels
afgesloten. Daaronder bevinden
zich vele 'vaste' standhouders die
voor het vierde jaarop MECC JOB
van de partij zijn. Maar er hebben
zich, volgens Franquinet, inmiddels
ook nieuwe kandidaten aangemeld
die willen meedoen 'omdat MECC
JOB steeds meer uitstraling naar de
arbeidsmarkt heeft. Louk Hustinx,

COLOFON

Openbare nutsbedrijven
De oudste, en daardoortegelijkertijd
bekendste kinderopvang-
mogelijkheden zijn nog steeds het
kinderdagverblijf en de buiten-
schoolse opvang. Het kinderdagver-
blijf is speciaal bedoeld voor
kinderen van 0 tot en met 4 jaar,
terwijl de buitenschoolse opvang
voorziet in het opvangen van
schoolgaande kinderen. Kinderen van
werkende ouders, in de leeftijd vanaf
4 tot 13 jaar, kunnen daar na
schooltijd en ook tijdens de school-
vakanties terecht. Deze kinderen
worden daartoe, afhankelijk van hun
leeftijd, meestal van school gehaald
en naar de opvanglokatie overge-
bracht. Een nog betrekkelijk nieuwe
opvangmogelijlcheid, voor kinderen
van 8 weken tol 1 3 jaar, die de
laatste tijd sterk in populariteit
toeneemt, verloopt volgens de diverse
gastouderbureaus in Nederland.

Kinderopvang via
een gastouderbureau
In steeds meer Nederlandse sleden
worden gastouderbureaus opgericht.
Via zon bureau komen kinderen
terecht bij gastouders die zich
hebben opgegeven om overdag een

Zie verder pagina I I

Kinderopvang
Welke mogelijkheden van kinderop-
vang bestaan er?

Functie

voorzitter en leden
medewerker technisch beheer pc's
academicus

Type bedrijf/instelling

gemeente (adviescommissie bezwaarschriften)
nutsbedrijf
nutsbedrijf

Plaats

Brunssum
Eindhoven
Haarlem

Transport, opslag, communicatiebedrijven

Functie

hoofdwerktuigbouwkundigen ma
hoofdwerktuigkundigen
ervaren redacteur/verslaggever
planner
acquisiteur
electricien vrachtwagens

Type bedrijf/instelling

rederij
rederij
onderwijstelevisie
transportbedrijf
transportbedrijf
transportbedrijf

Plaats

Breskens
Breskens
Hilversum
Hoensbroek
Rotterdam
Würselen (D)

Handel, horeca, reparatie van gebruiksgoederen
Functie
marktleidster
mode-adviseurs
verkoopadviseur

Type bedrijf/instelling
producent drogisterijprodukten
modezaak/sportartikelen
verkoopbedrijf kunststoffen

Plaats
Aken (D)
Aken (D)
Aken (D)

Vac.nr.

11.5
20.12
25.12

Vac.nr

14.23
16.3
17.6
11.14
16.17
22.17

Vac.nr

22.7
22.19
22.12

BANENVIZIER i* een uitgave van
de commerciële afdeling van het
Limburgs Dogblad.

BANENVIZIER verschijnt elke
laatste zaterdag van de maand.

Voor meer informatie:
045-739911
Uitqeversrnaatschappij
Limburgs Dogblad
BANENVIZIER
Postbus 3100
6401 DP Heerlen

Middelbare scholen
Ook van de zijde van middelbare
scholen is grote belangstelling voor
de nieuwe versie van MECC JOB.
Inmiddels hebben zich meer dan
3000 leerlingen opgegeven om
klassikaal naar het MECC te komen
om zich voor te bereiden op keuzes
die in leerpakketten gemaakt
moeten worden met het oog op
vervolgopleidingen en beroeps-
keuze. Het MECC, dat er voor
zorgt dat de klassen per bus
worden opgehaald en weer
worden teruggebracht, is verrast
door deze grote opkomst. Zoals het
er nu naar uitziet, zal het aantal van
ruim 3000 scholieren nog groeien,
omdat nog niet alle scholengemeen-
schappen hebben gereageerd.
Daar komt nog bij, zegt MECC-
persvoorlichter Hustinx, dat er aan
net begin van het komend school-
jaareen programma van lesbrieven
aan de scholen wordt aangeboden.
'Daarop zullen ongetwijfeld nog
extra aanmeldingen volgen.'

BanenVizier25 juni 1994

" Namens de Sollicitatieclubs in Heerlen, Maastricht en Sittard feliciteert mw. C. Pluymaekers, directeurvan het
arbeidsbureau Oostelijke Mijnstreek, Renate Gaastra met haar baan én met het feit dalzij de duizendste 'baanvindster'
is van deSollicitatieclubs in Zuid-Limburq

BanenVizier
Duizenden middelbare scholieren bezoeken

klassikaal banen- en beroepenbeurs
MECC JOB biedt vacatures
uit twaalf Europese landen

MAASTRICHT - MECC JOB '94, de grootste banen- en
scholingsbeurs in onze Euregio, vindt dit jaarplaats van 29
september t/m 2 oktober. Vorig jaar werd deze manifestatie
bezocht door 13.000personen, onder wie opvallend veel
mbo'ers, hbo'ers en academici. Dit keer komen ook nog dui-
zenden middelbare scholieren een kijkje nemen.

725 juni 1994



Wilt u adverteren in BANENvhiER ? Bel 045-739380

Functie

bouwkundig uitvoerder
calculator v/tb

Type bedrijf/instelling

woning- en utiliteitsbouw
installatiebedrijf

Plaats

regio Midden-Brabant
regio Zuid-Limburg

Vac.nr.

20.58
12.19

Onderwijs

Functie

docenten techniek, economie, engels
docenten engels, duits, economie
docenten economie, techniek, scheikunde
docent algemene muzikale vorming
groepsleerkracht
docenten muziek, natuurkunde, wiskunde
adjunct-directeur
directeur
docent intern, management (10 uur)
leerkracht
medisch/moleculair bioloog
docenten frans, engels, biologie
docent klarinet/saxofoon (5 uur)
docent viool (10 uur)
onderzoeksmedewerker
docent duits (0,25 fte)
docent engels copywriting (0,20 fte)
docent interieurkunde (0,10 fte)
docent reklamefotografie (0,25 fte)
docenttoegepast ruimtelijk vormg. (0,90 fte)
docent afwerkings/procestechnologie
docent viool (8 lesuren)
docent zang, lichte muziek (4 lesuren)
docent aardrijkskunde (10 lesuren) .
docent duits (9 lesuren)
docent economie (18 lesuren)
docent economie (volledige betrekking)
docent engels (21 lesuren)
docent latijn (6 lesuren; vervanging)
docent muziek
docent nederlands (3 lesuren)
docenten duits, muziek, latijn
docent geschiedenis (26 lesuren)
opleidingsmedewerker
hoofddocent planningsmethoden
docenten scheikunde, klassieke talen
hoofd onderwijsbureau
docenten engels, schilderen, bouwtechniek
docent muziek (10 uur)
docent techniek (15 uur)
docenten duits, wiskunde, techniek
docenten duits, geschiedenis, techniek
proctmedewerker (24u/week)
docent (orthopedagoog; 0,7 weektaak)
docent (psycholoog; 0,8 weektaak)
hoogleraar personeelsmanagement (ft)
docenten economie, systeembeheer
docent klassieke talen (30 uur)
arts-onderzoeker
hoogleraar psychologie
hoogleraar psychologie
docenten duits, economie, wiskunde
docent(e) beeldende vorming
leerkracht algemene technieken (19 uur
leerkracht engels (18 lestijden)
leerkracht natuurkunde (7 lestijden)
cursusdocenten (free-lance)
docent pedagogiek
docent pedagogiek (verv.) (0,4 fte)
docent pedagogiek/onderwijskunde
docent pedagogiek/onderwijskunde
hoofd personeeel- en organisatiebeleid
docenten klassieke talen, natuurkunde
groepsleerkracht (20 uur in bovenbouw)
leerkracht
docent verpleging, stagecoördinator
universitair docent (fys. geografie)
docente synthesizers, slagwerk, video
docenten spaans, latijn, frans
algemeen schoolbegeleider

Type bedrijf/instelling

scholengemeenschap
opleidingscentrum
college
hogeschool
basisschool
scholengemeenschap
scholengemeenschap
universiteit
hogeschool
school voor kinderen met achterstand
universiteit
scholengemeenschap
muziekschool
muziekschool
onderzoeksinstituut
beroepsopleiding
beroepsopleiding
beroepsopleiding
beroepsopleiding
beroepsopleiding
beroepsopleiding
centrum voor kunst en muziek
centrum voor kunst en muziek
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
opleidingsinstituut
universiteit
Lyceum
hogeschool
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
scholengemeenschap
technische school
gezondheidsdienst
hogeschool
hogeschool
universiteit, faculteit technische bedrijfskunde
scholengemeenschap
gymnasium
universiteit
universiteit
universiteit
scholengemeenschap
scholengemeenschap
school voor VBO
school voor VBO
school voor VBO
hogeschool
HBO lerarenopleiding basisonderwijs
lerarenopleiding basisonderwijs
HBO lerarenopleiding basisonderwijs
Lerarenopleiding basisonderwijs
college
scholengemeenschap
montessoribasisschool
basisschool
scholengemeenschap
Rijksuniversiteit
popschool
scholengemeenschap
pedagogisch centrum

Plaats

's-Hertogenbosch
Aalsmeer, Amsterdam en Naarden
Aalten
Alkmaar
Almere
Amstelveen
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam
Arnhem
Barneveld
Barneveld
Bilthoven
Boxtel
Boxtel
Boxtel
Boxtel
Boxtel
Boxtel
Breda
Breda
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum
Castricum)
De Bilt
Delft
Den Haag
Den Haag
Den Helder
Doetinchem
Doetinchem
Doetinchem
Edam
Emmen
Enschede
Enschede
Enschede
Epe
Gouda
Groningen
Groningen
Groningen
Haarlem
Hellevoetsluis
Hellevoetsluis
Hellevoetsluis
Hellevoetsluis
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Helmond
Hilversum
Hoorn
Huizen
Landgraaf
Leiden
Leiden
Lelystad
Lelystad
Middelburg

Vac.nr.

15.141
15.143
15.138.
15.64
15.114
15.110
15.109
15.98
15.63
15.12
15.100
15.118
15.6
15.7
15.30
26.4
26.5
26.8
26.6
26.7
26.3
15.9
15.10
17.49
17.46
17.52
17.51
17.48
17.54
17.50
17.47
15.149
17.53
15.56
25.75
15.136
15.108
15.146
17.60
17.61
15.103
15.137
15.99
15.4
15.3
15.158
15.111
15.5
15.152
15.155
19.12
15.144
15.11
16.43
16.44
16.45
12.18
26.36
12.17
26.35
12.16
25.21
15.112
15.1
11.12
15.104
15.28
15.153
15.105
26.37
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Bouwnijverheid, bouwinstallatie 700 à 800 vacatures, elke laatste zaterdag van de maand!Wie heeft er recht op minimum
(jeugd)loon?
ledere werknemer tot 65 jaar heeft
recht op minimumloon. Voor werkne-
mers van 23 tot 65 jaar geldt het
wettelijk minimumloon. Beneden de
23 jaar is er een minimumjeugdloon,
dat daarvan is afgeleid volgens een
bepaalde sleutel. Per leeftijdsjaar
geldt een lager minimumjeugdloon.
Met ingang van 1 januari 1993 is
het onderscheid tussen werknemers
die meer dan wel minder dan
eenderde van de normale arbeids-
duur werken vervallen. De wet
'minimumloon en minimumvakantiebij-
slag' is op dit punt gewijzigd. Ook
de werknemer die korter werkt dan
eenderde van de "normale arbeids-
duur" heeft dus nu recht op minimum-
loon.
Op grond van de "wet gelijke
behandeling van mannen en vrou-
wen" mag er overigens ook geen
onderscheid - directof indirect - tussen
mannen en vrouwen gemaakt
worden.
Naast de leeftijd is het minimumloon-
bedrag waarop u recht hebt ook
afhankelijk van de arbeidsduur. Voor
het volledige bedrag móet u gedu-
rende de "normale arbeidsduur"
werken.
In veel bedrijfstakken is de normale
arbeidsduur verkort van 40 uur naar
(gemiddeld) 38 uur per week. In de
meeste gevallen wordt er echter
gewoon 40 uur gewerkt en wordt de
arbeidsverkorting gegeven in
roostervrije dagen.
Voor partieel leerplichtigen die een
kortere werkweek hebben omdat zij
een aantal dagen onderwijs volgen,
is het bruto minimumloon naar
evenredigheid lager. Een partieel
leerplichtige die drie dagen werkt en
twee dagen onderwijs krijgt, heeft
recht op 3/5 van het voor hem of
haar geldende minimumloon bij een
volledige baan.

Subsidie-
mogelijkheden

Als u al enige tijd op zoek bent naar
werk of lang niet aan het arbeidspro-
ces hebt deelgenomen, bijvoorbeeld
in verband met de opvoeding van uw
kinderen, dan zijn er wellicht een
aantal subsidiemogelijkheden voor u
beschikbaar die uw kansen op de
arbeidsmarkt helpen te verruimen.
Bij het arbeidsbureau kunt u vergoe-
ding aanvragen voor de kosten van
een opleiding. Deze vergoeding
draagt de naam 'Kaderregeling
Scholing' en wordt echter alleen
onder speciale voorwaarden
toegepast.

Een andere regeling, de 'Kader-
regeling Arbeidsinpassing' verstrekt
een subsidie aan werkgevers voor
begeleiding en training van werklo-
zen op een arbeidsplaats. Deze
regeling is in principe alleen toepas-
baar voor personen die langer dan
een jaar onafgebroken bij het
arbeidsbureau staan ingeschreven.
Voor sommige doelgroepen kan een
afwijkende eis gelden.

De 'Kaderregeling Uitzendarbeid'
tenslotte geert ook een subsidie aan
een werkgever die een langdurig
werkloze (langer dan een jaar
onafgebroken ingeschreven bij het
arbeidsbureau) minimaal 1 2 weken
en maximaal 1 2 maanden op
uitzendbasis aanneemt.
Al deze regelingen zijn alleen onder
speciale condities toepasbaar. Zowel
werkgevers als werkzoekenden
kunnen bij de consulent van het
arbeidsbureau terecht om na te gaan
of de regeling in hun eigen specifieke
situatie toepasbaar is.

Minimumloon
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