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GoedemorgenVAN DE HOOFDREDACTEUR

ïet illegale gokken tegen te
1 dienen er meer casino's te
h. Dat is het advies van de
*" voor de Casinospelen aan
fnisters van Justitie en van

Zaken. Mogelijk dat
Be minister van Financiën
Fen spitst omdat het via het
haspel mogelijk iszwart geld

en geperst voor een deel
belastinggeld naar de schat-
te laten afvloeien. Nu hebben
'i Nederland al drie casino's
Xheveningen, Zandvoort en
eigen Valkenburg. Maar vol

1 de Raad voor de Casinospe-
taan er beslist nog twintig ge-
Men in Nederland te trappe-
'Ooj* een casino. Hoeveel nieu-
)okhuizen er bij dienen te ko-
hvordt niet gezegd. Maar al
fererend wordt gedacht aan
Verdam ofRotterdam en aan
legen of Breda. Volgens insi-feiet het er naar uit dat dere-
ig het advies van de Raad
I opvolgen. Dat betekent be-
llet een snelle bouw alsof het
ie fabriekspandjes zijn. Als

' een nieuw speelgeldcentrum
komt, krijgt dat toch pas in

> zijn beslag. Voorlopig knal-
ie cijfers van de drie bestaan-
üsino's er nog niet denderend
|ook al omdat de belastingen
tasino's inkomenstechnisch be-
\ niet onder de minima rang-
"cfcen. In hoeverre het illegale
hen vermindert als er legaal
F mogelijkheden komen, blijft
hnks alle duidelijke progno-
:*en vaagheid. Vaststelbaar is
I dat het illegale gokken ioe-
|".t in grensgebieden, waar
'een legaat casino is gelegen. Is
wiotie/ t>oor uitbreiding van

trio's om het illegale gokken te-
I te gaan wel juist?. Is het niet
■■■" na te gaanofer wel behoefte
* uitbreiding bestaat. Ook de
'lust vereist koopkracht buiten
'*u>arte circuit. Ook de goklust
ftst koopkracht wil de lust ten-
Pste geen last worden. Goede
PSen, een goed advies betekent
tktal niet een te dure gok.

Het weer
Mf tot zwaar bewolkt met
wie buien. Middagtempera-
J»r rond 14 graden. Matige
"ttd uit zuidelijke richtingen,
toruitzichten t/m zondag:
W tot zwaar bewolkt en pe-
lden met regen.
*NDAAG:;»op: 06.32 onder: 20.47

op: 13.10 onder: 04.37
'OftGEN:
f 1»op: 06.30 onder: 20.49l»an op: 14.33 onder: 05.09

Ongeval
Een ongewoon
verkeersongeval
meldt de politie
van Göppingen in
West-Duitsland.
Een automobiliste
zag een motorrijd-
ster over het
hoofd: een botsing
was het gevolg. De

r**tte stapte uit, maar vergat
J*t pookje van de automatiek
£"* te zetten, zodat de auto

aan de rol ging en
!**". tweede keer tegen de mo-
Jf botste. De inmiddels ver-
dekte/ automobiliste sprong
*arop weer in haar wagen,
""aar ging in plaats van op de
eti, vol op het gas staan en
'choof zo motor en berijdster
'Ver het wegdek. De tot dat
jjoment ongedeerd gebleven
""otorrijdster liep toen toch
ï°g enig, zij het licht, letsel op.
Jfen typisch (on)geval van mo*
°*fisch overstuur raken.

Geen geld
Ook zei Rietkerk niet van plan te
zijn de prijscompensatie per 1 juli
uit te betalen. „Ik heb al eerder laten
weten dat daarvoor geen geld is",
zei hij. De bonden reageerden daar-
op met de mededeling dat zodra het
percentage bekend is zij een eis tot
uitbetaling bij de minister op tafel
zullen leggen.

De bonden hebben de minister ge-
vraagd op tafel te komen met alle
plannen die de arbeidsvoorwaar-
den van ambtenaren kunnen beïn-
vloeden. „Dat is eerlijk tegenover
een miljoen ambtenaren", zei Van
de Scheur.

Mogelijk uitstel
extra belasting
tweeverdieners
DEN HAAG - Het kabinet zal
waarschijnlijk morgen besluiten
om de voorgenomen extra belas-
tingheffing op echtparen met meer
dan één inkomen uit te stellen tot 1
januari. Hiermee wil het kabinet
tegemoet komen aan bezwaren van
onder meer de Raad van State, de
linkse fracties en de VVD in de
Tweede Kamer die geen onder-
scheid willen maken in de positie
van gehuwden en ongehuwd sa-
menwonenden op het gebied van
de belastingheffing.

In de Voorjaarsnota heeft het kabi-
net al een maatregel aangekondigd
om de voorgenomen eenmalige uit-
kering aan de echte minima, die
voor het grootste deel betaald zou
worden uit de opbrengst van de ex-
tra belasting op meerverdieners, te
financieren.

ABP neemt deel
in Caubergproject
VALKENBURG AAN DE GEUL -
Het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds in Heerlen neemt deel
in het multi-functïoneel recreatie-
project dat op de Valkenburgse
Cauberg zal worden gebouwd. Dit
verklaarde directie-secretaris Ter-
huurne van het ABP gisteren. Met
de participatie zijn 'meerdere' mil-
joenen gemoeid.

Het recreatieproject bestaat uit 350
vakantiebungalows alsmede een
uitgebreid voorzieningenpakket
waaronder een medisch centrum en
een subtropisch zwembad. De tota-
le oppervlakte van het project
wordt geraamd op 40 hectare. Het
project levert vijftig 'vaste' banen
op. Bovendien komen er nog veer-
tig seizoensplaatsen ter beschik-
king.

PNL-motie
aangenomen

DEN HAAG - Met alleen de stem-
men van D'66, PPR, PSP en EVP te-
gen heeft de Tweede Kamer giste-
ren de motie van CDA, PvdA en
VVD aangenomen die uitspreekt
dat ook onder de huidige moeilijke
economische situatie de doelstel-
ling en afspraken in het kader van
het PNL-beleid zoveel als mogelijk
gehandhaafd dienen te blijven en
dat de regionale prioriteitsstelling
tot uitdrukking moet worden ge-
bracht door een start nog dit jaar
van de nieuwbouw van het acade-
misch ziekenhuis en door een aan-
vaardbare, nieuwe regeling voor
de vervroegde uittreding van ex-
mijnwerkers.

D'66 en de kleine linkse partijen
stemden, zoals zij zeiden, uitslui-
tend tegen, omdat de motie niet uit-
spreekt om wat voor soort acade-
misch ziekenhuis het gaat.

Overleg overarbeidsvoorwaarden opgeschort

Ambtenaren: eerst
geschillenregeling

DEN HAAG - De ambtenarenbonden willen niet
verder praten met minister Rietkerk over hun ar-
beidsvoorwaarden. Eerst moet de minister komen
met een geschillenregeling.

De bonden verlangen ook van de
minister dat hij eerst deop 5 janua-
ri gemaakte afspraak nakomt om
ongeveer zesduizend banen in te
vullen in ruil voor de ingeleverde
prijscompensatie. „Tot nu toe is
daar geen dondervan terecht geko-
men", zei Abva/Kabo-voorzit ter
Jaap van de Scheur.

De minister zei zeer teleurgesteld te
zijn over deze houding. Hij zei er
niet meer aan te kunnen ontkomen
de korting op het vakantiegeld een-
zijdig op te leggen. Bovendien zei
Rietkerk dat hij zal bekijken of op
zijn ministerieper 1 oktoberconcre-
te plannen uitgewerktkunnen wor-
den voor de invoering van arbeids-
tijdverkorting met een extra inleve-
ring van 2 procent van het inkomen
door ambtenaren en trendvolgers.

Ook zei Rietkerk dat de invulling

van de geschillenregeling meer
tijd vraagt dan aanvankelijk was
gedacht. De bonden zijn van me-
ning dat de minister op dit punt de
waarheid geweld aandoet, omdat
volgens hun informatie het eind-
rapport al drie weken op het mi-
nisteriegereed ligt. Inmiddels heb-
ben de bonden zelf een plan tot re-
geling van geschillen opgezet. Zij
willen een commissie bestaande
uit een voorzitter en twee leden.

Beslissing op lange baan geschoven?

Brinkman maakt nu
voorbehoud voor
SROL-machtiging

DEN HAAG - Minister Brinkman
van WVC heeft de Tweede Kamer
in antwoord op schriftelijke vra-
gen van de PvdA-KamerledenKos-
to enKonings bevestigd dat hij Ge-
deputeerde Staten heeft meege-
deeld voorlopig van oordeel te zijn
dat de SROL de zendmachtiging
voor de regionale omroep moet
krijgen. De ministerwijst er echter
op dat hij daarbij eveneens heeft
gezegd dat over zon belangrijke
beslissing het advies van de Om-
roepraad moet worden gevraagd.

De minister zegt in zijn antwoord
niet dat de Omroepraad inmiddels
afwijzend heeft gereageerd met de
melding dat de Omroepwet geen
grond biedt de zendmachtiging van
de ROZ in te trekken. Dat kan Vol-
gens de Omroepraad alleen als de
bestuurlijke en programmatische
eisen die aan regionale omroepen
worden gesteld, worden gewijzigd,
bijvoorbeeld in het kader van de be-
handeling van de aangekondigde
Media-nota, aldus deKamerleden.
Blijkens de tekst van het vraagge-
sprek tussen de minister en deROZ,

die bij het antwoord op de Kamer-
vragen is gevoegd, was de minister
op 10 maart van oordeel dat, voor-
uitlopend op de Media-nota, wél be-
slissingen zouden kunnen worden
genomen.

In zijn antwoord op deKamervra-
gen neemt de minister de zienswij-
ze van de Omroepraad met zoveel
woorden over. De uitspraak over
de SROL was voorlopig: „Regiona-
le omroep zal onderwerp van over-
legzijn in hetkader van de gedach-
tenwisseling met de Tweede Ka-
mer aan de hand van een door mij
te presenteren media-nota". Na
deze opmerking herhaalde de mi-
nister dat de huidige tekst van de
Omroepwet de mogelijkheid biedt
thans een beslissing te nemen,
maar „uiteraard zullen eventuele
beslissingen ten aanzien van de
status van individuele regionale
omroepen moeten passen binnen
het totale beleid dat, in overleg
met de Kamer, voor deze vorm van
omroep zal worden vastgelegd", al-
dus de bewindsman.

Enige Kamerleden trokken uit zijn
woorden de conclusie dat minister
Brinkman niet op korte termijn een
beslissing zal nemen.

Amstel Gold Race
staat weer volop
in belangstelling

HEERLEN - Nog twee dagen. Dan vindt de 18de AMSTEL GOLD RACE
plaats, opnieuw met medewerking van het LIMBURGS DAGBLAD.

De voortekenenwijzenerop, dat debelangstelling voor Nederlands groot-
ste wielersportevenement weer groot Is. Uiteraard zijn devele successen
van landgenoten In de voorbije klassiekers hieraan nietvreemd.
Hoe het deelnemersvelder utodet, wéér en hoe laat de karavaan zaterdag
passeert, ü kunt het vandaag twen op pagina 24.

Presentje voor PNL-delegatie
Veertig miljoen

voor nieuwbouw
Computercentrum

;Van onze verslaggevers

HEERLEN - Nieuwbouw in Heer-
len voor het Computer Centrum
Limburg voor een bedrag van 40
miljoen gulden, waarmee in 1985
kan worden begonnen, zal één van
de presentjes zijn, die het kabinet
Lubbers morgen gaat aanbieden
aan het college van GS van Lim-
burg. Morgen wordt in Den Haag
het afgebroken gesprek tussen re-
gering en provinciaal bestuur
voortgezet over de voortgang van
de PNL-afspraken.

De veertig miljoen gulden voor een
nieuw CCL-kantoor komen uit een
extra bijdrage van de regering aan
Rijksgebouwendienst ter stimule-
ring van de werkgelegenheid. Uit
diezelfde pot worden ook de uitbrei-
ding van het CBS in Heerlen en de
bouw van het defensiekantoor in
Kerkrade betaald.

Weertse hield zwangerschap geheim

Moeder wilde
baby begraven
WEERT - De Weerter politie heeft
gisteren een 35-jarige vrouw uit
die stad aangehouden. Zij is de
moeder van het kind dat dinsdag-
middag door de politie in een vuil-
nisvat aan de Noorderlaan in
Weert levenloos werd aangetrof-
fen.

De vrouw heeft tijdens het verhoor
verklaard dat zij in de nacht van

donderdag op vrijdag verleden
week is bevallen van haar zoon. Zij
had de zwangerschap en de geboor-
te van het kind voor haar huisgeno-
ten verborgen weten te houden.

Vrijdagmorgen legde de Weertse
haar pasgeboren zoon in de achter-
tuin achter een schutting. Ze was
van plan het kind later te begraven.
Buurtbewoners bemerkten volgens
de politie dinsdagmiddag pas dat er
een baby achter de schutting lag en
alarmeerden de politie. Toen deze
ter plaatse kwam was het kind ech-
ter verdwenen. Na een onderzoek
werd het babylijkje al snel ontdekt
in het vuilnisvat aan de Noorder-
laan. De moeder had haarkind daar
in gelegd toen zij bemerkte dat de
buurtbewoners het kind achter de
schutting hadden gezien.

De vrouw heeft gezegd dat ze niet
wist of het kind na de geboorte
heeft geleefd. De politie heeft daar-
op sectie laten verrichten. Hieruit
is gebleken dat dit inderdaad het
geval is geweest. Er zijn daarbij
geen sporenvan geweld aangetrof-
fen.

Diesel duurder
ROTTERDAM - Diesel-, huisbran-
dolieen petroleum worden morgen
(inclusiefBTW) twee cent duurder.
Een aantal oliemaatschappijen en
de organisatie van vrije pomphou-
ders hebben hiertoe gisteren beslo-
ten.

De prijsverhoging heeft te maken
met het steeds harder worden van
de dollarkoers. De prijzen voor ben-
zine, LPG en stookolie blijvenvoor-
alsnog onveranderd.
Een liter diesel aan de zelftank-
pomp gaat morgen 1,12 gulden en
met bediening 1,13 gulden kosten.
De prijs van huisbrandolie (exclu-
siefBTW) wordt 72,20 cent per liter,
die van petroleum wordt bij afname
van meer dan 1.500 liter 90,7 cent
per liter.

De Sovjetunie heeft
gistermiddag om

17.11 (Nederlandse
tijd) een bemand

ruimteschip
gelanceerd. Het is de

Sojoez T-8, die
gekoppeld moet
worden aan het

ruimtestation Saljoet
7. De Sojoez-8 heeft

drie
bemanningsleden aan

boord,
luitenant-kolonel

Wladimir
Georgiyewitsj Tltov,
ingenieur Gennady

Michailowitsj
Strekalov en de

wetenschappelijk
onderzoeker

Alexander
Alexandrowitsj

Serebrov.De
bemanning zal

technisch-wetensc
happelijk, medisch en
biologisch onderzoek
verrichten, aldus het

Russische
persbureau Tass.

Foto: Serebrov, Tltov
en Strekalov (v.1.n.r.)

op weg naar hun
ruimteschip.

" Zie verder pag. 19

(ADVERTENTIE)

AUTOPLANNEN!
De beste aanbieding bij:
FIAT SITTY CAR

Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard, tel. 04490-17544-17545

(ADVERTENTIE)

KOM NU KOPEN!!! HENDRIKS IS AAN HET KNALLEN!
DENIM JEANS zware kwal., slank model
normaal69,50 dezeweek 19,90
TRAININGSPAKKEN allekindermaten, geen 49,50 maar 19,90
DAMES- EN HERENMATEN, geen 69,50 ofmeer, maar 29,75 en 39,75
TRIMSCHOENEN, merk Inter, geen 49,50 maar 19,90
DAMESLAARSJES EN SCHOENEN in 8 kleuren
geen 119,-maar 39,75
DAMESNACHTHEMDEN, ietsmoois, geen39,75 maar 19,90
KINÖERZOMERPANTALONS met veel extra's
die moet uzien, geen 49,50 maar.. 19,90
BIJPASSENDET-SHIRTS 3,95
HEREHZOMERPANTALONS geen 69,50maar 2 stuks 49,50

LIMBURGS GOEDKOOPSTE TEXTIELSHOP

A.J. HENDRIKS B.V.
SCHELSBERG 88, HEERLEN, TELEFOON 045-721124

Volop
voetbal
op TV

(ADVERTENTIE)

GRIEKS EETHUIS
HELLAS

Alex Battalaan 61 bij station
Maastricht, tel. 043-15358.
Keuken open: 17-22 uur.

Dinsdags gesloten.

(ADVERTENTIE)

Filet of
steelkarbonade iaqc
500gr. J%*"
Filet Bourgogne ih oc
100gr. ’ Ij-LU

f

LjTMryAJNJMELIKj
W9LIMBURGS BESTE

(ADVERTENTIE)

het grote schunck voordeel
I 1 slechts 3 dagen geldig

■HERENJACKS P3PPPIPII Sportieve jacks in katoenen en WÊmW/mw ////j fI Èe *m\I polyester/katoenen kwaliteiten. £^^^É___^B ___^._--É-----i---^--É--->-----M^*t-*^-*»*->_^-l
■ Kleuren: marine, ecru en grijs. k. ________ II Normale verkoopprijzen 149.-, 139.- B^^l jt#Ü'S-L'»-! I■en 129 VOORDEELPRIJS mW A~fc"^—
I I kwaliteit wint altijd «promenade heerlen

ftUttF-tJUCIS
'n jeans-paleis

Wereldjeansmerk
vanj&§C- VOOR 45,-

Bij aankoop van je Wrangier-
jeans (stone-wash) een

HEMD GRATIS
(alleen geldig dit weekend)

Kerkrade - Chevremont
St. Pieterstr. 61



weekeind-ld, strips, puzzel, recept

Prijswinnaars LD-Lentewandeling
Meer dan duizend deelneemsters en deelnemers aan de op 10 april jongstleden
gehouden LIMBURGS DAGBLAD-Lentewandeling rondom Kasteel Vaalsbroek
leverden een ingevuld opdrachtenformulier in. De aan het vervullen van de op-
drachten verbonden prijzen werden als volgt in de wacht gesleept:
Bij de 5 km-wandeling:
radio-cassetterecorder door A.van den Hout, Bunderstraat 132, Meerssen; c
waardebon door mevrouw G.J.Simons, Vrieheidepark 52, Heerlen;
dubbele paraplu door Verhaegh, P. de Hooghstraat 12, Kerkrade.
Bij de 10 km-wandeling:
radio-cassetterecorder door J.P. Erkens, Schiltgen 28, Kerkrade;
Delfts blauw wandbord door E.Janssen-Clement, Kolmondstraat 17, Vaals; C
dubbele paraplu door M.Siemensma-Urlings, Wachtendonckstraat 20, Schaesberg. (
Bij de 15 km-wandeling:
diner voor twee personen door L.Hofman, Dir. Evertsstraat 46, Kerkrade;
klokradio door P.Schlenter, Op gen Steen 10, Schaesberg;
dubbele paraplu door L.Janssen, Wilhelminastraat 15, Nieuwenhagen.

In alle categorieën eindigden de inzenders met een gelijk aantal punten zodat de uit-
eindelijkeprijswinnaars uiteindelijk door het lot werden aangewezen. De winnaars ont-
vangen schriftelijk bericht over het afhalen van hun prijs.

Dagje Oisterwijk
voor oma's en opa's
De VVVvan Olsterwijk bestaat dit jaarvijfenzeventig jaar.Zij wil dat feit
vieren met duizend opa's en oma's mét hun kleinkinderen.Alle groot-
moeders en -vaders dieop 17 juni dit jaar75 jaarworden, zullen name-
lijk een dagje de gast zijn van de VW in het lieve plaatsje dat niet ten
onrechte de Parel van Brabant genoemd wordt.
Omdat alle jarigeopa's en oma's hun feest ongetwijfeld graag in eigen fami-
liekring willen vieren, zullen zij pas enkele weken later -op donderdag 4
augustus- gastvrij in Oisterwijk worden onthaald. Het ligt in de bedoeling
van de VVV dat de opa's en oma's hun kleinkinderen van lagere schoolleef-
tijd mee kunnen brengen. De kinderen wordt dan eveneens gratis en aan-
gepast een „Dagje Oisterwijk" aangeboden. Als een oma of opa op 17 juni
75 jaarwordt, mag natuurlijk de wederhelft óók mee.
Uiteraard dient er een limiet gesteld te worden. Daarom zal wanneer zich
duizend deelnemers hebben gemeld (dus opa's, oma's en kleinkinderen),
de inschrijving worden gestopt. Wie snel reageert, heeft dus de grootste
kans op dit unieke aanbod.
Een briefkaart aan VVV Oisterwijk, De Lind 57, 5061 HT Oisterwijk is vol-
doende. ■

Bereidingswijze met Limburgse ingrediënten

Landelijke wedstrijd om
nieuwe forelrecepten

= Voor tal van Limburgers van beiderlei kunne is koken, kokke-
= rellen zo u wilt, een aangename vorm van recreatie. Ontspan-
=§ ning rond het fornuis, om het zo maar eens uit te drukken. Zij
H| krijgen nu, deze spijsbereiders uit hobbyisme, gelegenheid
= een nieuw recept te „componeren". Een bereidingsvoorschrift

namelijk van forel waarbij Limburgse ingrediënten verwerkt
s§ worden. Een wedstrijd om de drie beste recepten met als inzet
= de Trofee Truite d'Or.

Forel, een zalmachtige riviervis.
Een edele zoetwatervis. In sa-
menwerking met Gulpener Bier-
brouwerij, restaurant La Truite
dOr, Agam Maastricht (vestiging
Mercedes Benz) en Weekeind-
LD wordt ér een landelijke wed-
strijd uitgeschreven, een „compe-
titie" als zoektocht naar drie forel-
recepten.

Voorwaarden
Een daad van wedijver met de
volgende voorwaarden:

" in de bereidingswijze van forel
dient minstens één van drie Gul-
pener-ingrediënten, met name
mosterd, kruidenazijn of Dortbier,
verwerkt te worden. Vanaf van-
daag zijn voor deelneemsters
en/of deelnemers aan de jachtop
de drie beste forelrecepten bij
restaurant La Truite dOr (Gul-
pen) pakketjes met het drietal ge-
noemde ingrediënten gratis be-
schikbaar. *

" de wedstrijd-periode duurt
vanaf vandaag tot en met 7 mei.
Voor de sluitingsdag dienen alle
recepten schriftelijk ingezonden
te zijn bij restaurant La Truite
dOr, Euverem 7, 6271 PJ in Gul-
pen.

" op 11 meizal een juryzich over
alle ingezonden recepten buigen
om de drie beste bereidingsvoor-
schriften te selecteren. De jury
bestaat uit Yvonne Verhagen,
Myriam Rutten, Pieter Taselaar,
Fons Wolfs, Frans van Wissen en
Nino Tomadesso.

" het drietal uitverkoren recepten
zal tijdens een feestelijke finale-
avond in La Truite dOr op vrijdag
27 mei, in samenwerking met de
brigade van het restaurant, letter-
lijk aan de praktijk getoetst wor-
den. Het op de finale-avond aan-
wezige publiek (iedereen kan nu
al voor die avond reserveren) zal
na forellen „met drie smaken" ge-
proefd te hebben, uitgenodigd
worden zijn waardering in punten
uit te drukken. De vrouw of man
achter het recept dat het hoogst
aantal punten behaalt, verovert
de Trofee Truite d'Or.

" de Trofee Truite dOr zal door
Wiel Vossen, burgemeester van
Gulpen, worden uitgereikt.

" de drie finalisten zullen op 27
mei door Agam-Mercedessen in
hun woon- of verblijfplaats wor-
den afgehaald en na afloop van
de finale-avond weer terugge-
bracht.

"de namen van de drie finalisten ==
zullen in Weekeind-LD d.d. 18 si
mei gepubliceerd worden. =

Italië in Maastricht
en in Kerkrade
De Italiaanse ambassadeur in Nederland, M.Bolasco, opent morgen-
middag in Hotel Maastricht een Italiaanse Week die aan de boorden
van de Maas tot en met 1 mei gehouden zal worden. Een week waarin
het accent zal liggen op een aantal doorkok Dino Belfi (Heerlen) te be-
reiden culinaire specialiteiten, vergezeld van Italiaanse wijnen.
Vier dagen later, op 26 april, opent de Italiaanseconsul in Limburg, O.Jorio
(Stem), in Kasteel Erenstein (Kerkrade) een Italiaanse Week van hetzelfde
kaliber als in Maastricht. De „Italiaanse dagen" in Erenstein duren even-
eens tot en met 1 mei. Als gastkok treedt in hetKerkraadse op Koos van
Noord, keukenmeester van door Giovanni Materazzi gedreven restaurant
Rozenrust in Leidschendam. Camille Oostwegel van Kasteel Erenstein:
„Wij hopen op dagen van hoog culinair niveau. Wij brengen bijvoorbeeld,
naast spijzen è la carte, een Italiaans zevengangenmenu voor een prijs
van 69,50 gulden, exclusief de wijnen natuurlijk".

korte toer
Zondag ruime keuze uit IVN-wandelingen. Excursie naar
Oost-Maarland, Eijsden, Laag Caestert, Moelingen en
Eysderbos. Vertrek klooster Rijckholt om 10.00 uur.
Wandeling Onderste en Bovenste Bos. Vertrek parkeer-
plaats Hotel Krijtland in Epen om 14.00 uur. Wandeling
Bronnengebied van Kelmonderbos. Vertrek bij Mariaka-
pel in Beek om 14.30 uur. Middagwandeling Bunderbos.
Vertrek gemeentehuis Stem om 14.00 uur. Wandeling in
de Vijlenerbossen. Vertrek kerk Vijlen om 14.30 uur "Openingsschot Koningvogelschieten Schutterij „Jonge
Nobele" (schietterrein Plenkertstraat, V'burg) zondag om
14.00 uur.

TREINEN MET
HET GEZIN
De VRIENDEN VAN HET LIMBURGS DAGBLAD kunnen nog
tot en met 22april genieten van een bijzondere NS-reductie.
Een NS-gezinstoerkaart voor 136 gulden met drie gratis en-
treebewijzen voor diverse attrakties, geldig voor alle ge-
zinsleden. Met deze gezinstoerkaart kan men met het hele
gezin (bijvoorbeeld ma, pa en alle kinderen t/m 18 jaar) in de
maanden juni, juliof augustus vier dagen, binnen een perio-
de van negen dagen, onbeperkt treinen door geheel Neder-
land.
In dit arrangement zijn opgenomen bezoeken aan het Am-
sterdams Historisch Museum en het Veenmuseumdorp in
Barger Compascuum. Bovendien kan een keuze gemaakt
worden uit: rondvaart door de Amsterdamse grachten, door
de Rotterdamse haven en bezoeken aan het Dolfinarium in
Harderwijk en aan Evoluon in Eindhoven.
Informaties en kaarten in voorverkoop deze week nog bij
alle kantoren van het Limburgs Dagblad.

" Amsterdamse grachten: een van de attracties

Kip
a
la
Créole

2 braadkuikens, 2 eetlepels boter, 2
afgestreken eetlepels bloem, 6 grote
tomaten, 2 grote groene paprika's
(of wat meer kleintjes), 2 teentjes
knoflook, 3 uien, tijm, peterselie, 2
blaadjes laurier, Vï 1 sterke bouillon,
zout, peper, cayenne.

Een gerecht, zo zegt het Pucayne
kookboek, waarvoor elke ware
creool te voet van Carrollton tot de
Barracks, wat vijftienmijl betekent,
zou willen gaan, om de geur te rui-
ken en de smaak te proeven.
Verdeel de kippen in stukken, wrijf
ze in met zout en peper en braad ze

zachtjes aan in de hete boter. Schijf
ze naar één kant van de pan en fruit
in de braadboter de gesnipperde
uien licht bruin. Strooi de bloem er-
bij en laat die even kleuren, al roe-
rend. Voeg dan de tomaten toe, ge-
peld, van overtollig vocht ontdaan
en in plakken gesneden, laat
zachtjes wat verder bakken, waarbij
de.tomaten hun vocht loslaten, dan
fijngehakte peterselie erbij, laurier,
tijm, gesnipperde knoflook, nog
even verder fruiten. Voeg de papri-
ka's toe, van pitjes en zaadhjsten
ontdaan en in dunnereeptjes gesne-
den. Dan het deksel op depan en op
zeer zacht vuur het geheel in eigen

vocht laten stoven, waarbij van tijd
tot tijd geroerd wordt, omstreeks
twintig minuten. Het geheim is hier-
bij het zeer zachte maar ook zeer re-
gelmatige vuur, en, zeg ik maar
weer, de zware pan met dikke bo-
dem die de warmte gelijkmatig ge-
leidt. Dan voegt u de bouillon toe
(cv. wat meer als u wat meer vocht
wilt) en laat nog eens twintig minu-
ten zachtjes stoven. Dan góéd pittig
op smaak brengen met zout, peper
en cayenne. Goed doorroerem, heet
op tafel brengen met blanke, droog
en vlokkig gekookte rijst en maar
afwachten of de creool zijn vijftien
mijl komt aanwandelen.

in gesprek redactie maxschmee
'In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid graag ingezonden briewfi-

lezers op. De brieven dienenbetrekking tehebben op publikaties in onzekrant en kort en zakelil*
geformuleerd. Brieven die te lang zijn, worden ingekort of geretourneerd. m "

rm^m^^immmmtmkm^^^mmim^^^^^^m^^^^k^^mmm^^m^^^^m^^^mi^^mi^^^Êtm ,i

Inleveren
Mensen waar zijn wij toch mee be-
zig? Van ditkabinet hoort men niets
anders dan inleveren. lets positiefs
komt er niet uit. Bij de kleine man
halen ze wat ze kunnen en als je dan
Nijpels ziet en hoort is het een en al
goedpraten. Mensen met veertig
dienstjaren moeten circa honderd
gulden per maand inleveren; er zijn
mensen, diezijn terecht gekomenin
de AAW, die hun werk vroegtijdig
hebben moeten verlaten en die leve-
ren ook nog eens zon honderd gul-
den per maand in. De heren minis-
ters leverenzelf niets in en die zou-
den per jaarminimaal 25.000 gulden
in de schatkistkunnen stoppen, dan
hadden zij nog een rijk bestaan.
Daar in het Binnenhof staat een gro-
te citroenpers en daar duwen ze al-
leen maar de man met depet in. Die
pers is dag en nacht in bedrijf: net
zo lang tot er uit de man met de pet
geen druppel meer te halen is. Daar-
van ben ik overtuigd. Het duurt niet
lang meer of we lopen met zn allen
in de onderbroek. Als Christus nog
op deze aarde was, zou Hij ze met
een eind touw de tempel uit slaan.
Wat de VVD betreft, diezit er alleen
maar voor het kapitaal en de be-
heersingvan het kapitaal. Laten wij
met zn allen hopen dat ze vlug hun
biezen pakken, dan kunnen we
weer eens diep adem halen. Dat
hebbenwij hard nodig.
HEERLEN H.A.E. Bisschops

Kind/Kip 2
Graag wil ik reageren op het stukje
Kind/Kip van de heer Knols in het
Limburgs Dagblad. De schrijver
moet wel slecht geïnformeerd zijn
over het leven van de kippen in de
legbatterijen, want datbedoelt hij er
toch mee, neem ik aan. Want, als de
kippen praten konden, wat zouden
zij dan het „Gloria" zingen indien zij
konden ruilen met de kinderen per
vierkante meter klaslokaal. Dan zou
hen namelijk „lichamelijk" immers
geen haar (veer) gekrenkt worden.
Maar als de kinderen werkelijk het
lot van de batterijkippen zouden
moeten ondergaan, konden „zij" het
„Gloria" niet. meer zingen.
SCHAESBERG

mevr.M.J. Eugen-Jongen

NS bezuinigt
De plannen van minister Smit-
Kroes wat de besparingen bij de NS
betreft, komen ludiek genoeg te-
recht op de schouders van de bevol-
king. Want of je nu straks moet
staan in overvolle treinstellen en in
ademnood raakt (wat moet dat wor-
den bij 35 graden?) en ofde jongens
bij de stalling met nog minder dan
een hongerloon naar huis gaan, inte-
resseert de heren niets. De directie
van de NS zal wel die 75 miljoen te-

veel aan salarissen uitbetaalder
gen. Wat denkt u, lezer, wat di it
jeurenverdienen? Maar dat is < ,. tere klasse en daar heeft de t j

! king nooit greep op gehad. Vj rf[ geld voor heeft hoeft straks '7
L trein niet te staan; diekoopt gen

" een kaartje eerste klas. Die h#J, er dus geen last van, evenmijti
[ van de „crisis". De kleine man(t.
L omdat hij geen macht heeft), c -]
( gere klasse, mag je als een hi, behandelen. Zo is ons systeem

' kaar gezet: vol slijmerij en huic
rij. Hoe lang pikken wij dit'-*
Ontgoochelden, laat je stem li-
er is nu de Politieke Partij Onl ij
chelden, voor u, voor de ge,]

[ man, teneinde sterk te kul
staan in de strijd voor recht. *KERKRADE L.F.Def

Golfspel
Als gepensioneerd mijnwerke'
ik het me permitteren om elke j
of drie jaarmijn kinderen in Nil]
Zeeland te bezoeken. Omdat ik
dan zon drie maanden ver'
heeft mijn zoon mij het golfspe'
gebracht. Daarom kan ik de k'
van een openbare golfbaan in 2
Limburg dan ook alleen maal
juichen, want bij privéclubs f
ik toch geen kans om lid te wof
Golf is namelijk een sport, die
wij - 65-plussers - met veel ai*
kunnen beoefenen, temeer daa-
geen speciale kleding voor verei
en de toegangsprijsvan ongevee
gulden voor een hele dag reef**-
door ons nog te betalen is. Ik V
die jongens in Brunssum veel v.
ces. j-,
KERKRADE K. Jan4o

'0:

Uitkeringen 2
Inhakend op het schrijven vaflr 1
heer P.C.J. v.d Warenburg in {"■.
Limburgs Dagblad wil ik het Jtgende kwijt. Wie zich het vorig»
in september door Edje Nijlfi*
heeft laten beetnemen, plukt jC
nu de (zure) vruchten van. ImflÜ
voor mij (en met mij vele andeifj
is er nog nooit iets goeds uit dep
gekomen van de WD. Vroeger m
dat Wiegel en kornuiten; thans\
Nijpels. Alle mensen moeten ]
zichzelf gewoon eens nagaan wel
partij van na de oorlog het besteIr
ons burgers heeft voorgehad... jv
de PvdA. De hele sociale voort'
ningen hebben wij aan ons alleïr
Drees (PvdA en vijf maal ministf
president) te danken. Maar ja, *F
mensen die op WD en CDA hf
ben gestemd, roep ik zachtjes tr
slaap maar lekker verder; om n-f
helemaal te zwijgen over die b'
gers, die nóóit gaan stemmen on<j
het motto: de regering doet toch u'
ze wil.
KERKRADE P.J. HirS

oplossing
van gisteren

-d---g-Sl
delikaat
-uiver-u
-grondig
-neon-s-
-mi-rebel
-el-nero
-tel-les
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binnen-enbuitenland
'Ik lichtte standpunt vredesbeweging toe'

Nederlands VN-
ambassadeur: kern-
wapens bedreiging

ÏSON - De Nederlandse■Passadeur bij de Verenigde
tJes, mr Hugo Scheltema, is

over de koude-oor-
>taal van de Amerikaanse
jfering en heeft de eventuele
ifitsing van kernrakettenjj!>,bedreiging" voor Neder-
|f genoemd. Dit heeft een
pspondent van het Ameri-
(^se persbureau UPI opge-
ld tijdens een persconfe-
!Fe van de ambassadeur in
:!^°n. Scheltema maakt een
«reis langs een aantal
iierikaanse steden namens
f VN-orgaan. Volgens eentorvoerder van het ministe-
] van buitenlandse zaken
R Scheltema alleen gepro-
frd uit te leggen wat de vre-

desbeweging in Nederland be-
weegt.
Tijdens de persconferentie over uit-
eenlopende onderwerpen zei de Ne-

derlandse ambassadeur „enigszins
bezorgd" te zijn over het feit dat de
regering-Reagan zich steeds meer in
koude-oorlogstaal uitlaat. Hij noem-
de dé eventuele plaatsing van Pers-

hing-2 en kruisraketten in Neder-
land „een directe bedreiging voor
ons" omdat bij een kernaanval zijn
land volledig verwoest zou worden
gezien zijn dichte bevolking. „Wij
beseffen dat er een einde moet wor-
den gemaakt aan deze kernwapen-
race" aldus Scheltema, die binnen-
kort met pensioen gaat en wordt op-
gevolgd door oud-ministervan bui-
tenlandse zaken Van der Stoel.

Op de persconferentie kwamen
ook de toestand in Centraal-Ame-
rika en het Midden-Oosten aan de
orde. Volgens UPI zei Scheltema
over Libanon dat hij er voorstan-
der van is dat de VN-troepen en de
multinationale vredesmacht daar
blijven tot de Israëli's verdwenen
zijn en dat de Verenigde Staten
zich niet moeten mengen in de aan-
gelegenheden van Middenameri-
kaanselanden.

mei
j, z*jn persconferentie kondigde
*lesa aan, dat hij op 1 mei mee-

' aan manifestaties waartoe de
"j dergronds functionerenede coör-
ijfatiecommissie van Solidariteit5-K) heeft opgeroepen. „Ik ben ar-

' "lc*er en zal de Dag van de Arbeid
re n zoals arbeiders gewendzijn".

\\ï zi.n gesprekken met de TKK

' l«e hij niet veel kwijt. „Ik heb ere« van geleerd", aldus de vak-
'"dsleider, die na deze bijeen-

losten zeer langdurig door de po-
'"*■ is verhoord. „De afgelopen da-

-11 waren erg zwaar. Er was spra-

' v_an op mij in praten en van de-
u^'ie. Maar voor het hele land is1 «liet belangrijk".

jr jnan die de laatste tijd weer na-
j 'j'kkkelijk aanwezig is op het poli-

-'"*.*..e toneel, nadat hij zich na zijn. ,'J*ating uit detentie vorig jaar no-
\d J^er enige tijd aan de openbaar-
Ilc- had onttrokken, beschuldigde
J l autoriteiten van arrogant optre-

■J 1, „Vanaf het moment dat ik het
jj.tentie-oord kon verlaten, hebbeny ftiet een keer moeite gedaan om

.> t 6* mij te praten als vertegenwoor-
Jjter van Solidariteit, ondanks de
j' 6 brieven die ik heb gestuurd en

signalen die ik heb afgegeven".

'Voormalig'
u,
jU verklaarde zich bereid tot „on-
J^handelingen als die kans van sla-
|j hebben". Sinds zijn vrijlating

de autoriteiten zijn beteke-
(*'s voortdurend geminimaliseerd
v°°r hem te kenschetsen als „de
t
o °m_alige leider van het voormali-w Vakverbond Solidariteit".
**Uisz Onyskiewicz, de voormali-
? Woordvoerder van Solidariteit

i,e zondag na een niet-officiële
Le*"denking van de opstand in het
['tto van Warschau werd gearres-
6erd, blijft overigens voorlopig

""■tier arrest. Het openbaar minis-
erie beschuldigt hem er van, con-
*ct met de ondergrondse leiding
i*n Solidariteit te hebben onder-
doen, hetgeen strafbaar is.

Hogere prijzen
voor Nederlandse
zuivel verwacht

LUXEMBURG - De Europese zui-
velprijzen voor de Nederlandse
boeren zullen in het nieuwe land-
bouwseizoen waarschijnlijk meer
omhoog gaan dan tot nu toe werd
verwacht. Aanvankelijk kwamen
de prijsvoorstellen van deEurope-
se Commissie voor de Nederlandse
zuivel neer op een verhoging van
0,1 procent. Volgens nieuwe voor-
stellen die de Commissie gisteren,
op de derde dag van de landbouw-
marathon in Luxemburg indiende
om de onderhandelingen tussen de
Europese landbouwministers uit
het slop te halen, zal die verhoging
op zon 0,8 procent terechtkomen.

Brinkman
breekt rib
DEN HAAG - Minister Brinkman
van welzijn, volksgezondheid en
cultuur heeft in zijn woning te Lei-
den één van zijn ribben gebroken,
zo heeft een voorlichter van het mi-
nisterie gisteren meegedeeld. De
bewindsman kwam ten val terwijl
hij met houtblokken voor zijn open
haard aan het sjouwen was.
In verband met de blessure is een
spreekbeurt die Brinkman gister-
avond in Scheveningen zou hou-
den, afgelast.

Vakbondsleider beschuldigt regering van arrogant optreden

Walesa wil dialoog
met autoriteiten

1f^NSK/WARSCHAUJch Walesa heeft er bij de
j°lse op aange-legen dat z jj „oprechte ba-

* Voor dialoog schept, weer
r^r dan één vakbond toe-
ic'> het systeem van arbei-
-1."^zelfbestuur beter invultJ'seerrespect heeft voor dejjJP-Terlijke vrijheden". De"jrbondsleider deed de op-
irP ter gelegenheid van de

rj eede reis van paus Johan-

* Paulus II naar zijn ge-v die - zoals het er1uitziet - 16 juni begint.
?

t'^h Walesa wees er tijdens een
voor een tientalJ'^erse journalistenin Gdansk op,

' 'de eerste reis van JohannesPau-
| -J naar Polen „het land had wak-; geschud uit zijn passiviteit, en
ff e moed en de wens had ver-
vat in vrijheid te leven". Ook leg-
f "-ij een rechtreeks verband tus-
JY*et bezoek van de paus in 1979
,'let ontstaan van het onafhanke-J* vakverbond Solidariteit, na de

in augustus 1980.

Van denBroek:
geen eenzijdige
kritiek op VS

DEN HAAG - Minister Van
den Broek (Buitenlandse Za-
ken) keert zich tegen iedere
vorm van eenzijdige kritiek op
het Amerikaanse Midden-
Amerikabeleid. „Je kunt niet
volhouden dat alle ellende in
Nicaragua de schuld van de
Verenigde Staten is", riep hij
gisteren uit in een vergadering
van de Tweede-Kamercom-
missie voor buitenlandse za-
ken.
Van den Broek keerde zich tegen
beschuldigingen van links en in
mindere mate van het CDA, dat de
regering een minder kritische op-
stelling ten aanzien van de Ameri-
kaanse betrokkenheid in Midden-
Amerika heeft ingenomen dan in
het verleden het geval was. Die kri-
tiek, van vooral PvdA en CPN,
kwam nadat Van den Broek een po-
ging had gedaan begrip te wekken
voor de Amerikaanse positie.
Van den Broek had betoogd dat
Amerika vanwege historische en
geografische betrokkenheid anders
tegen ontwikkelingen aan zijn gren-
zen aankijkt, dan Europa dat op af-
stand doet. „Wij hebben de neiging
meer naar handhaving van de men-
senrechten te kijken, de VS ziet in
de eerste plaats het veiligheidsas-
pect. En het is ontegenzeggelijk
waar dat er destabiliserende ont-
wikkelingen in Midden-Amerika
aan de gang zijn", aldus Van den
Broek.

Vanwege zure regen

Forse stijging
energielasten
BRUSSEL - De Europese en dus
ook de Nederlandse consument
staat een forse verhogingvan ener-
gielastën te wachten.Dit bleek gis-
teren tijdens de tweede dag van
een hoorzitting van het Europees
Parlement in Brussel over zure re-
gen. Een politieke bereidheid lijkt
zich af te tekenen om ditprobleem,
het neerdalen via regen van ver-
ontreinigende stoffen die voorna-
melijk door elektriciteitscentrales
en industrie worden geproduceerd,
aan te vatten.
De kosten zijn gigantisch, 5 tot 10
procent per kilowattuur, zo maak-
ten vertegenwoordigers van het be-
drijfsleven duidelijk. Nieuwbouw
van elektriciteitscentrales zou ge-
middeld 15 procent van de oor-
spronkelijke investering kosten,
verbouw van oude installaties is
nog duurder. Zelfs als men uitgaat
van het algemeen erkende principe:
de vervuiler betaalt, dan komt dit er
in depraktijk nog op neer - daar wa-
ren parlementariërs, deskundigen
en belangengroeperingen het over
eens - dat deprijs wordt verwerkt in
het bedrag dat de consument uitein-
delijk moet betalen.
Ofeen en ander gevolgenheeft voor
het massaal afsterven van bossen,
meest bekende gevolg van zure re-
gen, is de vraag.

Ter bestrijding van illegale gokhuizen

Meer casino's
in Nederland

DEN HAAG- Er moeten meer lega-
le casino's in ons land komen. Dit
heeft de Raad voor de Casinospe-
len geadviseerd aan de staatssecre-
tarissen van economische zaken en
justitie. De Raad, adviesorgaan
van de regering, verwacht dat door

de komst van meer casino's de
praktijken van illegale gokhuizen
kunnen worden ingedamd. Voorts
wordt erop gewezen dat meer casi-
no's het toerisme zouden kunnen
bevorderen.

Het advies van deRaad voor de Cas-
inospelen zal vrijwel zeker door de
regering worden overgenomen. De
Raad doet nog geen voorstellen om-
trent het aantal nieuwe speelhuizen
en evenmin wordt aangegeven aan
welke gemeenten wordt gedacht.
Amsterdam ofRotterdam maken de
meeste kans om in aanmerking te
komen als vierde vestigingsplaats.
Voor een vijfde casino komen Arn-
hem, Breda en Nijmegen in aanmer-
king. In Scheveningen, Valkenburg
en Zandvoort draaien al casino's.

Minder doden
in verkeer

DEN HAAG - In 1982 zijn als ge-
volg van verkeersongevallen 1710
personen overleden, 97 minder (5,4
procent) dan in 1981. In dat jaar
vielener ook minder doden, verge-
leken met 1980. Ook het aantal ge-
wonden is gedaald: van 100.161
naar 97.750 (2,3 procent). Deze gege-
vens heeft het Centraal Bureau
voor de Statistiek gisteren bekend-
gemaakt.

De daling van het aantal verkeers-
doden trad vooral op onder voet-
gangers. De meeste doden zijn ge-
vallen onder automobilisten. Fiet-
sers vormen de enige categorie
waarin het aantal doden is toegeno-
men.

Universiteit
Als de ontwikkeling van de
Limburgse universiteit door
minister Deetman in de ijs-
kast wordt gezet - en mor-
gen zal blijken of dat inder-
daad de bedoeling is- wordt
daarmee ook bepaald dat
Limburg zijn inhaalmanoeu-
vre ten opzichte-van de rest

van het land afbreekt en definitief achterop zal raken. De vestiging
van de universiteit is namelijk niet alleen van betekenis gebleken
voor de rechtvaardige spreiding van onderwijs en de verworvenhe-
den van de gezondheidszorg en heeft niet alleen - overigens niet
weg te cijferen - aantallen arbeidsplaatsen opgeleverd. Maar zon-
dereen volwaardige universiteit is de vestiging van deOpen Univer-
siteit een eigenaardige beslissing geweest, zijn instellingen als het
Europees Instituut voor Bestuursvraagstukken, het Instituut voor
Revalidatievraagstukken, de Vertalersopleiding ten onrechte hier
gevestigd. De universiteit heeft, soms mogelijk zelfs haars ondanks,
een klimaat geschapen waarin het aantrekkelijk werd zich hier te
vestigen. De universiteit heeft in de korte tijd van haar bestaan ech-
ter vooral sterke aanzetten gegeven tot een definitieve opstoting van
Limburg in de vaart dervolkeren. Dat is het grote belang geweest en
is het nog altijd van die universiteit.
En dan: honderden Limburgers dieom allerlei redenen nooit zijn toe-
gekomen aan een academische opleiding krijgen die nu in Maas-
tricht. Duizenden Limburgers hebben nu de kans op dezelfde ge-
zondheidszorg als de rest van het land. Alle Limburgers hebben nu
de kans op een cultureel en intellectueel klimaat dat voor een ver-
dere evenwichtige ontwikkeling noodzakelijk is.
Het zou niet juist zijn te beweren, dat minister Deetman de universi-
teit zou willen opheffen. Maar hoe je het ook wendt of keert: de plan-
nen van de bewindsman- die hem een naar verhouding te verwaar-
lozen bedrag aan bezuiniging zal opleveren -zullen de medischefa-
culteit en daarmee de Rijksuniversiteit Limburg neerzetten op de
plaats waar de andere instellingen van wetenschappelijk onderwijs
haar al vele jaren zo graag zien: de tweede rang. Dat Limburg nu
verder niet meer de prioriteit heeft, die het jarenlang terecht heeft
gehad, is tot daar aan toe. Maar dat wil nog niet zeggen dat een es-
sentieel deel van hetgeen in hetkader van die prioriteit is verworven,
weer terug wordt gedraaid. Dat kan niet en dat mag niet. Daarom:
Deetman moet de- mede door hem ondertekende - motie-uitvoe-
ren, waarin van de regering wordt geëist dat de Limburgse universi-
teit tegen 1990 uitgebouwd zal zijn tot een volwaardige universiteit
met 6000 studenten. Met het accent op volwaardig. Met wat ons be-
treft eventueel een eerstelijns- (wat dat ook moge betekenen), maar
in elk geval een eersteklas medische faculteit.

Gezondheidszorg
In Limburg zal op 1 januari 1984 de Wet Voorzieningen Gezond-
heidszorg (WVG) integraal worden ingevoerd. De provincie en de
gemeenten krijgen daardoor grotere bevoegdheden bij het inrichten
van de gezondheidszorg in de regio. Het gaat hier om een min of
meer experimentele invoering, waarvan de resultaten zwaar zullen
wegen bij de invoering van de wet in de rest van het land.
Het is daarvoor echter noodzakelijk, dat Limburg die voorbeeldfunc-
tie ook waar kan maken. Dat gaat niet met een academisch zieken-
huis 'sui generis' zoals ministerDeetman graag in Maastricht geves-
tigd zou zien. En dat gaat ook niet met een primitieve organisatievan
een deel van de zorg. Wij doelen met dat laatste op de verzorging
van de ook in Limburg niet geringe groep hartpatiënten die een ope-
ratie moeten ondergaan, die nu nog moeizaam naar Breda of Am-
sterdam of zelfs het buitenland moeten worden vervoerd, ten koste
van tonnen gelds, trouwens. Terwijl er mankracht in Limburg aanwe-
zig is om een hartchirurgisch centrum optimaal te bemannen; en ter-
wijl het centrum daarvoor gerealiseerd kan worden voor een fractie
van de kosten die er elders mee gemoeid zijn.
De regering heeft, naar aangenomen mag worden, beloofd dat zij
met haar maatregelen in de gezondheidszorg elders in het land de
regio's die de WVG invoeren niet voor de voeten zal lopen. Alleen al
om die reden echter zouden èn een goed geoutilleerd academisch
ziekenhuis èn alle topspecialistische zorg die elders in het land zo
gewoon is, volledig buiten discussie moeten staan. Als dat niet zo is,
dan moet het provinciaal bestuur maar afzien van zijn medewerking
aan de invoering van de WVG. Want als het zo al begint, hoezal het
dan verder gaan?

S.B.

UIT
Ghandi-film

" Sir Richard Attenborough,
de Britse regisseur van de film
Gandhi, heeft alsnog besloten
niet naar Zuid-Afrika te gaan
om daar de première van zijn
werk bij te wonen. Hij nam
deze beslissing nadat de Zuid-
afrikaanse èutoriteiten hadden
geweigerd in te gaan op zijn eis
de vertoningen toegankelijk te
maken voor alle rassen. De re-
gisseur van de met acht Oscars
bekroonde film is daarmee ge-
zwicht voor de druk van de
anti-apartheidsbeweging en de
Indiërs in Zuid-Afrika. " Tij-
dens werkzaamheden aan de
waterzuiveringsinstallatie bij
de Shell*-raffinaderij in Pernis
is een 45-jarige man uit Har
dinxveld door inademing van
een zeer giftige zwavel-water-
stofverbinding om het leven
gekomen. Door nog onbekende
oorzaak is tijdens het losmaken
van een buisverbinding een ge-
ringe hoeveelheid van de gifti-
ge stof vrijgekomen. " Frank-
rijk heeft dinsdagavond een on-
dergrondse kernproef gehou-
den op het atol Mururoa in de
Stille Oceaan. Dit heeft het
KNMI in De Bilt gisteren be-
kendgemaakt.

Verbrand
" Opstandelingen in Nicara-
gua hebben met vlammenwer-
pers tien Miskito-indianen le-
vend verbrand in een aanval
op de noordelijk provincie Ze-
laya. Volgens een ooggetuige
hebben 30 opstandelingen za-
terdag een vrachtwagen met
tien indianen aangevallen en
in brand gestoken. Onder de
Indianen bevond zich een vier
maanden oude baby. Hij iden-
tificeerde de aanvallers als
„Somocistas", de term waar-
mee rechtse opstandelingen
worden aangeduid die trouw
zijn aan de nagedachtenis van
de voormalige Nicaraguaanse
dictator Somoza, die in 1979
door de Sandinisten ten val
werd gebracht. " De Sovjet-
politie heeft een taalkundige,
die al 44 dagen in hongersta-
king was om emigratie naar
Israël af te dwingen, naar een
ziekenhuis overgebracht.
Daar wordt Nadezjda Fradko-
wa onder dwang gevoed. De
36-jarige half-Joodse Nadezjda
is een week geleden door geü-
niformeerde politiemensen te-
gen haar wil in een ambulance
gezet, nadat een dokter had ge-
zegd dat haar gezondheidstoe-
stand ernstig was. De taalkun-
dige had te horen gekregen dat
ze de Sovjetunie niet mag ver-
laten, omdat haar vader ooit
betrokken is geweest bij on-
derzoek waarbij de veiligheid
van de staat in het gedingwas.
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,_ (ADVERTENTIE)

ysLw Lekker uit eten?

y^Q $n de Qek/iofmde. 3J!p§fr niet vergeten.
_’_ "~j Keuken doorlopend geopend: 12.00-21.00 uur
~^~ ~>'* 's woensdags rustdag.
SPECIALITEIT:

Vers aan 't Spil Stationstraat 19-20 Heerlen.
gegrilde Haantjes Telefoon 045 -7113 73

(ADVERTENTIE)

Japansekunsten
intCasino
van8 t/m 28april

Wie nog nooit in Japan is geweest èn nog nooit in 't Casino,
slaat nu twee vliegen in één klap.
Te zien: Traditionelekunst in samenwerking met het
Japans Cultureel Centrum. Lak-, aarde- en bronswerk,
bonsai boompjes en antieke kimono's van kunsthandel
Deshima in Den Haag. Op dereceptie ikebana, beroemde
Japanse bloemsierkunst En of datnog nietgenoeg is,
heeftLejardin samen met de chefkok van het Japanse
restaurant Okura inAmsterdam, voor specialiteiten
gezorgd.
Japanse kunsten te over dus. De grootste kunst blijft
natuurlijk om bij Roulette en Blackjack rijker naar huis te
gaan dan jekwam. Maar dan heb je in ieder geval een
heleboel moois gezien.
Elke dagvan 2 tot 2. Legitimatie enkorrekte kleding graag.

CasinoValkenburg
Odapark, tel. 04406-15550.

(ADVERTENTIE)

Waar staan de échte
roulettetafels?

In de speelzaal van Casino Valkenburg.
Daar heerst de internationale sfeer, daarvoel je
scanning en ontspanning.
Elke dagRoulette en Black Jack van 2 tot 2.

Casino Valkenburg
Odapark, tel. 04406-15550.

Voor de derde maal in één
week hebben Italiaanse boeren
gisteren de Brennerpas tussen
Italië en Oostenrijk geblok-
keerd uit onvrede met het
prijsbeleid van de Europese
Gemeenschap voor landbouw-
produkten. De naar schatting
1.500 boeren versperden de
weg en de spoorbaan vijf uur
ondanks het feit dat de politie
traangasgranaten afvuurde.
Verscheidene betogers liepen
lichte verwondingen op. De po-
litie verrichtte drie arrestaties.
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achtergrond en commentaar

Verbouwing Annadal uitdrukkelijk uitgesloten

Regering beloofde herhaalde
nalen nieuwbouw ziekenhuis

- Vanaf het moment, dat deregering besliste dat de
'te medische faculteit gevestigd zou worden in Maastricht,
*■■ elkaar opvolgende regeringen Limburg beloofd, dat er een
[ geoutilleerde medische faculteit met een normaal acade-
"- ziekenhuis zou komen. In de loop van de jaren is de belofte
N medische faculteit uitgebreid tot die voor een beginnende
'"eindelijk volwaardige rijksuniversiteit. Daar hebben zowel de
Je ministers, de ministers van Onderwijs als die van Volksge-
'heid die sindsdien aan de macht zijn geweest geen twijfel
"aten bestaan. De versukkeling is pas goed begonnen na het

van het kabinet-Den Uyl, waarvan de voortvarende staats-
*-aris Ger Klein het nog zeer goed kon vinden met deoprichter
"e universiteit (en zijn partijgenoot) dr J. Tans; maarveel van
tokken die de Maastrichtse bestuurderen sindsdien tussen de
[ n zijn gestoken, werden toch nog beschouwd als de noodza-

*"" hordes die behoren tot de normale ambtenaarlijke folklore.r Wat al eerder een 'gelukkig benoemingsbeleid' is genoemd
<te universiteit en ook hetziekenhuis mensen in dienst, die in-
lente oplossingen wisten te bedenken, waardoor de grootste
'enaarlijke traagheid kon worden omzeild of juist uitgebuit ten
-eve van het grote doel: een volwaardige universiteit met een
academisch ziekenhuis voor Limburg.
de voorlichtingsdienst van het

'nhuis St. Annadal is in een hand-
!boekwerk alle relevante feiten-
'['aal bijeen gebracht, dat betrek-
Jeeft op de geschiedenisvan uni-'6it en academisch ziekenhuis.

is een grote steun geweest bij
van de volgende samen-

v van ruim tien jaar Limburgse
"edenis.

1 maart 1971 stuurde de toenma-
**'nister van Onderwijs en Weten-
den, dr G. H. Veringa (hij heeft
.Portret in brons- in het gebouw
J 6RL) aan dr J. Tans een brief,
y hij vroeg om een 'basisfilosofie'

de medische faculteit, en mee-
°e, dat vanaf 1973 voor de nieuw-, van een academisch ziekenhuis
Nrag van 50 miljoen gulden per

zou zijn op prijsbasis
'969. Dit bedrag is vergelijkbaar

2(-0 miljoen gulden nu. De minister
'schuwde in diezelfde brief echter,

°6 kosten niet uit de hand zouden
6ri lopen, zoals kennelijk was ge-

in Rotterdam, waar kort tevoren
pkzigtziekenhuis was verbouwd
c9demisch ziekenhuis.

Liljard
Maastrichtse ziekenhuis zou,

"' het inmiddels wel tot stand
Ji-en AMC in Amsterdam en de
7-gebouwde academische zie-
lzen in Leiden en Utrecht,, bedden moeten hebben, een
? vloeroppervlak van 120.000
..^nte meter, en een financiële li-
-3 van 250 miljoen - dat zou nu
.biljard zijn. Met andere woor-
;<-*e minister ging er van uit, dat

er in 1978 zou staan.

*r*3*e voorbereidingscommissie wil-

' 6 zaak serieuzer aanpakken. Zo-
*r een ziekenhuis bouwen volgens
Js gehanteerde normen lag niet in
Jn van deze groep, die ook de me-
Jl6 studie geheel anders wilde or-
t^ren dan elders, die zich sterk
tpken wilde voelen bij de gezond-
J^org in de regio en bij de zaak
.de herstructurering van de ge-
Jlheidszorg in Nederland. Het aca-
■j'Sch ziekenhuis moest er wel ko-
-0 maar dan later, als de gedach-
jpfig omtrent de medische faculteit
Jh al zijn facetten zou zijn uitge-'««iseerd.

!rer*d bedden, 12 hectare vloer, een
j?rd kosten - het klinkt als een

(t,°kje, waar aannemers en archi-
't 1* de vingers bij aflikten. Maar

de voorbereidingen vorder-
jQntstonden er geheel andere
2*r*. Een tijdlang was het zelfs niet
"Sloten, dat er een zeer klein zie-

kenhuis zou moeten komen, met 400
bedden. Veel academische functies
konden dan elders geacademiseerd
worden. Om rederien die al eerder in
deze artikelenreeks zijn uiteen gezet,
is men daar geleidelijk vrijwel geheel
van terug gekomen. In 1976 kwam het
eerste uitstel: het kabinet maakte be-
kend dat de bouw van het ziekenhuis
om budgettaire en planningsredenen
niet voor 1985 zou kunnen beginnen.
Een tijdlang bleef het stil, tot in 1978
het rapport van het College van Zie-
kenhuisvoorzieningen verscheen, dat
zich bleek te kunnen vinden in een zie-
kenhuis van 705 bedden in 1990,
waarbij nieuwe functies dan nog eens
extra bedden zouden mogen kosten.

Alles binnen
Op 16 november 1979 maakte de
toenmalige premier Van Agt, geflan-
keerd door een glunderende dr
Sjeng Kremers, de vaderlandse
pers in de Eloutzaal van Nieuws-
poort in Den Haag deelgenoot van
het grote nieuws. 'Limburg haalt al-
les binnen', zo luidde de openings-
kop van het Limburgs Dagblad de
volgende dag. De nieuwbouw voor
het academisch ziekenhuis zou in
1984 'of zoveel eerder als de voor-
bereidingen dat zullen toestaan'
kunnen beginnen, de financiering
was rond. In de kring van het acade-
misch ziekenhuis werd meteen ge-
reageerd: in 1981 zou al begonnen
kunnen worden, zei men daar.

Kort na het kabinetsbesluit, in februari
1980, verscheen een zogenaamde
nota van divergentie -waarin dus werd
aangegeven in welke mate het te bou-
wen academisch ziekenhuis zou afwij-
ken van de plannen zoals die in Am-

sterdam en Leiden werden uitgevoerd.
In totaal 705 bedden plus 40 voor nieu-
we functies, een vloeroppervlak van
tachtigduizend vierkante meter. In de-
cember van datzelfde jaar 1980 kwa-
men de drie betrokken departementen,
het ziekenhuis en de universiteit over-
een dat er een ziekenhuis zou worden
gebouwd van 705 bedden incliusief
nieuwe functies, en een oppervlak van
zeventigduizend vierkante meter. Prijs:
400 miljoen gulden, bouwtijd zes jaar.

" Het witboek 'Feitelijk redelijk', dezer dagen geproduceerd door de
voorlichtingsdienst, legt op zijn omslag een duidelijk verband tussen de
nieuwbouw van het ziekenhuis en de sluiting van de Limburgse mijnin-
dustrie.

Specialisten
In de tussentijd deed zich een aan-

vankeiijk uitzichtloos probleem
voor: de specialisten van het zie-
kenhuis, die uitgekocht moesten
zijn voor de instelling academisch
kon'worden, waren het niet eens
met de uitleg die minister Pais gaf
aan de Overeenkomst Rijk-Annadal.
Met name op de afdeling cardiologie
was deze kwestie mede aanleiding
tot een (koude) oorlog. De dreiging,
naar derechter te stappen behoefde
niet te worden uitgevoerd, door be-
middeling kwam er een oplossing
voor het probleem. Maar het geval
had wel een zekere irritatie teweeg
gebracht ten aanzien van de hele
academisering van Annadal.

In februari 1982 was er weer eens
PNL-overleg. Resultaat: gezien de
stand van de planning en de techni-
sche uitvoerbaarheid besloot het kabi-
net dat de start van de bouw nog dat-
zelfde jaar zou kunnen plaats vinden.
In juli 1982 werd weer eens op het
vloeroppervlak gekort, het was nu nog
zestigduizend vierkante meter, nog
maar de helft van het oorspronkelijke
plan uit 1971. In diezelfde maand be-
sloot hetkabinet dat het aantal bedden
705zou blijven. Dat aantal staat ook in
het beddenreductieplan van minister
Gardeniers. Alle aanleiding dus, om
Deetman en Gardeniers uit te nodigen,
begin december de eerste spade in de
grond te komen steken.

Verkiezingen
Maar de verkiezingen voor deTwee-
de Kamer waren nauwelijks achter
de rug of de eerste donderslag bij
heldere hemel deed zich voor: de
besturen van ZM en RL werden bij
minister Deetman geroepen, dieeen
geheel nieuwe voorwaarde voor
nieuwbouw op tafel legde; hij wilde
eerst een totaal plan voor regionale
academisering zien. Het gevraagde
stuk kwam er snel, maar deminister
reageerde niet zo vlot.

Toch bleef men in Maastricht geloven
in de beloften uit Den Haag. Een ont-
sluitingsweg op Randwijck kwam in
december 1982 gereed, maar helaas
bleven de bewindslieden met graafge-
reedschap rustig in Den Haag: er viel
nog niets te graven. Er kwam wel een
ruim bemeten projectbureau, dat offi-
cieel werd geopend en de contracten
met architect en betonconstructeur
werden getekend. Maar ook op andere
fronten kreeg ZM te maken met een
vertragingstactiek. Terwijl de voorlich-
tingsdienst van het ziekenhuis 'over-
gangskranten' maakte, ter begeleiding
van de overgang van Annadal van de
status van particulier naar dievan rijks-
academisch ziekenhuis merkt de com-
missie Van Campen, die de overgang
heeft voorbereid en nog begeleidt, dat
de tot dan toe soepele medewerking
van het departement plotseling ver-
dwenen is. De overgang is nu al bijna
vier maanden uitgebleven.

Het provinciaal bestuur publiceerde op
31 maart een eigen beddenreductie-
plan dat de instemming heeft van de
regio: 705 bedden voor Maastricht. De
avond tevoren hadden de besturen
van RL en ZM van minister Deetman al
heel wat anders te horen gekregen. Als
er al nieuwbouw moest komen, dan
hoogstens 590 bedden (plus de bed-
den van de psychiatrische afdeling).
Staatssecretaris Van derReijden is het
overigens niet met Deetman eens: die

vindt dat er in ieder geval nieuw ge-
bouwd moet worden, maar ook hij
komt uit op 590 plus 28. De laatste
stand van zaken is, dat het provinciaal
bestuur vindt dat de nieuwbouw voor
het academisch ziekenhuis er onver-
kort moet komen; maar premier Lub-
bers heeft al gezegd 'dat we er geen
kerstboom van moeten willen maken,'
een aardige formulering voor een com-
promis, waarin een uitgekleed acade-
misch ziekenhuis goed past.

Oude stadwijken
Niemand ontkent dat objectief
bezien de grote concentraties
Marokkanen en Turken in oude-
re stadswijken ten opzichte van

deBelgische bevolking daar pro-
blemenkunnen opleveren.
In Brussel liet echter men de
zaak aanrotten tot het te laat
was. En het was te laat, toen Ro-
ger Nols (61), burgervader van
98.000 Belgen en 37.000 vreemde-
lingen in Schaarbeek, zich van
het vreemdelingenprobleem
meester maakte.
Nols, een voormalige kok die via
defanatieke anti-Vlaamse, Waalse
taaipartij FDF uit de politieke on-
derwereld naar boven klauterde,
kent het klappen van de zweep.
Eerst verzamelde hij de Waalse
kiezers als één man achter zich
door voor de Vlamingen een soort
apartheidssysteem in te voeren
met afzonderlijke Vlaamse loket-
ten op zijn stadhuis. Nu de taal-
strijd onder de economische crisis
aan belang heeft ingeboet, verza-
melt hij Vlaams én Waals in zijn
strijd tegen de vreemdelingen, de
„kruikoppen", zoals ze in Brussel
graag zeggen.

Naar huis
In 1979 roept Nols de vreemde-
lingen openlijk op om naar huis
te gaan. Om die boodschap dui-
delijk te maken worden de bui-
tenlanders van gemeentewege
onder druk gezet. De prijs van
documenten die vreemdelingen
moeten hebben, wordt zo maar
verhoogd van 25 tot 250 gulden
per stuk.

De politie organiseert, in de stra-
ten en cafés van Schaarbeek on-
vervalste razzia's. Een zich bekla-
gende Marokkaan krijgt van een
rijkswachter toegeschreeuwd:
„De wet is er voor deBelgen, niet
voor jullie, vreemdelingen!"

En zo blijkt Nols er ook over te
denken. Op 1 september 1981 lapt
hij de Belgische vreemdelingen-
wet aan zijn laars en weigert hij
verder nog buitenlanders in zijn
gemeente in te schrijven en dan
gaat het om reeds lang in België
verblijvende buitenlanders.

En daar sta je dan als pas aange-
komen vrouw of kind. Zonder ge-
meentelijke inschrijving: geen pa-
pieren, geen werkvergunning,
geen uitkeringen, geen lidmaat-
schap van het ziekenfonds, en
met ieder moment het risico dat je
door de politie wordt opgepakt en
op zn minst een nacht in de cel
kan doorbrengen. Daar sta je dan
als trotse Marokkaanse ouders
met een in Brussel geboren baby,
die de ambtenaar van de burger-
lijke stand ter plaatse alleen wil
inschrijven als je ermee akkoord
gaateen geboorteplaats in Marok-
ko in te vullen.

Kerstboom hoeft
niet, maar:

Limburg heeft
rechtop

volwaardige
universiteit

Op 22 april valt
waarschijnlijk een
belangrijke beslissing.
Heeft de regering besloten
de Rijksuniversiteit
Limburg op een laag pitje
te zetten? Onze mening is:
dat mag in geen geval
gebeuren. 'We moeten "
van dat academisch
ziekenhuis geen
Kerstboom willen maken',
heeft premier Lubbers
kortelings nog gezegd.
Maar dat is ook nooit de
bedoeling geweest, is de
Limburgse reactie daar
op. Deze provincie heeft
om een reeks van redenen
recht op een volwaardige
universiteit, en diekomt er
niet als de plannen van
Deetman doorgaan.
Deetman notabene, wiens
naam verbonden is aan de
motie uit de Tweede
Kamer, waarin besloten
werd dat de
Rijksuniversiteit Limburg
een volwaardige
universiteit zou moeten
worden met 6000
studenten in 1990.
Vandaag het vierde artikel
in onze serie over dit
onderwerp: hoe de
regering vele malen liet
weten dat er een nieuw en
volwaardig academisch
ziekenhuis zou komen, en
waarom dat.en niet
verbouwing van
St. Annadal de
aangewezen weg is.

Slordig
Momenteel is er een uitgebreid pro-
jectbureau, de architect heeft extra
arbeidskrachten aangetrokken; de
bouw kan in augustus beginnen, het
heien in december 1983. Of minister
Deetman alsnog voor dié werk-
zaamheden zal worden uitgenodigd,
Is natuurlijk zeer de vraag. Of het
moest hem vergaan zoals minister
Pais, die het geval van de afkoop-
sommen nogal slordig behandelde
en de RL lange tijd in onzekerheid
liet over de sociale gezondheidkun-
de, maar die uiteindelijk toch naar
Maastricht mocht komen om zijn
eigen 'portret in brons' te onthullen;
hij deed datbegin maart van dit jaar,
en hij zei bij diegelegenheid: 'Ik heb
de opbouw van de Rijksuniversiteit
Limburg steeds met kracht bevor-
derd... |

Kan datoude ziekenhuis dan niet ver-
bouwd worden? Ja en nee. Het oude
ziekenhuis is inderdaad wel erg oud, in
die zin dat verbouwen er een moeiza-
me aangelegenheid is. Het gebouw
heeft dragende muren, dat is een be-
langrijk probleem. Het is op het ogen-
blik een uitgewoonde doolhof van gan-
gen waar een speciale 'taxidienst' te
voet per dag honderden mensen de
weg moet wijzen. Verdere verbouwin-

gen zullen de doolhof alleen groter ma-
ken. Volgens berekeningen van be-
stuursvoorzitter Verhey zou de verbou-
wing in ieder geval duurderzijn dan de
nieuwbouw. Hij noemt daarbij de voor-
beelden van het Dijkzigtziekenhuis en
andere gevallen waarin veel geld werd
gebruikt.

Nieuw
Bovendien is ook op dit punt een
reeks van momenten in de geschie-
denis aan te wijzen, die er allemaal
op duidendat het altijd de bedoeling
van de regering is geweest, niet te
verbouwen maar nieuw te bouwen.

De commissie-Van Walsurn, die advi-
seerde tot vestiging van 'de achtste' in
Maastricht, minister Veringa in de nota
Medisch Wetenschappelijk Onderwijs,
nog eens minister Veringa in de ge-
noemde brief van 11 maart 1971, be-
windslieden bij het overleg met kamer-
commissies in 1973, bij de behande-
ling van de wet op de Rijksuniversiteit
Limburg in 1975, de brief van 23 no-
vember 1976 van staatssecretaris Ger
Klein aan de Tweede Kamer, het Col-
lege van Ziekenhuisvoorzieningen in
1979 ('Annadal is redelijk tot matig') en
zo voort.

Iln het 'witboek' waaraan veel van de
hier aangehaalde gegevens zijn ont-
leend worden twee conclusies getrok-
ken: 'Ook zijn wij van mening dat aan
beloften in goede tijden gedaan, in
slechte tijden niet geheel kan worden
vastgehouden. Het Academisch Zie-
kenhuis te Maastricht heeft zijn plan-
nen dan ook sterk aan de veranderde
tijden aangepast. En: 'Gezien het bo-
venstaande is het feitelijk redelijk om
het Academisch Ziekenhuis te Maas-
tricht zijn huidige plannen overwijld te
laten uitvoeren.'

Brussel wil zo snel mogelijk vreemdelingen kwijt

Buitenlandse arbeiders onder druk
Door onze correspondent Ferry Mingelen

BRUSSEL - Op een maandagochtend kan Mohammed Eras-
sasi, een 45-jarige Belg van Marokkaanse afkomst, er niet
langer tegenop. Hij pakt een hamer, slaatzijn vrouw Chantal
en zijn kinderen Hassan en Nadya de hersens in, vlucht zijn
huis uit en werpt zich voor een rijdende bus. De buschauffeur
stopt nog net en Mohammed komt er met wat builen en
schrammen van af. Tegenover de politie legt hij zijn wan-
hoopsdaad uit: „De Belgen aanvaarden me niet. Het bleef
maar voortduren dat ze me als Marokkaan uitlachten, ik zag
de dood als enige uitweg".
Dat was november 1982. De aversie tegen vreemdelingen in
België, en met name in Brussel, is sindsdien verder toegeno-
men. Maar daarmee groeit ook hun weerstand.

„Ze reageren nu veel sterker op
iedere bedreiging, ze worden ner-
veuzer en nerveuzer. De mensen
staan op dit moment niet te trap-
pelen om hun wijken in vuur en
vlam te zetten, maar als het zo
doorgaat, dankun jehet niet meer
onder controle houden", zegt

Chille de Man, medewerker van
het Anti-Racisme Front in de
Brusselse deelgemeente Schaar-
beek.

E»e Brusselse stadsagglomeratie
telt momenteel 997.293 inwoners,
van wie in 1981 ruim 237.000

vreemdelingen. Vooral met de
57.000 Marokkanen en de 16.000
Turken, die samenwonen in de
oudere, deels verpauperde stads-
wijken, zoals Schaarbeek, St.
Joost, Anderlecht en St. Gillis,
daarmee zit de Belgische hoofd-
stad echt in zijn maag.
Vroeger natuurlijk niet. Vroeger,
in de jaren '60 en '70, waren die ar-
beidskrachtenhoogst welkom om
in de mijnen, de staalindustrie, de
textiel te werken. Maar toen de
mijnen dicht gingen, de staal
noodlijdend werd en de werkloos-
heid in België tot boven de
500.000 man steeg, toen bleken
die vreemdelingen ineens lastig.

Trieste rol
De nationale politiek speelt een
trieste rol in de hele affaire. „De
politici hebben andere belangen;
zij willen hun handen niet bran-
den aan het vreemdelingenpro-
bleem, zij willen zeker de Belgi-
sche kiezers niet tegen zich in het
harnas jagen", zegt Chille de
Man van het Anti-Racisme
Front.
De gastarbeiders hebben natuur-

lijk geen stemrecht in de gemeen-
ten, laat staan voor de nationale
politiek.
Nols wordt overmoedig door al
die steun en gaat nu nog een stap
verder. Al weer wegens financiële
problemen kondigt hij begin
maart 1983 de sluiting aan van
tien gemeentescholen, die toeval-
lig wel door voornamelijk immi-
grantenkinderen, zon 3200, be-
zocht worden.En hij voert ookhet
apartheidssysteem in het onder-
wijs in.

Verscherpt
Het conflict van Nols met de
vreemdelingen dreigt ondertus-
sen alleen maar scherper te wor-
den. Volgens recente opiniepei-
lingen zou Nols in Brussel met
zijn anti-vreemdelingencampag-
ne zon 18 procent van de stem-
men halen.

„De strijd zal harder worden",
zegt Chille de Man. „We hadden
de Belgen en vreemdelingen el-
kaar graag rustig laten ontmoeten
en samen een pint laten vatten,
maar Nols zet de mensen steeds
weer tegen elkaar op. Als Nols zo
verder gaat, moet er een dag ko-
men dat hier een kleine burger-
oorlog uitbreekt. En het trieste is,
dat Nols dan kan zeggen: zie je
wel, ik heb gelijk gehad, met die
vreemdelingen valt niet samen te
leven".
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economie, achtergronden

Markt & veiling
Gmbbenvorst CVV

GRUBBENVORST - Prijzenover-
zicht Coöp. Venlose Veilingverg. B.A.
Grubbenvorst van geveilde produk-
ten op 20-04-1983: augurken glas (aan-
voer 3500 kg); b 142,00; c 82,20; d fijn

i 139,00; d grof 227,00; e 149.00; kassla
poly (aanvoer 20.800 kolli): a23 35,60;
a2l 34,40; al 933,10; al 733,20; als
29,80; al325,10; b2l 34,10; bl9 25.1ft:
bl7 32,50; bls 25,10; bl3 23,00; kassW
krat (aanvoer 16.200 kolli): a25 42,90;
a23 40,70; a2l 35,70; al 933,10;al7
30,20; als 23,10; b23 37,20; b2l 34,50;
bl9 30,10; bl7 28,50; kassla poolbak
(aanvoer 1800 kolli): a 27 44,10; a25
42,90; koolrabi glas )aanvoer 183.000
stuks): 10+ 94,90; 9 88,60; 8 80,00; 7
72,80; 6 25,90; witlof zonder dekaarde
)aanvoer 120.000kg): kleinverpakking
323,00; 1 kort 269,00; 1 lang 281,00; 2
kort 193,00; 2 lang 184,00;3a 133,00;3b
108,00; 3c 88,40; witlof met dekaarde
(aanvoer 5100kg); 1 kort 278,00; 1 lang
274,00; 2 kort 205,00; 2 lang 176,00; 3a
128,00; 3b 104,00; 3c 68,40; tomaten
rood (aanvoer 5500 pb): al 1851,00; bl
1843,00; cl 1710,00; tomaten laag type
(aanvoer 850 pb): al 1807,00; bl wit
8,37; bl 7,48; 3 grof9,91; glasaardbeien
150 gr. a 1,41-1,62; bonen: Veense snij-
bonen 1 6,80-8,00; Veense snijbonen 2
5,20-6,00; dubbele stokprinces grof 1
11,50-13,80;peulen 1 31,60-33,10; kom-
kommers klasse 1 aanvoer 412.000
stuks: 75 98,00; 60 77,70; 50 76,60; 40
71,90; 35 58,90; 30 46,00; 25 39,40;kom-
kommers klasse 2 75 73,40; 60 64,50; 50
54,30; 40 54,60; 35 48,30; 30 34,10; krom
2 87,50; stek middel 18,30; prei (aan-
voer87.000 kg): blok 102 125,00;blok 2
91,60; blok 10 37,30; blok 11 28,40; ra-
barber 1 40/op 112,00; 1 25+ 101,00; pa-
prika jaanvoer 2500 kg): rood 85/op
676,00; 75 706,00; 65 615,00; 55 427,00;
groen 85/op 718,00; 75 723,00; 65
680,00; 55 497,00.
Nummerprodukten: andijvie 1 2,04-
-2,58; rodekool al 0,75-1,14; savooie-
kool a 20,18-0,78; wittekool 0,43-0,53;
spitskool 2,15-2,30; peen a 0,33-0,73; b
0,52-0,98; c 0,23-0,46; radijs 20 per bos
0,51-0,75; rettich: 1 55-70 0,35-0,61;
knolselderij'o,B9-1,20; spinazie 1,26-
-1,77; uien 0,11-0,37; ijsbergsla 1,35-
-1,43; raapstelen 2,12-2,19; bosuien
0,26-0,36.
Champignonveiling d.d. 19-04-1983:
(dozen) 1 fijn 3,53; 1 fijn c 3,10; 1 m
3,69: 1 m c 3,11; 1 x fijn 2,76; 1 x grof
2,66, (4 kg-bakken) (1 x grof) 2,45; 2
2,12; a 31,74; b 31,18.
Frutveiling d.d. 20-04-1983: appelen
golden delicious 1 80 0,67-0,80; 1 75
0,70-0,80; 1 70 0,70-0,84; 1 65 0,65; 1 60
0,34; 2 80 0,44-0,68; 2 75 0,62; 2 70 0,40-
-0,67; rode boskoop 1 80 1,35; 1 75 1,35;
2 80 0,94-1,24; 2 75 1,13-1,25; 2 70 0,70-
-0,94; gloster 1 80 1,36-1,43; 1 75 1,40; 1
70 1,20; peren conference 2 65 1,58-
-1,83; 2 55 1,27-1,70;Correcties: kassla b
21 34,10; koolrabi glas 8 80,00; gefor-
ceerde asperges bl 7,48; 3 grof 9,91

Groenteveiling Venlo
VENLO - Prijzenoverzicht Venlose
groenteveiling VGV Venlo d.d. 20
april 1983; klokprijzen: rabarber 93-
1.07.spinazie 1 2.41,prei A 1 92-1.19,B I
83, A II 23-42, veldsla I 13.30-14.00,
spitskool I 1.73-2.07, savoyekool A II
36-39, witte kool II 9-14, veense snijb.
kas I6.80-7.50, III 5.10, peen A I 57, B I
78-81, C I 62, witlof I kort 3.60, I lang
3.40-3.90. II kort 3.10, III 1.60-1.90,
koolrabi kas 9/10 84-90, 8/9 81-85, 7/8
68-77, 6/7 27-29, aubergine perkg 4.60-
5.20, gef. asperges AA I wit 11.20, A I
wit 9.80, B I wit 7.80, B II 4.10, grof 2
8.00.
Uitbetalingen: st. glas k.k. per st. 76 I
0.990, 61 1 0.787,51 I 0.698,41 10.640, 36
I 0.543, 31 10.430, 26 1 0.280, 61 II 0.570,
51 II 0.489, 41 II 0.378, 36 II 0.327,krom
II 0.790, stekgrof II 0.460, stek middel
II 0.150, paprika groen per kg: 85 I
7.195, 75 I 7.143, 65 I 6.072, 55 I 4.933,
midden II 3.900, paprika rood per kg:
85 I 6.653, 75 I 6.611, 65 I 5.532, 55 I
5.300,fijn 2 3.700,prei per kg: A 10.920,
A II 0.280,B I 0.830, B II 0.240, kassla
per st. (kratten): A 13(30 st.) 0.223, A 15
0.301, A 17 0.339, A 19 0.351,A 21 0.361,
A 23 0.403,A 25 0.437,A 27 0.459,A 29
0.456, A 31 0.479, A 33 0.491, 15 kg II
0.227, 13 kg II (30 st.) 0.150, C I(30 st.)
0.152, 12 kg II 0.247, tomaten rood per
bak: A-comb. I 18.462, B-comb. I-
18.431, C-comb. I 17.383, CC-comb. II
16.600, A 2 16.354, B 2 16.300, C 2
14.278, CC 2 9.900, kriel 8.100, tomaten
l.k. per bak: A-comb. 1 18.459, B-comb.
I 18.300, C-comb. I 17.400, tomaten vl.
per bak: BBBB-super 19.600,BBB-su-
per 24.088,BB^super 21.241, BI 17.613,
BBBB 19.157, BB 20.000, B 17.100, to-
maten vl. 1. gekl. perbak: BBBB-super
23.600, BBB-super 21.000, B 1 17.400,
radijs (glas) per bos: fijn A 0.537, fijn B
0.460, middenA 0.709.

Veemarkt DenBosch
DEN BOSCH - Aanvoer 8807, waar-
van 3311 runderen, 1174graskalveren,
48 vette kalveren, 2210 nuchtere kal-
veren, 1127 schapen 282 lammeren, 71
geiten, 584 slachtvarkens en 1555
slachtrunderen. Prijzen in gulden per
stuk: melk- en kalfkoeien 2400-3250,
guiste koeien roodbont 2200-3200,
zwartbont 2100-2900, klamvaarzen
1775-2200, guiste vaarzen' 950-1850,
graskalveren 650-1400, nuchtere kal-
veren voor fok of mesterij roodbont
140-500, zwartbont 100-325. weide-
schapen 100-200, lammeren 50-150
holsteiner 50-250, vette schapen 100-
220. zuiglammeren 100-180 en over-
houders 230-335. Prijzen per kg ge-
slacht gewicht: stieren le kw. 8,60-
9,35; 2e kw. 7,60-8,60; vaarzen le kw.
7,60-8,75; 2e kw. 6,00-7,60; koeien le
kw. 7,65-8,65; 2e kw. 6,70-7,65; 3e kw.
6,40-6,70; worstkoeien 5,80-7,05. Prij-
zen perkg levend gewicht: vette kal-
veren le kw. 6,35-6,50; 2e kw. 6,20-
6,35; 3e kw. 6,05-6,20; slachtzeugen le
kw. 2,65-2.80; 2e kw. 2,50-2,65 en 3e
kw. 2,25-2,50. Overzicht: (resp. aan-
voer, handel en prijzen) melk- en kalf-
koeien gelijk - normaal - gehand-
haafd; guiste koeien groter - vlot - ho-
ger; graskalveren groter - lui - gehand-
haafd; vette kalveren gelijk - normaal
- gelijk; nuchtere kalveren kleiner -
flauw - gelijk; schapen en lammeren
groter - traag - gelijk; slachtvee groter
- vlot - hoger.

Kaasmarkt Woerden
WOERDEN - Aanvoer 2 partijen.
Prijs in gulden perkg: 7,85.De handel
was kalm.

Eierpnjzen Barneveld
BARNEVELD - Aanvoer 2.052.000
stuks, stemming rustig. Prijzen in gul-
den per 100 stuks: eieren van 50-51
gram 9,40-9,55; van 55-56 gram 11,60;
van 60-61 gram 12,80 en van 65-66
gram 11,55-13,3*5.

EierprtjzenRoveco
ROERMOND - Roveco-Roermond,
prijzenoerzicht van de veiling d.d. 20-
4-1983: witte eieren, per 100 stuks: 57
gram 12,05; 58 12,15; 59 12,30; 60 12,35;
61 12,55; 62 12,55; 63 12,55; 64 12,55;65
12,0; 66 12.45; 67 12,35; 68 12,30; 69
12,25. Bruine eieren per 100 stuks: 56
graml2,00; 57 12,35; 58 12,60; 59 12,90;
60 3,10; 61 13,30; 62 13,55; 63 13,40; 64
13,45; 5 13,65; 66 13,70; 67 13,75; 68
13,20; 69 13,65;70 14,45; 71 14,80. Vei-
lingaanvoer: 1.657.8000 stuks; week-
aanvoer: 9.435.000 stuks.

A. Grotens: 'Nauwelijks groei vorig jaar'

Kimststofproductie
was teleurstellend

BRUSSEL - De totale pro-
duktie van de belangrijkste
kunststoffen in West-Europa
is vorig jaar ongeveer op het
niveau gebleven van 1981.
Daarmee is 1982 een teleur-
stellend jaar geweest voor de
kunststofproducenten, zo

zegt de voorzitter van de Ver-
eniging van Kunststoffabri-
kanten in Europa (APME), A.
Grotens, in het jaarverslag
van de APME. Grotens is lid
van de directie van DSM.

De Westeuropese produktie van de
vijf belangrijkste kunststoffen be-
droeg het afgelopen jaar bijna 11,6
miljoen ton tegen ongeveer 11,4 mil-
joenton in 1981. Het gaat daarbij om
polyetheen met een hoge dichtheid,
polyetheen met een lage dichtheid,
polypropeen, polystyreen en poly-
vinylchloride. De produktie van
deze stoffen in de landen van de
Europese Gemeenschap nam toe
van 9,8 miljoen ton tot 10,3 miljoen
ton en diein de overige Westeurope-
se landen verminderde van ruim 1,5
miljoenton totruim 1,2 miljoen ton.

Wang-Info in
Crest-hotel

BORN - Wang Nederland B.V. or-
ganiseert vandaag in het Crest-ho-
tel in Bom een uitgebreide show
van automatiseringsapparatuur.
Deze show, die het karakter heeft
van een open dag, begint om 9 uur
en duurt tot 20 uur.

Belangrijk onderdeel is de introduc-
tie voor Limburg van de Wang pro-
fessional computer, een computer
die doelbewust voor professioneel
gebruik werd ontwikkeld. Daar-
naast wordt ook de Wang-writer ge-
demonstreerd, een tekstverwer-
kend systeem ten behoeve van zelf-
standige beroepsbeoefenaren, klei-
ne organisaties en individuele func-
tionarissen in grotere ondernemin-
gen. Tenslotte maakt ook het Wang
VS-computersysteem deel uit van
de demonstratie.

„Storm”
Grotens stelt in het jaarverslag vast
dat de marktbarometer voor de
kunststofindustrie vorig jaar hard-
nekkig op „storm" is blijven staan
doordat er nog steeds sprake is van
een aanzienlijke overcapaciteit en
slechtevraag. De Westeuropese pro-
ducenten hebben opnieuw te lijden
gehad onder de gevolgen van de im-
port van kunststoffen. Het ging
daarbij in een aantal gevallen om
produkten die op de markt werden
gebracht tegen prijzen die niet eens
de produktiekosten in de modern-
ste fabrieken dekten.

Ook forse, abrupte veranderingen
in de wisselkoersen en de grond-
stoffenprijzen zijn nadelig geweest
voor de kunststofindustrie, aldus
Grotens.

Opening nieuw
kantoor KNP

MAASTRICHT- Burgemeester mr
A. Baeten van Maastricht zal zater-
dag 30 april om half drie het nieu-
we hoofdkantoor van de Koninklij-
ke Nederlandse Papierfabrieken
op Randwyck officieel openen.

In het nieuwe hoofdkantoor zijn de
raad van bestuur en zijn stafdien-
sten alsmede de direktie en dien-
sten van de groep Papier gehuis-
vest.

Omzet Honda
op record

TOKIO - Het Japanse concern Hon-
da Motor Corporation heeft in het
op 28 februari afgesloten boekjaar
een recordomzet behaald van - om-
gerekend - 19,5 miljard gulden. Dat
is 13,1 procent meer dan de omzet
van het voorgaande boekjaar.
Honda schrijft de goede gang van
zaken toe aan detoeneming van ver-
koop van auto's. Ook de afzet van
motorfietsen in Japan heeft een
goede bijdrage geleverd aan de re-
sultaten.

Angstig BeursoverzichtAMSTERDAM - De Amsterdam-
se effectenbeurs lijkt, althans
voor het moment, het einde van
de beurshausse bereikt te heb-
ben. Nadat eerder al wat aarze-
ling in de koersvorming was op-
getreden, ging het dinsdag en
met name woensdag mis. De
koersen gingen woensdag in
sneltreinvaart omlaag. Vooral
de openingsprijzen waren erg
laag, maar na enige handel
vond enig herstel plaats.
Een aantal factoren viel samen.
Wall Street was flink lager met
een daling van de Dow Jones-in-
dex met ruim acht punten. Een
mogelijk nog belangrijkere fac-
tor was de stijgingvan de rente,
die met de dag duidelijker
wordt.

Er werd voor het eerst een note-
ring opgemaakt voor de nieuwe
8 pet staatslening, die uitgege-
ven werd tegen 100 pet. De eer-
ste koers kwam uit op 99,20, een
flinke achteruitgang. De gehele

staatsfondsenmarkt lag overi-
gens slecht met noteringen die
tussen 0,4 en 0,8 punt lager wa-
ren. In dit beeld paste ook een
nieuwe leningvan de NMB tegen
8,25 pet en hogere afgiftekoersen
voor spaar- en bankbrieven. Bo-
vendien wordt met ingang van
donderdag de opslagrente op-
nieuw ingevoerd. Deze zal 0,5 pet
bedragen.
Vooral de kleine beleggers wor-
denangstig en nemen thans hun
winsten, aldus beurskringen. De
handel was in ieder geval druk.
Bij de internationals zakte KLM
bijna f3op f 146,30 en Akzo f2
op f57,30. Unilever moest rond
het middaguur f2,50 terug op
f215,50 en Philips f 2 op f44,50.
Hoogovens en Koninklijke Olie
kwamen er relatief goed van af
met verliesjes van resp. f 0,40 op
f20,90 en f 0,60 op f 114,40.

Bij de banken ging het harder.
ABN verloor flO op f363 en
NMB bijna f 5 op f 149,20. Amro
Bank zakte f2,50 naar f59,50.
Ook de verzekeraars deelden in
de malaise met verliezen van tus-
sen f3voor Nationale-Nederlan-
den en f 7 voor Amev.
Elders in de markt moest Else-
vier-NDU flO afstaan op f305.
Heineken zakte f3,50 naar f136.
Ook HBG moest terug en wel
f2,70 op flO5, hoewel bekend
werd dat een consortium met
o.m. dit bouwconcern een order
van f450 mln uit Indonesië bin-
nen heeft.

Lokaal
De zwakke stemming strekte
zich ook tot de lokale markt uit.
Hiervan had een groot aantal

fondsen te lijden. Zo schoot
ACF nog eens f 7 omlaag naar
fl5O. Ook de uitgevers waren
lager. Audet zakte f 2 naar f 122,
Kluwer f 3 naar f 87 en Wegener
f 1,50naar f 27. Van de voedings-
fondsen liet Douwe Egberts
f 1,50 liggen op f55,50. Meneba
daalde f 1,50 op f6O, CSM f 2 op
f 112,50 en Nutricia f2,70 op
f85,30. De handelshuizen lagen
eveens aangeboden. Ceteco
moest f 2,70 prijsgeven op f 190,
Otra f3op fB7 en Borsumij-
Wehry f 7 op f 133. Tot de andere
fondsen die moesten inleveren
behoorden o.m. Ballast-Nedam,
Schuitema, Beers, KNP, Holec
en Econosto. Lichtpuntjes in de
vorm van koersstijgingen wa-
ren nauwelijks te vinden.
Op de actieve markt trokken de
koersen tijdens beurstijd nog
iets aan. Zo wist Elsevier-NDU
f4van het eerdere verlies af te
knabbelen op f 309 en HBG f 1,50
op f 106,50.
Op de optiebeurs bestond het
merendeelvan de woensdagoch-
tend verhandelde 5673 contrac-
ten uit call opties Philips en
Akzo.

beurs van amsterdam GECOMBINEERDE BERUS
Binnenlandse aandelen
Ahold 168,80 163,00
idem (div.'B3) 162,80 157,00
Akzo 60,50 57,20
ABN 373,00 365,00
ABN eert. (div.'B3)— —Amev 123,40 116,00
Amev (eert.) 118,00 111,20
Amro-bank 62,50 60,00
Bos Kalis Westm. 46,60 45,00
Dordtsche Pr. 107,50 106,30
Dordt. Petr. pref. 105,70 104,20
Elsevier-NDU 325,00 308,00
Ennia 134,00e132,00
FGH 46,00 44,50
Gist Brocades 147,00 142,20
Heineken 140,70 136,80
Heineken Hld. 123,50 119,30
Holl. Betongroep 108,20 106,50
Hoogovens 21,50 21,20
KLM 150,00 147,50
Kon. Olie ' 116,00 114,40
Nat. Ned. 152,00 148,20e
NedLloyd groep 93,00 90,20
NMB 154,30 151,00
Océ-Gr. 186,00 184,50
Océ (div. '83) —
Van Ommeren 25,00 24,40
Pakhoed Hold. 54,50 52,70
Pakhoed eert. 52,50 51,00
Philips 47,30 44,50e
Philips (Div. '83) 45,80 e 43,30f
Robeco 283,00 281,50
Rodamco 128,70 129,00
Rolinco 275,80 273,00
Rorento 190,50 189,90
Unilever 219,40 217,20
Ver. Bezit VNU 65,00 63,70
Volker Stevin 35,80 33,00
Westland U.H. 122,50 119,00

Binnenlandse obligaties
12.75 Ned. 81-91 131,30 130,10
12.50 id 81-91 119,90 119,20
12.25 id 81-88 113,20 112,70
12.00 id 81-91 116,60 115,80
12.00 id 81-88 111,80 111,00
11.75 id 81-91 112,00 111,20
11.50 id 80 112,80 112,00
11.50 id 81-91 115,20 114,50
11.50 id 81-92 116,20 115,30
11.50 id 82-92 116,20 115,30
11.25 id 82-92 115,10 114,30
11.25 id 81-96 118,80 118,00
11.00 id 81-88 109,20 108,80
11.00 id 82 114,60 113,80
10.75 id 80 112,30 111,20
10.75 id 81 111,30 110,50
10.50 id 74 106,00 105,50
10.50 id 80 116,70 115,50
10.50 id 82-89 108,70 107,70
10.50 id 82-92 111,60 110,50
10.25 id 80-90 112,30 111,00
10.25 id 80-87 106,00 105,70
10.25 id 82-92 113,70 112,70
10.00 id 80 107,00 106,50

10.00 id 82-89 107,00 105,70
10.00 id 82-92 109,50 108,60
10.00 id 82-92-2 109,40 108,30
9 75id74 105,80 105,30
9.50 id 76-86 103,10 103,00
9.50 id 76-91 104,30 104,00
9.50 id 80-95 105,80 105,10
9.25 id 79-89 104,40 104,00
9.00 id 75 " 102,40 101,70
9.00 id 79-94 103,40 102,90
8.75 id 75-1 102,00 101,60
8.75 id 75-2 102,20 101,90
8.75 id 76-96 102,10 101,80
8.75 id 79-94 102,50 102,00
8.75 id 79-89 102,80 102,40
8.50 id 75-90 101,20 101,00
8.50 id 75-91 101,30 101,00
8.50 id 78-93 101,40 101,10
8.50 id 78-89 101,70 101,40
8.50 id 79-89 101,90 101,40
8.25 id 76-96 100,30 100,00
8.25 id 77-92 101,10 100,60
8.25 id 77-93 100,90 100,60

' 8.25 id 79-89 101,30 100,80
8.00 id 69 100,20 100,00
8.00 id 70-95 100,20 100,00
8.00 id 71-96 100,00 99,80
8.00 id 70-1 101,80 101,60
8.00 id 70-2 101,70 101,50
8.00 id 70-3 101,50 101,50e
8.00 id 76-91 100,40 100,20
8.00 id 77-97 100,00 99,80
8.00 id 77-87 102,10 101,90
8.00 id 78-88 100,40 100,40
7.75 id 71-96 99,20 99,00
7.75 id 73-98 99,20 99,00
7.75 id 77-97 99,30 99,10
7.75 id 77-92 99,60 99,40
7.75 id 82-93 98,70 98,00
7.50 id 69-94 98,50 98,30
7.50 id 71-96 98,30 98,00
7.50 id 72-97 98,00 97,70
7.50 id 78-93 99,50 98,20
7.50 id 78-88-1 99,50 99,50
7.50 id 78-88-2 99,80 99,80
7.50 id 83-87-90 98,20 97,20
7.50 id 83-90-2 99,00 98,30
7.20 id 72-97 96,10 96,10
7.00 id 66-91 97,50 97,20
7.00 id 66-92 97,00 96,80
7.00 id 69-94 96,20 96,20
6.75 id 78-98 94,50 94,50
6.50 id 68-93-1 95,00 94,80
6.50 id 68-93-2 94,70 95,00
6.50 id 68-94 94,20 94,20
6.25 id 66-91 94,50 94,50
6.25 id 67-92 93,60 93,40
6.00 id 67-92 93,30 93,10
5.75 id 65-90-1 93,60 93,60
5.75 id 65-90-2 94,00 94,00
5.25 id 64-89-1 93,40 93,40
5.25 id 64-89-2 93 70 93*70
5.00 id 64-94 90 50 90,50

14.50 id 58-83 98,10 98,10
4.50 id 59-89 92,90 92,90
4.50 id 60-85 97,50 97*50
4.50 id 60-90 93,40 93,40

4.50 id 63-93 89,40 89,20
4.25 id 59-84 98,00 98,00
4.25 id 60-90 91,60 91,40
4.25 id 61-91 91,50 91,10
4.25 id 63-93-1 89,20 89,20
4.25 id 63-93-2 90,90 90,10
4.00 id 61-86 94,30 94,30
4.00 id 62-92 89,40 89,40
3.75 id 53-93 90,10 90,40
3.50 id 5t.47 89,90 89-80
3.50 id 53-83 98,70 98,70
3.50 id 56-86 95,40 95,40
3.25 id 48-98 87,50 . 87,00
3.25 id 50-90 90,10 90,40
3.25 id 54-94 87,60 87,60
3.25 id 55-95 85,80 85,80
3.25 id 55-85 95,60 95,60
12.00BNG 81-06 123,30 123,30
11.00 id 74-84 105,20 104,90
11.00 id 81-06 115,30 115,30
9.50 id 74-99 103,90 103,30
9.50 id 75-85 104,40 104,20
9.50 id 76-01 105,00 104,90
9.00 id 75:00 103,00 102,90
8.75 id 70-90 102,00 101,80
8.75 id 70.95 101,70 101,50
8.75 id 75.00 102,10 101,50
8.75 id 77-02 101,70 101,50
8.50 id 70-85 102,50 102,50
8.50 id 70-95 101,40 100,70
8.50 id 73-98 100,90 100,70
8.25 id 70-85 101,90 101,60
8.25 id 70-96 99,90 99,50
8.25 id 76-01 100,00 99,60
8.00 id 69-94 99,10 98,50
8.00 id 71-96 99,00 98,40
8.00 id 72-97 99,00 98,00
8,00 id 73-83 100,60 100,60
8.00 id 75-00 98,50 97,80
7.60 id 73-98 96,70 96,50
7.50 id 72-97 96,40 96,30
7.25 id 73-98 95,30 94,90
7.00 id 66-91-1 97,20 97,10
7.00 id 66-91-2 96,70 96,20
7.00 66-4 96,20 96,00
7.00 id 72-97 94,80 94,50
6.75 id 67-92 95,40 94,60
6.75 id 68-93 94,80 94,30
6.50 id 67-92 94,30 93,80
6.25 id 67-92 93,80 93,40 „
6.00 id 65-90-1 94,90 94,60
6.00 id 65-90-2 94,50 94,30
5.75 id 65-2 92,90 92,80
5.50 id 65-90 92,70 92,50
5.25 id 64-89 93,40 93,60
5.25 id 65-90 93,40 93,20
5.00 id 58-88 94,50 94,50
5.00 id 64-89 93,40 93,30

a=laten b=bieden
d---ex-dividend
e=gedaan-bieden
f=gedaan-laten
g=bieden en ex-dividend

4.75 id 58-88 93,70 94,00
4.50 id 58-89 91,90 91,80
4.50 id 59-84 97,50 97,50
4.50 id 60-85 96,30 96,30
4.50 id 62-92 90,20 90,20
4.50 id 62-93 89,70 90,00

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 88,30 88,30
8.75 ABN 121,00 115,00
6.75 Amro 73 99,80 99,50
5.50 Amro 69 — —
8.50 Boskalis 94,00 94,00
6.25 Buhr T — —4.00 Elaion 93,40f 93,10
8.75 Elsev.-NDU 112,50 108,00
7.25 Furn. 73 95,80 96,00
s.7sGist-Br. 224,00 219,00
5.25 Hoogovens — —7.25Kappa 73 95,50 95,20
8.75KNSM 100,50 100,00
8.75KBB 81,00 81,00
7.75K.N. Pap. 101,30 —7.2sM'intosh 140,00 137,50
9.00 Meneba 100,80 100,50
7.00 NMB-B 31,00 30,00
7.7sNutricia 117,00 115,80
B.ooNijverd. 102,50 102,00
6.500cé-Gr. 113,00 111,00
4.75 Philips 142,25 134,50
10.00Pont 95,00 —
7.50 Proost B. 97,50 b 97,50
6.50Rollinco 87,80 86,30
6.50 id. 1000 89,00 87,50
8.00 Sanders 97,50 97,50
8.75 Schuitema 100,80 —
14.00 SHV-H1d.81118,00 118,50
7.00 Slav. Bk. 92,30 92,30
8.75 Stev. Gr. 96,00 95,50
9.00 VMF-St. 89,00 89,00
8.25 Vih, But — —8.50 Volk. Stev. 86,40 86,90
7.ooW'have 110,00 109,00
7.ooW'sanen 103,50 104,00
8.75 W.V.Hyp. 98,50 97,00f

Binnenlandse aandelen
ACF 157,00 152,50
AMFAS 80,00 80,00
Asd. Rubber 4,55 4,55
Asd. Rijtuig 219,00 218,00
Ant. Brouw — —Ant. Verf. 220,00 220,00
Ass. St. R'dam 80,00 77,00
Audet " 124,00 120,50
Aut. Ind. Rt. 1000,00 950,00
Ballast-N. 95,50 94,00
Bam 41,60 41,10
Batenburg 445,00 435,00
Beek van 113,50 110,00
Beers 129,00 125,00
Begemann 70,00 e 70,00
Belindo 346,00 345,00

Berkel P 29,00 28,50
Blydenst. C 975,00 970,00
Boer Druk 78,50 78,00
Bols 91,00 89,50

■Borsumij W. 140,00 a 135,00
Braat Bouw 101,00 102,50
Breevast 218,00 216,00
Breevast (eert.) 213,00 211,00
Bredero 190,00 185,00
Bredero (eert.) 190,00 186,00
Buhrm. Tett. 44,30 44,00
Cal. hold NV 31,80 30,20
Calvé-D. eert. 303,00 300,00
id. 6 pet. eert. 1712,00 1700,00
Centr. Suik. 122,00 118,50
id. eert. 116,50 113,00
Ceteco 192,20 189,00
id. eert. 192,70 190,00
Chamotte 17,00 f 16,80
Cindu-Key 15,50 15,20
Claimindo 342,50 341,00
Dcli mij. 64,00 64,00
Desseaux 53,50 53,00
Dorp en co. 90,00 88,00
Douwe Egb. 56,70 56,50
Econosto 55,00 51,50
Emba 138,00 137,50
Eriks 90,00 88,10
Fokker 28,70 28,50
Furness 46,80 47,00 e
Gamma H. 52,20 e 52,40
id. 5 pet. 19,30 19,00
Gel. Delft c. 177,00 170,00
Gerofabr. 87,00 87,80
Giéssen 82,50 85,00
Goudsmit 75,00 75,00
Grasso 135,00 134,80
Hagemeijer 34,70 34,70
Hoek's Mach. 61,60 e 61,60 e
NV Holdoh. 167,00 167,00
Holec 64,20 61,50
HALL Trust 239,00 230,00
Holl. Kloos 119,50 119,50
Holl. Sea Searc. 4,00 3,85
Hunt. Douglas 16,40 16,00
HVA Mijen crt. 110,00e 109,50
IHC-Inter 79,50 79,30
Ind. Maatsch. 71,00 71,00
188Kondor 208,00 208,00
Internat. M. 22,80 22,10
Kempen B. 73,50 73,50 e
Kiene S. 290,00a 275,00
Kluwer 90,00 88,00
KBB 21,50 20,50
id. eert. 21,50 20,50
id. 6 cum. — 8,00
KNP 41,80 40,20
Krasnap. 96,50 96,00
Kwatta 10,10 10,00e
Landre Gl. 128,50 126,50
Leids. Wol. 116,30 112,20
Macintosh 137,20e 137,20
Maxw. Petr. 276,00 273,00
Meneba 61,50 60,00
MHV Adam 14,00 15,00 'Moeara En. 465,00 460,00
id. 1-10 5950,00 5980,00

id. 1-4 1295,00 1260,0(3
Mulder 430,00 430,00
Mijnb. W. 332,00 330,00
Naarden 32,00 31,00
Naeff 70,00 b 70,00b
Nagron 28,40 27,00
NBM-Bouw 6,80 6,50
Nedap 180,00b185,003t
Ned. Crediet 31,50 30,90
Ned. SHB 240,00
Ned. Springst. —
Nierstrasz 840,00
Norit 98,50 102,50
Nutricia GB 83,50 81,20
Nijverdal 86,00 85,50
Orenstein 185,00 185,00
Otra 90,00 87,50
Palembang — —
Palthe 60,00 60,00
Pont Hout 51,60 54,00
Porcel Fles 145,00 151,00
Proost en Br. 84,00 84,00
Rademakers 108,00 —Ravast NV 21,00 —Reesink 270,00 270 00
Riva 631,00 627,00
id. eert. 615,00 608,00
Rohte en Jisk 77,50 —Rommenholl. 500,00e480,00
Rijn-Schelde 4,00 4,30
Sanders 105,00 102,50
Sarakreek 88,70 87,60
Schlumberger 585,00 561,00
Schuitema 90,50 88,00
Schuppen 170,00 —Schuttersv. 35,00 34,00
Slavenb. Bn. 81,80 82,30
Smit Intern. 51,50 e 51,00
Telegraaf 127,00 128,00
Textiel Tw. 64,00 61,00
Tilb. Hyp. bk. 2,50 2,50
Tw. Kabel h. 216,50 215,00
Twynstra en G. 28,20 27,90
Übbink 148,50 145,00
Ver. Glasf. 265,00 265,00
VMF-Stork 67,50 67,00
Verto eert. 53,00 52,00
VRG Gem. Bez. 44,70 44,70
Wegener eert. 28,50 27,50
Wessanen 129,00 129,00
Westhaven Asd. 189,00 188,00
Wolters Samson 94,50 90,50
Wyers 40,00 e 39,90
Wijk en Her 63,00 63,00

Beleggingsinstellingen
ABN-aand.-F. 199,00 198,50
Alg. Fondsenb. 131,00 130,00
Alrenta 127,00 126,20
Alvamy 137,20 136,50
America Fnd. 218,00 213,50
Binn. Belf. VG 146,20 146,00e
8.0.G. 181,50 180,00

' Goldmines 1400,00 1390,00
Holland F 149,50 148,00
Interbonds 571,00 568,00

0 Leveraged 409,00 409,80
Obam 102,10 101,00
Sumabel 48,50 48,50
Tokyo PH(S) 176,00 176,00
Tokyo PH 248,70 246,00
Uni-Invest - 142,00 142,50
Viking 122,00 118,00

3 Wereldhav. 122,00 121,50
Concentra 225,00 223,00
Unifonds ' 418,00 412,00
Chemical F 29,70 29,50
Col. Growth. ' 26,10 26,00
Japan Fund 29,90 30,00f
Technology F 37,50 37,10
Vance, Sand. 18,50 18,50

Amerika (orig. aandelen)
Am. Express 67,80 66,50
Am. Motors 6,55 6,30
Am. Tel. & Tel. 67,90 66,70
Asarco 36,30 35,80
Atl. Richf. «,00 44,00
Beth. Steel 21,50 21,20
Boeing Comp. 41,10 40,00
Burroughs 44,80 43,75
Citicorp. . 45,10 44,50
Colgate 23,10d—Cons. Foods — —Control Data 51,50 50,85
Dow Chemical 30,10f29,80
Du Pont 43,60 43,50
Eastman Kodak 83,60 83,30
Exxon Corp. 33,40 33,30
Fluor Corp. 20,20e20,20
Ford Motor 44,90 44,20
General Electr. 111,60111,25
General Motors 64,00 62,60
Getty Oil 66,70 66,10
Gillette 49,00 —Gulf Oil 33,70 33,70
IBM 112,20 111,20
Intern. Flavor 29,00 27,85
Intern. Paper 52,60 52,65
Intern. Tel.&Tel. 38,00 37,80
Litton Ind. 64,30 63,15
Lockh. Aireraft 111,00 114,00
LTV Corp. 15,95 15,50
Mobil Oil 29,30 28,60
North Am. Phil. 63,10 64,15
Oec. Petr. Corp. 20,30 20,30
Pepsico 36,10 37,95
Philip Morris 67,25 66,90
Philips Petrol. 34,20 33,80
Polaroid Corp. 33,70 33,90
Quaker Oats 47,20 466,00
RCA 23,70 23,20
Rep. Steel 20,70 21,00
Schlumberger 41,70 41,10

! Sears Roebuck 38,50 37,25
1 Shell Oil 39,80 39,50

Sperry Corp. 35,00 34,50; Stand. Oil of Cal. 36,75 36,60
Tandy 60,60 59,10

) Texaco 34,20 34,40
Texas Instruments 163,75 160,00
Union Carbids 62,10 60,60

Union Pacific 52,00 51-*
U.S. Steel 23,20 23,1 ftWarner Lambert 34,00 34,'''"
Westingh. El. 45,30 44,*
Woolworth ' 35,00 33,! .J,
Xerox Corp. 42,50 42,' ,0

ZCertificaten (buit. aand.) :>
All.Lyons 590,00 575.
AMAX Ine. 67,00 67.2 J«Amer.Home Pr, 140,00 138. '»Amer.Motors 17,80 16,0 '*■
ATT (Nedam) 185,70 183,1
ATT (Hope) 185,70 183. ,J
ASARCO Ine. 97,00 93,0< ,;
Atl. Richfield 118,60 118,
Boeing Comp. 110,70 109.
Burroughs 122,00 120,%,
Can.Pac.Ent. 103,70 102,11
Chrysler 55,00 54,3-'
Citicorp 123,30 122,* 1
Colgate-Palm. 62,60 6220 '"Control Data 135,00 135,"
Dart & Kraft 202,00 201,"».
Dow Chemical 83,80 83,2"
Eastman Kod. 234,00 236,0Hb
Exxon Corp. 90,20 90,0"
Fluor Corp. 57,00 57,0"L
Ford Motor 121,00 119,9*
Gen.Electric 305,00 b 310,**!
Gen.Foods 114,50 114,5 5Gen.Motors 173,00 171,0,
Getty Oil — 181,0"
Gillette 134,00 130,0'
Goodyear 84,00 82,00 !Hitachi 4600,00 4790.'
Inco 36,00 36,00
IBM 302,00 300,0"
Int.Flavors 79,50 77,50
ITT 103,20 104,8'
Kroger 102,50 103,0»
Litton Ind. 176,80 174,5"
Lockheed Corp. 303,00 312,5"
Merck &Co 232,80 234,0"
Mitsubishi Elec. 2000,00 2000,"
Nabisco Brands 100,00 101,0"
North Am.Phil. 174,90 174,60
Pepsico 100,10 104,6"
Philip Morris 183,50 183,00
Phillips Petr. 93,60 92,40
Polaroid Corp. 85,00 84,00
Procter & Gam. 173,00 174,90
Quaker Oats 118,00 120,00
RCA Corp. 64,00 63,00
Sears Roebuck 104,50 101,50
Shell Canada 51,80 51,70
Shell Oil 108,50 108,80
Sperry Corp. 98,30 96,30Tandy Corp. 165,40 162,00
Texas Instr. 448,00 437,00Union Pac. 142,20 141,00
US Steel 65,00 64,00
Warner-Lam. 91,80 92,50
Westingh. El. 122,30 120,80
Woolworth 94,00 89,80Xerox Corp. 111,00 112,50

Beurs & valu
Goudenenzilver

AMSTERDAM - Voorlopige »U
gen goud en zilver op 20 april oJI
uur bij defa Drijfhout, alles ml
GOUD: onbewerkt ’38.150-/M
vorige ’ 38.620-/ 39.420; bewerl
koop ’ 40.900, vorige ’ 41.400. \
ZILVER: onbewerkt ’ 1030-r
vorige ’ 1055-/ 1125; bewerktvé I

’ 1160, vorige ’ 1190. )<

Advieskoeisen
AMSTERDAM - Advieskoersen
tenlands bankpapier van gisterfT■Amerikaanse dollar 2,72
Engelse pond 4,16
Belgische frank (100) 5,47 |
Duitse mark (100) 110,75 f'Italiaanse lire (10.000) 17,75 J
Portugese escudo (100) 2,50
Canadese dollar 2,18
Franse franc (100) 36,25 \
Zwitserse franc (100) 132,50 \
Zweedse kroon (100) 35,25 3f
Noorse kroon (100) 37,00 JDeense kroon (100) 30,25 \Oostenr. schilling (100) 15,88 1
Spaanse peseta (100) 1,89
Griekse drachme (100) 3,00
Finse mark (100) 49,00 51
Joegoslav. dinar (100) 2,95 M
lerse pond 3,42 31

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen <M
Amsterdamse wisselmarkt per gl
middag:
US Dollar 2,76975-1
Pond Sterling 4,3025-31;
Duitse mark 112,595-fe
Franse franc 37.545-5B
Belgische frank 5,6515-l-B
Zwitserse franc 134,075-B
Japanse yen 116,55-lK
Italiaanse lire 18,895-9»
Zweedse kroon 36,89-361
Deense kroon 31,695-71
Noorse kroon 38,745-7 j
Canadese dollar 2,23675-t
Oostenr. schilling 16,0050-1
lerse pond 3,5530-51
Spaanse peseta 2,0270-03
Austr. dollar 2,4025-4'
Antill. fis. 1,5325-53
Surin. fis. 1,54-1,57
Saoedi riyal 80,25-80,

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - . De jon
ANP/CBS-indices over de Am
damse Effectenbeurs per dato t
ren luiden (eerste kolom vorige in<
laatstekolom index van gisteren, e
volgens 1979 = 100):
Algemeen 128,40 125
Algemeen-lokaal 124,50 121
Internationals 132,60 12Ï
Industrie 106,50 '10*4
Scheep- en luchtvaart 136,90 13!
Banken 245,70 23(
Verzekering 231,00 223
Handel 103,80 101
CBS-oblig. index 102,80 101
Rendem. staatslening 7,96 B,l*l
waarvan 3-5 jaar 7,85 7,93!
5-8 jaar 7,93 B,l*
8 jaar en langer 8,28 8,39
nieuwste drie 8,40 8,53fl
rend. BNG-leningen 8,14 8,21
rend. bankleningen 8,29 8,35
rend. spaarbrieven 8,66 8,80

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonï
avondverkeer kwamen woensd
avond de volgende koersen tot st<
(tussen haakjes de laatstenotering
dezelfde dag):
Akzo 57.60-59.10 (57.60)
Kon. Olie 114.70-116.00 (114.70)
Philips 44.50gb-46.50gl (44.60)
Unilever 218.00-218.30 (218.50) I
KLM 146.80-149.00gl (146.80)

NEW YORK Dow Jones
MW Wkk - De beursgemiddekf
van gisteravond te New Vork luidj
volgens de Dow Jones Index (achfu
eenvolgens 30 fondsen industrie. 1
spoorwegen en overig transport, fnutsbedrijven, gevolgd door het geil*
menlijke gemiddelde:
Begin 1175.31 525.41 126.66 461.91
Hoogst 1197.56 535.34 128.23 470.*.
Laagst 1170.47 523.11 126.15 460.*
Slot H91.47 531.53 128.05 467.-1
Winst/ . 1
verlies +16.93 +6.12 +1.44 +6.-T

" Wie er tussen 155.000en 285.000
gulden voor over heeft kan nu een
atoombunker aanschaffen waarin
hij zijn hete gezin en verdere aan-
verwanten kan onderbrengen. Een
model van deze stalen bunker Is
momenteel te zien op de befaamde
Han nover Messe. In de bunker Is
plaats voor 24 personen. Volgens
de fabrikant kan debunker ook als
woning, safe of clubhuis gebruikt
worden. Of misschien om straks
helemaal veilig te kunnen gaan
kamperen.

(ADVERTENTIE)
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show, radio, televisie

David Bowie danst in de Kuip
FTERDAM/HEERLEN - Halverwege de jaren zeventig
[to David Bowie als een reddende engel op de proppen
Idrie elpees die sindsdien tot het klassieke repertoire in
top gerekend worden: Station to Station, Low en Heroes.
[drieluik vol passie en avontuur. Een reisverslag in ge-
Ivan een Engelsman die stukje bij beetje beschrijft hoe
"eert om te acclimatiseren in het imposante en snelle
■-rika. Bowie gaf de pop daarmee een krachtige injectie,
■lelijk een persoonlijkheid die tot de verbeelding sprak
fat hij zijn eigen tijd bezag vanuit zijn eigen persoon. Het
ijdperk in vlees en bloed.
878 toen Bowie de matige el-
Lodger (zijn laatste project met
en Scary Monsters het licht
zien, nam de interesse in hem

sterk af. Het vermogen om zichzelf
te vernieuwen en een sterke invloed
uit te oefenen leek uit hem te zijn
weggegleden. De aandacht van Bo-

wie verschool' naar andere media:
film en theater. Hij raakte betrok-
ken bij Die Kinder vom Bahnhof
Zoo, een Duitse produktie rond het
herorieprobleem, draaide de film
Just a Gigoio met Mariene Dietrich,
zong de soundtrackvan Cat People,
accepteerde een kleine rol in een
Brechtproduktie in Londen en
kreeg grote lof toegezwaaid voor
een zware hoofdrol in De Olifants-
man, een succesvol theaterstuk op
Broadway. De fysiek belastende ac-
teursprestatie werkte achteraf ge-
zien als een therapie voor Bowie,die
zelf zware, psychisch belaste jaren
achter de rug had.

" DAVID BOWIE
...no. 1 in de hitparade met Let's dance...

Eindredactie

Harrie Cremers
tel. 045-739273/739274

Cheerio Vanessa!fliW■
NIEUWENHAGEN - Ze is regelmatig op radio en TV en ook in de
hitparade duikt haar naam regelmatig op. Denk maar eens aan
Éummers als „Upside down", „In the heat of the night" en „Cheerio".
~ p VANESSA kun je morgenavond (vrijdag) een toast uitbrengen
jKant dan treedt de bekende zangeres op in het Nieuwenhaagse
*jaalaxy. Voor de fans een uitstekende gelegenheid om wat dichter
I-ij huis een show met Vanessa mee te maken. Voordat Vanessa
Zangeres werd, was ze fotomodel en gouvernante.

M VANESSA
}["*.vrijdagavond in Nieuwenhagen....

televisie
'r ~ zwartwitprogramma's

Nerderland 1
"0-09. 35 Nieuws voor slechtho-

'. renden., 3*o-10.50 Open school. Fries.
I "0-13.05 Nieuws voor slechtho-

renden.'"O Tros Aktua Matinee. Actuele
i informatie.

W Sons and daughters. Austra-
lische serie.

'"0-17.05 Weekend weersver-
wachting.

'*S Fotograferen en filmen.
Slakkie en Puntmuts. Teken-
film

'"0 Zo vader, zo Zoon. Spelpro-
gramma.

"*5 Silas (7). Jeugdserie.
j'jO Journaal.
'*8 King's Royal. Britse serie.
"*0 Hier en nu. Actualiteitenru-
i briek.['JO Maggie Forbes. Serie.
,"40 De Quakers. „De ineenstor-
| ting van het Koninkrijk".
l'*s Journaal.
"*0 Nieuws voor slechthoren-

den.

Nederland 2
00-13.05 Nieuws voor slechtho-
i renden.

"15 Nieuws voor slechthoren-, den.
'"-.O Paspoort. Informatie voor. Turken.
"30 Sesamstraat.■15 Jeugdjournaal.
'00 Journaal.
'"12 De Minibios. Kinderfilmpro-

gramma.
'"20 Driester. Informatief pro-. grarhma.
"10 Wie van de drie. Spelpro-

gramma.
""40 Mark Telford, bankier. Brit-

se serie.l*3o Mensenkinderen. Discussie-
( programma.
j*3o Journaal.
""45 Den Haag vandaag. Politieke. actualiteiten.
-"00 Socutera. „Laat uw hart spre-

ken".
"10 Studio Sport-Extra.

'00 Nieuws voor slechthoren-
den.

Duitsland 1
o*oo Journaal.
0*23 Sport. Europabeker voetbal,

halve finale; WK ijshockey:
Zwedën-DDR en USSR-
Duitsland.

£10 ZDF-Magazin. Actualiteiten.
'"55 Persoverzicht.

13.00 Journaal.
13.15-13.30 Teletekst.
16.10 Journaal.
16.15 Frauengeschichten. Film

over Gabriele Hoffmann, de
jongste waarzegster van
Duitsland.

17.00 Kleiner Bruder John Willie.
Driedelige jeugdfilm.

17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute. Regionaal

nieuws.
18.25 Gastspieldirektion Gold. Se-

rie
19.00 MaggieForbes. Serie.
20.00 Journaal.
20.15 Kreiskys letztes Gefecht. Re-

portage over Oostenrijk voor
de verkiezingen.

21.00 Musikladen. TV-discotheek
internationaal gepresenteerd
door Manfed Sexauer met o.a.
Sister Sledge, Phil Collins en
Laura Branigan.

21.45 ...scheibnerweise. Liederen,
scènes en gedichtenvan Duit-
se kleinkunstenaars.

22.30 Journaal.
23.00 ADR-Sport Extra. WK ijs-

hockey: Tsjechoslowakrje-
Canada en WK Jumping te
Wenen.

24.00 Journaal.

Duitsland 2
10.00-13.15 Programma-overname

Duitsland 1.
15.40 Teletekst.
15.57 Programma-overzicht.
16.00 Journaal.
16.04 Wir Europaer. Serie over de

geschiedenis van Europa.
Vandaag de heersenderol van
Europa in de wereld.
Aansluitend Journaal

16.35 Die Mumins. Tekenfilmserie
17.00 Journaal.
17.15 Tele-Illustrierte. Aktueel

thema, tips, sport en amuse-
ment. Gast: Bonnie Bianco.

17.50 Der Burgermeister. „Elke
stem telt". Tv-serie.
Aansluitend: Journaal

18.20 Sherlock Holmes und Dr.
Watson. Britse detectiveserie.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Journaal.
19.30 Dalli Dalli. Spel- en showpro-

gramma van Hans Rosenthal.
21.00 Journaal.
21.20 Wir fangen erst richtig an!

Een terugblik op de socialis-
tisch-liberale coalitie van
1969. In 1969 kwam een coali-
tie tot stand van Sociaal-De-
mocrate n en Liberalen onder
het kanselierschap van Willy
Brandt. Het meest kenmer-
kende van deze regering was
haar gewijzigde Oostblok-po-
litiek.

22.25 Pferd, mem Pferd. TV-film
met Genco Erkal en Yesi-
lytirt. In een armzalig dorp in

het Oosten van Anatolië be-
wondert een twaalfjarige jon-. gen het mooie paard van de
plaatselijke grootgrondbezit-
ter. Voor de jongenwordt het
paard het teken van de wel-
stand.

00.10 Journaal.

Nummer één
De nummer één hit van dit mo-
ment Let's dance - van het zojuist
verschenen gelijknamige album -ademt levenslust. De doem die nog
over Scary Monsters lag is weg-
geëbd. Als Bowie iets duidelijk wil
maken over de jarentachtig, dan is
het een positieve levensinstelling.
Het isalsof hijopzijn nieuweelpee
zegt: 0.K., het ziet er allemaal niet
zo tof uit. We weten wat er aan
mankeert. Laten we er wat van
maken. „It's not the end of the
World", zingt hij in Ricochet.
Let's Dance werd door Bowie in
amper drie weken tijd begin dit jaar
opgenomen in New Vork. De mu-
ziek mag dan nu en dan gecompli-
ceerd overkomen— zoals in het Tal-
king Heads-achtige nummer Rico-
chet dat barstensvol behendig gear-
rangeerde koperpartijen, koortjes
en geluidsjagersmate riaal zit —
maar het resultaat is nooit bombas-
tisch en blijft altijd overzichtelijk.
Bowie past bovendien zijn stemge-
bruik telkens aan de aard van de
song aan, zodat hij een perfecte zin-
gende verteller wordt. Nu eens met
zachte, tedere stem de spanning (zo-
als in Criminal World) aanjagend,
dan weer glashard de hoogte inrei-
kend (zoals in het titelnummer-
).Let's Dance is ondanks de oproep
om het lichaam in beweging te zet-
ten op muziek, geen pretentieloze of
vrijblijvende plaat. De hoes toont
Bowie in derol van de prijsvechter.
Hij straalt een onverzettelijkheid en
vastberadenheid uit die je in elke
groefvan de elpee tegenkomt.

Dansen
Op zaterdag 325 junien - naar vorige
week bekend werd - ook opzondag
26 juni, danst Bowie in het Feye-
noordstadion. Of dat voldoende is
om de apathie in de pop te verja-
gen, staat nog te bezien. Aansteke-
lijk is zijn voorbeeld wèl. De bus-
reis die buro Pinkpop naar het Da-
vid Bowie-concert organiseert, is
inmiddels uitverkocht.

Duitsland 3/WDR
08.00 Tele-Gymnastik.
08.10 Schooltelevisie.
09.25 Het programma-met de

muis.
10.05 Schooltelevisie.
17.00 Schooltelevisie.
18.00 Telecollege. Natuurkunde.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Lautlos im Weltraum. Ame-

rikaanse film (1971) van
Douglas Trumbull met Bruce
Dern, Cliff Potts en Ron Rif-
kin: Een nucleaire explosie
heeft de aarde verwoest. Om
het natuurlijke leven weer op
gang te krijgen wordt een
ruimteschip het heelal inge-
stuurd op zoek naar nieuwe
gebieden voor planten en die-
ren.

21.45 Landesspiegel. Die ehrbare
Sucht. Reportage.

22.15 Nachtschalter unterwegs.
„Kleve". Reportage over de
Duits-Nederlandse culturele
uitwisseling. Aansluitend:
Journaal

Duitsland 3/SWF
18.00 Het programma met de muis.

Voor de kinderen.
18.30 Telecollege. Fysica.
19.00 Die Abendschau Bliek ms

Land im Dritten.
19.25 Journaal.
19.30 L'Orfeo. Opera van Claudio

Monteverdi.
21.15 Sport onder de loep.
22.00 Wo man singt. Der Wester-

wald.

BFBS
13.45 Get up and go.
14.00 16 Up. Jonge mensen bespre-

ken allerlei problemen.
14.25-14.55 taste of China.
16.50 Birthday Time. Voor de kin-

deren."
17.20 BluePeter. Voor de kinderen.
17.50 Animal magie. Natuurserie.
18.15 The book tower. Nieuwe se-

rie.
18.45 The News.
19.00 The real world.
19.25 Hart to hart. Tv-serie.
20.10 Mike Yarwood in persons.

Showprogramma onder lei-
ding van Mike Yarwood met
als speciale gasten: Dana en

Patricia Brake.
21.05 It takes a worried man. Ko-

mische serie.
21.30 Tales of the unexpected. Tv-

serie.
22.00 BBC-News.
22.25Rugby special.
23.25 Scottish Football. Hoogte-

punten uit voetbalwedstrij-
den vanuit Schotland.

23.40 Weerbericht.

België/BRT 1
14*00 Schooltelevisie.
18.00 Tik Tak. Kleuterprogramma.
18.05 Chips. Amerikaanse jeugdse-

rie.
18.50 Tijdrover. Bridge (10).
19.00 Uitzending door derden. Een

programma van de Christen
Democratische Omroep.

19.40 Mededelingen en program-
ma-overzicht.

19.45 Journaal.
20.10 Kunst-Zaken.
20.15 Cinemanie. Filmkwis over de

' populaire speelfilm op het
grote en kleine scherm. Pre-
sentatie: Michel Follet.

21.10 Panorama. Actualiteitenma-
gazine.

22.00 Dallas. Amerikaanse serie.
22.50 Journaal.

Aansluitend Coda: Menuetto
uit Strijkkwartet in c (Juan de
Arriaga) uitgevoerd door het
Arriagakwartet.

België/BRT 2
19.00 VIP. Jongerenmagazine.Van-1

daag: Sex in de media.
19.40 Mededelingen en program-

ma-overzicht.
19.45 Journaal.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 Wikken en wegen. Consu-

mentenmagazine.
20.55 Onvoltooid verleden. TV-

spel door Cees (Holierhoek,
met Elja Pelgrom, en Ed-
mond Classen: Door een toe-
val — een omgeleide trein —
komt Ellen Lanser (35) in het
dorp terecht waar zij haar
jeugd heeft doorgebracht.
Daar wordt ze geconfronteerd
met het (onvoltooid) verleden.

22.00 Schooltelevisie. Geschiede-
nis: De Europese Middeleeu-
wen (1); Sociale en burgerlij-
ke opvoeding: Paul Koeck.

Oberkramer avond
in Eygelshoven
EYGELSHOVEN - Liefhebbers van Oberkramer muziek kunnen
komende zaterdag in het Socioprojekt van Eygelshoven hun hart
ophalen bij een onvervalste Oberkramer avond. Voor de zesde
maal houdt de Sloveense zangvereniging ZVON een feest- en
dansavond tijdens welke Slavko Sterman en „Die Lustige Dorfsmu-
sikanten" zullen optreden. Zij zullen ook zondagochtend tijdens het
Frühschoppen van de partij zijn. Tijdens de Oberkramer-avond
worden ook Sloveense en Joegoslavische gerechten geserveerd,
ook is er een loterij met als prijzen busreizen. De zaalgaat zater-
dagavond om 18.30 uur open.

" De Lustige Dorfsmusikanten
...voor onvervalste stemming tijdens de Oberkramer-avond
in Eygelshoven...

BELG iëRTBF1
14a ij.3o Schooltelevisie.
17.15 Mededelingen Onem.
17.25 Plein Jeu. Gevarieerd pro-

gramma met 0.a.: Lollipop,
Faites vos jeuxen Micro-défi.

19.08 Ce Soir. Regionaal magazine.
19.30 Journaal.
20.00 Autant savoir. Consumen-

tenrubriek. Vandaag: Gevaar-
lijke produkten.

20.25 Gator. Amerikaanse politie-
film (1976) metBurt Reynolds
(tevens regie), Jack Weston,
Lauren Hutton en anderen.
Gastor McKlusky, die in de
ontoegankelijke moerassen
van Georgia woont, is volgens
de politie de enige die Bama

McCall een halt toe kan roe-
pen. McCal oefent in het stad-
je Duston een ware terreur
uit. McKlusky heeft weinig
trek in de opdracht...

221.15 Le carrousel aux images et le
monde du cinema. Film-
nieuws.

2321.50 Journaal.

Religieus Songfestival:
overmatig geluid taboe
VATICAANSTAD - Een rooms-katholiek pastoraal centrum in Rome heeft be-
kendgemaakt dat het in verband met het onlangs geopende buitengewoon hei-
lig jaar eten internationaal religieus songfestival organiseert, waarop frivoliteit
en overmatig geluid taboe zullen zijn.

„Corda Cordi", de naam van het centrum, deelde mee dat inzendingen het denk-
beeld vei n de christelijke verlossing moeten weerspiegelen, het thema bespelen van
het heilig jaaren authentieke religieuze expressie zijn van autochtone cultuur.
De inzendingen zullen in oktober aanstaande worden beoordeeld door een interna-
tionale jury tijdens een internationale bisschoppensynode in Rome. De winstvan het
festival zal aan liefdadigheid toevallen.
Het een trum waarschuwde kandidaat-deelnemers frivoliteit en het lawaai van „be-
paalde | profane songs" te vermijden.

Tekst (; n muziek van inzendingen moeten de organisatoren vóór 30 juni heb-
ben be reikt. De juryselecteert dan de finalisten, die op kosten van de organi-
satoren uitgenodigd worden naar Rome voor deelneming aan de finale. Men
kan mis-edoen als eenling of als groep.

Amnesty-gala met Van Kooten,
De Bic en De Jonge op TV

(Van onze RTV-redactie)
HILVE.:!RSUM - De gala-avonden voor Amnesty International, die georgani-
seerd worden doorKees van Kooten, Wim de Bic en Freek de Jonge,zullen de-
finitie!! plaatsvinden op 16 en 17 mei in Carré in Amsterdam. De VPRO zal op de
tweecfle avond een tv-opname maken, die op 25 mei zal worden uitgezonden.

De avonden, georganiseerd naar het voorbeeld van manifestaties die in Engeland
door het Monty-Pythonteam zijn georganiseerd, zullen ook inhoudelijk in het teken
van cic werkzaamheden van Amnesty International staan. Een redactiecommissie,
bestaande uit de drie bovengenoemde artiesten, heeft voorstellen gedaan voor in-
houd en optredende artiesten. Tijdens een persconferentie later deze maand zullen
daarover meer bijzonderheden bekend worden gemaakt, maar onderhandelingen
zijn gevoerd met onder anderen Doe Maar, Mathilde Santing en Floor van Zutphen.

België/RTBF 2
18.05 Les chevaux du soleil (7). Tv-

serie.
13 9.00 Politieke uitzending. De so-

cialistische gedachte.
19.30 Journaal.
2 0.00 C'est chowette la musique.

Muziekprogramma.
2 0.55 Concert. Het vierde gitaarfes-

tival in Luik.
2 1.40 -22.25 Clap la fete aux ima-

ges. Films van amateur-ci-
neasten.

radio

Hilversum 1
Mieuws: elk heel uur.
7 .02 Vandaag donderdag. 7.45 Over
kopen gesproken. 8.06 Hier en nu.
(8.54 In 't voorbijgaan.). 9.03 Wie
weet waar Willem Wever woont?
] 10.03 Muziek bij de koffie. 11.30
'Twaalf-uurtje. 12.40 Middagpauze-
dienst. 13.06 Wielrennen. Reportage
wan de wielerklassieker De Waalse
Pijl. 13.20 NCRV-Globaal.Te gast:
Simon Carmiggelt. 16.02 Goudenre-
gen Ensemble. 16.30 Kletsmajoor.
16.40 Van Stad en land. 17.02 Roze-
geuren prikkeldraad.l7.ss Medede-
lingen. 18.06 Hier en Nu magazine.
19.02 Muziek in vrije tijd. 20.03 Vier-
kant.2l.o2 Op de vrije t0er.22.02
Donderdag-sport. 22.55 Eerlijk ge-
zegd. 23.02 Met het oog op morgen.
0.02 Oogluik. 1.02 Niemandsland.
6.02 Ontbijtshow. 6.50-7.00 Het le-
vende woord.

Hilversum 2
Nieuws: 7.00, 8.00,13.00,18.00, 22.30
en 23.55. Tussen 7.00 en 18.00 uur
om het uur op de halve uren.
7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 De
AVRO-klok. (7.25 en 8.13 Per Sal-
do.) 9.05 Gymnastiek voor de
vrouw. 9.15 Werkbank. 9.24 Water-
standen. 9.33 Leren met minder
moeite. 10.03 De AVRO-Klok-Bui-
ten. 11.03 Duimeland. 11.10 Praat-
per adres-extra. 11.33 Kijk op kunst.
12.03 Per Saldo. 12.16 Uitzending
voor de landbouw. 12.26 Voor land-
en tuinbouw. 12.50 Regio-naai. 13.10

i De slag bij Nieuwspoort. 14.00 Oor-
I logsvoorbereiding en vredesver-

wachting (6). 14.33 Allemans veren.
15.03 God van mensen. 15.20 Kruis-
punt. 15.32 De wereld op donder-
dag. 18.10 Grenzeloos. 18.20 Zend-
tijd D'66. 18.30 Kleur. 19.00 Tussen
de regels. 19.10 Agenda. 19.20 We-
tenschap. 20.03 Radio Vitrine. 20.30
Spektakel. 21.30 Ergonomie voor
iedereen.- 21.50 Economie voor
iedereen. 22.40 Mensen gaan twee
aan twee. 23.00 Het kastje van oma.
23.45 - 23.55 Ter overweging.

Hilversum 3
Nieuws: elk heel uur.
7.02 De Havermoutshow. 9.03 De
Hugo van Gelderen show. 11.03 De
Polderpopparade. 12.03 De Neder-
landstaligeTop Tien. 13.03 SftPop of
een envelop. 15.03 Tros Top 50. 18.04
De avondspits. 19.02 Poster. 20.02
Ferry Maat's Soul Show. 22.02 Ses-
jun.23.o2 - 24.00 Elpee-show.

ROZ
12.30-13.00 ROZ. Tussen de middag.
18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ-Ac-
tueel. 18.15 Het geheim. 18.50 - 19.00
Programma voor Marokkanen en
Tunesiërs.

BRT 2
Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 23.40.
Oost-Vlaanderen. 5.30 De eerste
ronde. 9.03 Dag in, daguit. 9.07 Bel-
1-gtiGS.
Limburg. 10.03 Parkeerschijf. 12.00
Splinternieuws. 12.10 De middag-
post.
Antwerpen. 14.00 Pluche Palace.
16.00 Splinternieuws. 16.10 Luna
Park.
Brabant. 17.05 Belgische en Inter-
nationale producties. 18.00 Focus.
18.50 Sport in Brabant. 19.10 Jazz
zonder moeite. 19.53 Onderweg.
West-Vlaanderen. 20.00 De nacht
wacht wel. Programma voor de
jeugd. 22.05 Blues en blue ballads.
23.00 De nachtridder. Liedjes uit
alle landen. 23.30 - 2.00 Twee tot
Twee.

Luxemburg/RTL
Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half uur,
9.00 t/m 18.00 elk uur.
5.30 Guten Morgen, Deutschland.
9.00 Ein Tag wie kein anderer. 11.00
Wass Sic schon immer wissen woll-
ten. 12.00 RTL-12-Uhr-Mittagspau-
se. 14.00 Stunde der Hits. 15.00 Die
blaue Stunde. 16.00 Typisch Helga.
17.00 Take Five. 19.00 RTL-Young.
20.00 Soul-Train. 21.00 Country
Coach. 22.00 Schmusi-Time. 23.00 -
1.00 Der Tag geht, Haidy kommt.

(ADVERTENTIE)
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Opgelet!!!
ronde houten bloembakken

Halve eiken vaten 120 cm lang p. st. ’ 35,-, 2 st. ’ 60-
-eiken regentonnen

200-l-wiskyvat ’ 75- ook biervaten enz.
spoorbielzen

puntgaaf en kaarsrecht. Bijna vierkant zó dik’ 35,-. Be-
slist goedkoop.
tuinpalen

hogedrukgeïmpregneerd.Alle maten, 7 tot 9 cm dik. Te-
gen werkelijk zeer lage prijzen.
oude boerenspullen

Karrewielen, eiken vaten, melkbussen, jukken, reuzel-
kuipen enz.

nostalgische lantaarnpalen
voor straat en tuin. Van echt gietijzer met koperen kop.

oude grenen kasten
voor kamer, hal, keuken, slaapkamer. Tegen weggeef-

prijzen.
Bovenvermelde is werkelijk

laag geprijsd
Palencentrum

~De Kasteellaan"
Kasteellaan 104, Heerlen, tel. 045-720808 (bij drog.

Hub)

Oirsbeekse wolshop
ongelijke katoen ’ 6-

per 100 gram
Oirsbeek, Grachtstraat 59, tel. 04492-2082.

Deze week
exitra kwaliteit, voordelig mager

veulen-
en

paardevlees
Besi:>el tijdig het verzorgen van uw

koude
of

warme buffetten
Slagerij Jean Baggen

Burg. Lemmernsstraat 8, Geleen. Tel. 04494-43702.

Vloertegel
20x20 cm '

mat beige gevlamd, 1e soort

’ 19,95 per m 2
Eurotegel

Laanderstraat 47 (Eikenderveld) Heerlen. Tel. 715544.

Fïirma L'Espoir
Voor al uw bestratingsmateriaal.

Importeur Italiaans Porfier

kinderkopjes
Tel. 045-440895

Vrijdag en zaterdag
appel express

(appelvla met slagroom)
’lO-

Boerehoeve
een knots van een brood uit de Ardennen

’2,15
Bakkerij Coumans

Kouvenderstraat 86, Hoensbroek. Tel. 045-212656.

Voor mals rund-, varkens-, kalfs- en

vers paardevlees
naar slagerij

Jack Viguurs b.v.
Mgr. Hanssenstr. 19, winkelcentrum Heksenberg

Heerlen, tel. 045-211793.

Speciale aanbieding
uitgewassen grindtegels

Div. afmetingen en soorten. Keuze uit voorraad van
10.000 stuks. Oprittegels 40x60x6 v.a. ’ 2,50 per stuk of

’ 10- per m2, mcl. BTW, trottoirtegels ’ 0,90 per stuk
mcl. BTW.

Hassink Betonfabriek Gronsveld
Stationsstraat Gronsveld. Tel. 04408-1579. Ook zater-
dags geopend van 8.00 tot 4.00 uur namiddag. Donder-

dag tot 8.00 uur namiddag.

20 gebruikte

kangohamers
nieuwprijs ’ 2500- nu ’ 850- met drie maanden ga-
rantie. Bouwmachines Damoiseaux BV, Industriegebied
De Beitel 108, Heerlen, tel. 045-411930.

Alvie!
Nu voordeelprijzen in:
Vloerbedekking - 200 - 400 - 500 cm breed
Gordijnen - vitrage - kamerhoog in banen

Kom zelf uitzoeken
Behangkollekties in alle prijsklassen

Verf 3 programma's naar uw eigen keuze

Tapijt 200 400 500 cm br.
lOO^o wollen berber

(Zware kwaliteit), v.a. ’ 159- per meter
Slaapkamerkwaliteit. v.av ’ 49- per meter
Woonkamerkwaliteit, v.a. ’ 55- per meter
Wollen mixtapijten, v.a. ’ 99- per meter
Trappenkwaliteit. v.a. ’ 89,- per meter

gordijnen - vitrage - overgordijnen
Vitrage op diverse hoogten, v.a. ’ 5,95 per meter
Overgordijnen, v.a. ’ 9,95 per meter

Behang
Nieuwe kollekties. v.a. ’5,50 per rol 10 meter. M.R.
Steam de ideale schoonmaakmachine voor uw woonka-
mer - slaapkamer - bankstel enz. met de juiste schoon-
maakartikelen is bij ons te huur. Kom gauwkijken bij Al-
vie, Voskuilenweg 91, Heerlen, tel. 045-711646. 's Don-
derdags koopavond, ruime parkeergelegenheid.

Jong vers
paardevlees

Botermals en zonder vet. De allerbeste kwaliteit, ook
voor rund- en varkensvlees. Probeer ook onze bekende
kant-en-klare nasi en bami.

Kwaliteitsslagerij

Sjef Pinkaarts
Beekstraat 36A, Schinveld. Tel. 045-252793.

J 3

Eddy Venken Slagerijen
Heerenweg 68, Heerlen-Schelsberg 33 3®

Top 4 nergens goedkoper 21 - 22 - 23 ap 5i
Verse hanebouten kilo ’ 5,8»

verse kipfilet 500 gram , "
soepvleesm/bkilo £
verse hamkilo ’ £
varkenspoulet kilo /t,

Snijvlees uit eigen worstkeuken,
geb. pastei 100gram ;[
hamworst 100 gram ,\
Krakauer 100 gram J

Dinsdag - woensdag
vers gehakt kilo k
braadworstkilo I
halskarbonadekilo ’ 7,25

Met spoed gevr.. verkoper(ster) v. damesmodeboetiek in Geleen m
■ diploma. Tel. 04754-5903.

_^

■ Whithouse jonge mode

" Heerlen vraagt part-timt. MEDEWERKER, lft. 18-25
jr.Aanm. tel. vrijdagavond
tussen 19-22 uur. Til. 045
227588.
Gevr. ervaren synth. OR-GANISME), voor disco
funk, rock. Tel. 04494*
41424.
ASB uitzendbureau vraagt
2 MEDEWERKERS op
MEAO-niveau voor de de-
biteurenbewaking. Raad
huisplein 14a, Heerlen, tel.
045-716300.
Enkele BEZORGERS
gevr. voor het wekelijks
verspr. van folders ir
Heerlen, Postbus 31074,
6370 AB Schaesberg.

; Gevr. METSELAAR
i patroons-L-papierenJ5 04455-2067 of 045-222fl
1Leuke BARMEM

" gevr. 5-daagse werk^. uitst. condities, bel \- spr. 045-317032 na, uur. J

* Exclusieve bar PLAY-»r CLUB kan twee md, plaatsen. 04745-312.^- Leuk MEISJE voor P- huis gevr. Intern f. zeer goede verdien*
erv. niet vereist, t.

5 721759. j
s BARDAME gevr»
i voor middag of aV, uren. Voor excl. bar.

045-217245. J

Iti 1 11 1 1 1fi W 1Unnr jaarsRIaPDerS I lïïlfiïïTi
■*■ _

mTrm B*-*^*-***^*l**^*^"^!
5' DE NIEUWE SONY TRINITON DESIGN' SERIE: «fcftj'MfHl!TTPBSH^^!!ï!rr!?!^^^Si!!^s?Televisies waarbij ü bepaalt hoe ze eruit zien. Leverbaar zon der luidsprekers BiLJM^HHIIHÉÉéUUiUhiI HH -^^ ELEFUNKEN /"—" SB feof met de luidsprekers eronder of aanvyeersziidenj^ jlfffo^l; WRi AtIOiIMKT -**~~-_TO^_mr ■ $/ \m

O-56cmTriniton beeldbuis, kers aam de onderkantof zij- BLAUPUNKT ST. TROPEZ STEREO ADVIESPRIJS 2348.-^*^ TELEFUNKEN 6216 UT ADVIESPRIJS 2028.- Qa^gMMilft
30 voorkeuzezenders, aparte kant vam uw toestel (zie afbeel- symetnsche stereo kleuren TV VOGELZANGPRIJS KTV met 56cm. beeldbuis. VOGELZANGPRIJS Wmsanaaammwao <r

SONYKV222Z audio/video-ingang, inge- ding links) voor een meerprijs 51 cm. Geluid mogelijk via luid- 39voorkeuzezenders, 99 kana- BLAUPUNKT RODFn TR vnfiFLZl
f

TS^KU« ] SÏÏÏÏSSÏ- «S^' 1 OAft t^^STS" 1 AQfl f^^tfJL S

' DEZETVSZUNOOK.NBBcL.TVOER.NGLEVERBAAR jgff»" 2298 JatS,a"dSbedien,nB-
MEERPRIJS TELETEKST 300,

OPRIJS TELETEKST 300, SSS^BKANALEN 1 j
J @ sanvo Teelinies [■■■■■■HHJI

\—L^____,^^^=- ~==^ SANYORD 300 CASSETTEDECK TECHNICS RSM 206 j^^j^^j^j^^M

N gBSB^sI I" II 00.1.1.0 (_).-. II i.li MAriï^nNnßULL m permalloykop, LED niveau- opname regelaars, soft-touch- Ë^^^PP^A^Pj
KENWOOOT-7 TUNER F A "' ' ' ' LUIDSPREKERBOX ADVIESPRIJS 365, *%*%*% AoSßÏÏsïyr'TÏ^ ! IT, V^Ê^tl!FM/AM tuner met analoge H ~T/ TECHNIOS SA 104TUNER/ ADVIESPRIJS 495- siote^3^;s t̂eem'6oWatt VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS -JÖV M*"<*<¥LED afstemschaal. \\ // VERSTEiFIKER VOGELZANGPRIJS 80hm,48-22.000Hz mm' M WW.* W}- ff mwk ■y|
LED signaal- sterktemeter. Vf^, ' ""raV Kortinu vermogen 2x2oWatt. VOGELZANG _.^ ’ ■ > IJJT¥I ' — -EP^SBfmTW^M
KENWOODA-7 VERSTERKER Zeer nauwkeurige afstemming. O^S-^9 PRIJS ■ J^*^fc-; ifcïvicnPPEö- Mmé<é*ééM »**«^—*2 x2OWatIRMS. vermogen, M -fejS-A Uitermaite goede signaal-ruis- *%^#^# # W /M-XT .U-.-SSS"_ KX-l\M*-*-sssgC ■■■band overspelen in twee rich- /{■ ■ » verhouding. %# MMM Lr— vBE .c^^^^-ga.) I ":@ T .;*-?-£ I ' H IT^^nTTOtingen, 4 luidsprekeruitgangen. /^*^ 9\ F=: , _<" H IliïgiwEl »S [ySaHïiEssiïzai i""H:-: B'-^f >■ IM I ml I I H fM''J/ i***,^3>x \ i 1 mvlil f^C /l im #*->■ / I=°=Wmm "b BBH""^® I -j A /- lli. ■ i I ■ i-'i^ l' J i ~Ld

kenwoodx 9 cassettedeck - vnmw f^-IPHIUPS^ JVC^====_ PHILIPS Bgal -g ~a ■wm»b «n ii fit '--"■
U W HÜÉ

keling. Dolby ruisonderdruk- Volautomatische platenspeler l/M WÈr\ pu.i.peca-i^Ra sH I AKAIGX-F 66 R AUTOREVERSE snel opzoeken van gewenste fw^ \^ftOOCC£M£^king. geschikt voor Metal, full-logic * met frontbediening, inklusief AttSl-ïS SBB'Kh Jz^^F ,„£«£ Il 11\W\ CASSETTEDECK muziekpassage."Rand-om- WM ->I ■ 1 MD-element. /^-^ %WW * \ JVC LE6OO PLATENSPELER Hnx I s,*' Topklasse hifi cassettedeck met play programmeerbare afspeel- PPfV |_MjW^|
BIJ PASSENDE LUIDSPREKER ADVIESPRIJS 2125, BJ «ompakte volautomatische Gesloten 2-weo^^^^ bijzonder veel mogelijkheden volgorde enz. enz. Verder \-^e^ ï—WWMMW.KENWOODS2 VOGELZANGPRIJS r—■ —' draaitafel met tangentiale arm, DvnamcßesDonses Control dv- door microprocessor-techniek. voorzien van LED-display met A
2Weg

HSysteem^^_^ I L PHILIPS F 7122 PLATENSPELER LED-indikaties voor hand: en BBeWoLSK sÏ3ZKbÖ" 6, P^" C
Katt I^^TrSTl I Halfautomatisch. belt-drive met automatische frontbediening. imoendantieBohm Belastbaar super GX-koppen, 2 motoren. ADVIESPRIJS 1998,

BKtuk L^H OOA rechte toon arm inklusief MD^ - Inklusief MD-element. kZTnu/l Zffilw& SarrTvVnnn
r h PTa ,Eatisch UOGELZANGPRIJS Eindhoven. Hermanus Boexstraat'b^fc^T' WWQ\ element GP 500 11. ADVIESPRIJS 659, ADVIESPRIJS 325, f o%fJn°°rn^SJÏÏ "V^^/% Heerlen- Akerstraat 19

A« L^_^ -"^

■■■■^Jl VOGELZANG VOGELZANG Cassetteband^'So Scan''voor ZCjSc Maastricht, Afd. HIFI en VIDEO: W99 1""l"—illlB— VOGELZANEIPRIJST^Q PRIJS 0(10 prijs OCjO #JF O Atd. ELEKTRONIKA: f
'^-

_ m m jW vT# WmW, jTjT Meer informatie via vi

I«nH^
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'6e verdiensten aan
■jprkoop dan DAVI-
W* Maasdal-Davino'Jlsrade. Tel. 045-
-\J-w. ook u kunt■-ENE-ADVISEU-Prden. Gratis oplei-|
ff), uw omgeving,
/^investering. Auto-Olkeüjk. Bel vrijdag,
d*o en 12uur: 04459-'W 04168-2211 of
.jaan: Chopinlaan 5,1■PWaspik.
B>*dige HULP gevr.■ avonduren. Liefst

wvaring. Cafetariat uitsluitend per-
aanmelding na

PR(IN) mit eigenemgfütn ausfahren von
Tappen für 1 Tag in!
P-ne gesucht. Lese-l Hans Limberg,
pnhauschen 28,i

niachen, tel. 09-P^5442.3K THUISNAAI-
Igevr. Tel. 215034.
f ervaring onnodig
jen.

/P-IHEIDSADVI-/IfcS gevr. voor oplei-

'rordt gezorgd, 04498-

Lhulp i.d. HUIS-
KNG gevr. 1 a 2 mid.1Br.o.nr. XE 687 LD,
M2, 6461 EDKerkra-

(P-teitenrestaurant%on BV te SUSTE-Lwjkswe.-N. 21. Tel.j°lso. Vraagt gevor-
■"eerling restaurant,
f en semi chef de
lyoor ons ó la cartePateitenrestaurant.X ervaring gewenst.
fcna tel, afspraak.
ffAGNON/medewer-fecreatiebranche ge-
-1Voor snelle beslis-
*goed Duits spreekt■ bezit van auto is en
f 10.000,- deelneemt,

1;°ede mogelijkheden.ï>* Si 675XD, Molen--1-** 5, 6131 ÈG Sit-

\'bedrijf Paro BVMETSELAARS engngers, mld. na 18.00
?aanstr. 91, Schaes-ijgl. 045-313105.
f naam is Willy v.d.
lt*k ben schoonheids-Plse bij Evolution
f: Ik kan enkele da-
Vji Limburg wellicht
JE1* leuke, goedbetaal-
Ïf-AN helpen. Als je
f, dan 21 bent, eenrjebt en graag 2 avon-
ï*iweek wilt werken,
Ifte dan eens. Tel.Fdags 04490-16791 of
Kjds 03402-31477.

THE4RT maWmm^^ Mmmm^ mmmWOFTHE jé mWmm>> mmm\ \\\. A \mmmV M WmV

mjÈpw ■ '**%^l!!i fe^^^ M ■ ■ Bfl ■ lil W //i/wCrV ■■ Ü^-P*** ImV*^^A\ VI I I II I I Iw/Q 0//7//-HII ~.,.,**************,**************************,*,*""-*******,***-■-■■■■■■■■■■■■>*,*,"■■-,,_'fUMC gil 11 rl I FS TfJÏ^ÊwitthyJ^OK^mW^ JMË ii F I W l#r iAJa^(fC^fjAtlémmml Ikllmd

W^p^ AmmmmW V^ AmmmmW

' ~ |\ CZ&cl^LtYcmev (rr■
N-Bia^»-^^! FiT *W '"

Sm 3ÉÉWI Sff JL *r I Autobedrijf Automobielbedrijf

:^=gy^^^^ -^^^W AGAMsnard H. VLEUGELS BV E.A. KOZOLEBV
t £ Rijksweg Zuid 208, Sittard, Schamerweg 129-137, Maastricht Edisonstraat 23, Schaesberg,

f

Bi plus een jaar ]■ B^iÜj w\t
mWammw^—-^^-^^^^emWm " ' I *"J fl) I ■ .■■ fA I L. **H I I É \^L\ *É[A["^ T 4| I .^^^^^^^^^..............^..................■■...".-.■..............^

-i "***^Sta f teiefumkehbse vi ie & %3S M è~l" ■> | I-UIIUJLL^AJ rf ftRI inDI-TiT l^ï l^f^^—J, " | ■ffTTTT^H TOSHIBA wgK|_RONTLOAOER "V"11"1V_

/A ii j-i "»
_. . a ,' -55al* W/7 \ M^m\wXvAr\^ilfr^ok^^^ww/m^rem\^i \ 'v *fc. \ I ■ i m* H H^h^HH I emwi -^^L. .m^Ê PLUS EEN jaar IK-,# 7%^ "»*£?■ wkmm\S&V3l"~ \^fffl^K^-±=^-=\ B^MK^BH mas.slow-motion.picture- l-fcl^#^» -BPIBWBB-BPiWPIIBBB^ GRATIS »

* , — 33^==, \y HlfiF "■""^"Bi Bij aankoop van een video- seafch. voor-en achteruit, tip- n#W -— ."" .'" "vÏdÏO
pt\D\o ,/g zlerkom^akyelfchtgewi^hr-^^ i^l^P >———' een jaarlang een lidmaat- / /.*——mT~| #BLAUPUNKT (EËÊI) CLUB■ I tNX —J portable VHS videorecorder met schap op de Video- -4^. -=__

=_~.-.,.,^_—:- ' ~ j.'-pff^ piüSEENja„ GRUNDIG 2x4 SUPER STEREO 880 VIDEORECORDER JSSS| / M 3 motoren,weergave met regel- TQllïnP RV JMb Setvice-Club(wateen Gpat,l (vergelijkbaar metPhilips VR 2025) ~n^^^j 1/ W bare snelheid, slow-motion, m(\UCDj_jLï^i- uitbreidingvan de garantie SSeESIhBl VIDEO Frontloader videokeuze- S
7P,R i s

'*: r] B==° stilstaandbeeld en beeld voor i^——"T inhoudt), plus een GRATIS SERVICE recorder volgens het systeem VOGELZANGPRIJS
beeld Inkl.afstandsbediening TELEFUNKENN-50 NETVOEOING onderhoudsbeurt, die uw .^^^"^ T i i i CLUB 2000, meteen maximale speel- . ,

ft"1-* 4202 KLEURENTELEVISIE—"^ enaccu Tevens acculader recorder minimaal 1 x per l_j^ ■. i .. . -~l I duurvan 2x4 uur en vele moge- ifWi mP^.amk mt\m\>e kleuren TV. 47 cm in- FK-500 VIDEOKAMERA ADVIESPRIJS VOOR DEZE SET 6758, Sf.'^ffiSAl.'Siï7 BLAUPUNKT RTV 211 timer, 14 dagen vooruit te pro- IUHI16voorkeur- Lichtgewicht, met ingebouwde VOGELZANG Kil WDEORECORDEIï VHS vide°recorde,r meirel, ais- grammeren tiptoetsbediening. proarrmmas peS S mWM^m^M OlJ S
* *■*#*<% 38 mm. monitor, lichtsterk prijs mmm m nS**" wnSJ gestuurd loopwerk en direkte ADVIESPRIJS 2208, ffldïpïniffSfi L^^^^^^^JJNngprlJS 1108 objektief.Bxmotorzoommet OKftQ 2?£n£c SEUCmt

aandrijving van de koppen- VOGELZANG-*■ SPa^lITO I mikro.automat.schewit- ■SJMtO S!2v.C.i'ft?ApNNEMENT trommel. Snelzoeken in kleur prijs CjCIS% SerzStomaSt MONO UITVOERING 1998,--,E'G 4402 METAFSTANDS- lono I balans *o^o W\J VAN VIJF JAAR met 5x de bandsnelheid Tuner/ I WWfl zenderzoek automaat
IpNG 1298,- v ■" AFSLUITEN. ■*■*. M MWW Xi^»^——i**.—■^«^^

SSB 33S3SSS3 ■ l M'J■f/ 'T 'rhli I / f* J SONY JC^Üp*."£ÏÏ^^^^\ sufertech =v l^J*-LJA|].!:iil^*l"i*isM ■Aii:H^ii;i^M:iii?i*^mq

Il WEE. WT-M wWMm I I P C XIV I?iS bg9ndsoortenSook metal. indien netspanning uitvalt). ' iToSreqelina"11^'0011' „D ,nT^ ' p»mJ 5 SImSF^I *3S^L li II WMMk In a I „JftA&JJ ATARI Sublieme weergave. IWekker met zoemer met 9 JSstop 9' B4o| lVi k
, CAMEL-TH SINGLE FACTOR

IP^ 'Vil WMM Arl^èAEliê^D^*"ffl L^lL^Ll ADVIESPRIJS 269- min. time delay ADVIESPRIJS 39, ! niN qansluitinn 0e grote doorbraak voor deze De nieuwste LP van deze
JLrT IRZi. ■^>._jl -ÖV^al éslir3t :*Jl fITARI«ïCT<J

flUUltbrmjö D 9' mW^éWWCm*^ ,ÜlNaansiultin9- M Engelse reggae-groep is symphonischerockgroep o.a.
WU+W/4M WïWHim 3W ,BJ"'^^Dcni*«i ncDDiicni VfIRFLZANG ï^\^\ ADVIESPRIJS 109, JkCS eindelijk een feit, o.a. met: Food met het prachtige nummer

■Cyggggj -J22££^| SPECIAAL GEPRIJSD! "F,« A I rM^O VOGELZANGPRIJS tortought en love is allright 'Selva' nu voor een zacht prijsje
H Wnmm WmA l-MtPllïl/mïON OTHELLO „ W W ***■ " ■ W0M ADVIESPRIJS 23,95 ADVIESPRIJS 22.95lINI*tUIVIbIUn( X^rdeRMAN 149,- " " AlOrlrfc ..,.,„,-^=..,,,: v VOGELZANGPRIJS |7 AC VOGELZANGPRIJS || Q|TLU 13J l'l IS PSÏnSSSK OTHELLO+ AMIDAR 149,- TA f^SMm^^mm^^m^ f'_ _..„.,.,.,.„,.. 'jI.T.?
PÉÉÉÉiiÉUiM VERLAAGD IN PRIJS! tricksh()T gg P^H^^^^lSl «pPEPZIEiai ■il^lli'N^'/.U'iMïl^l
Jfeningstijden: !*...-■■■■■■■■■■■■■ SOCCER TENNIS n„„ !in 'iflWlwSSilE, **%-. \ % Wak m\ m^-^TZ-^r^^^^ M Bte ; ; ;:-:: -. m 1'"sdag t/m vrijdag van SPACE BATTLE SKIING KING KONG +BOKING 14a,- iL^lb-^Sg"UP ' MK F^f^^TTl ■-^ Jmmmx JÊiVnT2lTn uïderda9 STAR S.SnMcASH JAWBREAKER+BOXING 149,- ; W: jl^^j M r /«2

van009.00-17.00uur. AUTORACE Mg nONE^REOA^ l^"^^^^^ .' PER STUK: #fe#fe «. oV pÏÏ° ALECTOAL-107X STEREO ALECTO AL-200KR STEREO AUTO-MjM _■■ -J^ rtfl AOVIESPRIJSI49,- 00 SToE?TH.mSE+ QQ lilWw knmnlPPt kwaliteits AUTORADIO/CASSETTERECORDER RADIO/CASSETTERECORDERI >^ ij VOGELZANGPRIJS *W*W CIRCUS ATARI 99,- " IC-ontstoord!. radio met MG Als AL-107X. maar metmiMjllllffi^ M M ASTEROIDS+ ?FM nntffin en FM (stereo) " stereo/mono AUTO-REVERSE!,
CIRCUSATARI 149- t°°_n egehng. FM-ontstonng, schakelaar " toonregeling "2 x Bovendien: vooruit en terugspoelen. I L 1 J

ZZ^SsK nUllinC
unuuaAmn. i-to, 2x6Jan 6Watt vermogen. mute-schakelaar. TANGERINEDREAM-DIV. TITELS MICHAEL JACKSON- BEAT IT

<% HHILIHS NEXAR +OUTLAW MU,- *°„, J."'-»! ,c' ADVIESPRIJS 229, ADVIESPRIJS 341- Kies uit:Rubycon-Stratoste- De 3e single inmiddelsvan de
fM «« #*B«i «««iiA PHiiiP<s 7un mm mm* tapf wnRM +mm aw QQ - VOGELZANbPHUb VOGELZANG- mg cm mm VOGELZANG ■■ Tangram-Cyclone-Force LP Triller'en de beste dachten

' \l\ttk l"l\llï\ ÏÏESPRJS99 QA WEWOi+ ÖUTLAW 3H, PRUS CJ PRIJS 1 QCI Majeur en Phaedra we zo. daarom deze week voor
«traat?^ \lll4ll* \ JnRFI7ANGPRm ö^r PLANET CONTROL + nn "/OO *ft^T " W ADVIESPRIJS 21.95 - - -^_ ADVIESPRIJS 625 C|| aat2s \MW WGEL2ANGPRIJS %**J y QTHELLO 99, J mmWmfjF mU^ M mMM VOGELZANGPRIJS VOGELZANGPRIJS 4.95

L. V, öTVB^ I^^^^l^^^^M^M^^^^^——^^^B^M^^l^W *****l—^B^M^^^^^i********^ , _^^^^^^_^__^^_ i^^^^^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^MMa^^^MMMM||||^^^M^^^M||M^^

uonaeraag *^i apin uoj <V 1 v< 9.. ll* «/\burgs DagbLaü,
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GEMEENSCHAPS-
HUIS

SCHIMMERT
Zaterdag en

zondag

DISCO
Voorlopige

surséance van betaling
Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank
te Maastricht van 10 fe-
bruari 1983 is aan de beslo-
ten vennootschap met be-
perkte aansprakelijkheid
Demy 8.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Ge-
leen, Rijksweg-Noord 250,
voorlopige surséance van
betaling verleend. Tot be-
windvoerder in de hierbo-
ven genoemde voorlopige
surseance van betaling is
benoemd mr. Th.J.M.
Oostdijk, advocaat en pro-
cureur te Heerlen, Aker-
straat 94-98, en tot rechter-
commissaris is benoemd
mr. G.M.C.J. Gemmeke-
van Delft, lid dezer recht-
bank. Bij nadere beschik-
king van voornoemde
rechtbank van 14 april
1983 is bepaald dat het ver-
hoor van de schuldeisers
omtrent het definitief ver-
lenen van de gevraagde
surséance, niet zal worden
gehouden op 19 mei 1983
te 9.30 uur maar op 23 juni
1983 te 9.30 uur, in raadka-
mer van voornoemde
rechtbank.

De griffiervan de
rechtbank voornoemd,
J.H.Keulers wnd.

Bij beschikking van de ar-rondissementsrechtbank
te Maastricht van 17 maart
1983 is Hendrikus Jacobus
Hubertus Ummels, gebo-
ren te Meerssen op 12 ja-
nuari 1947, wonende te
Meerssen aan de Beek-
straat nr. 22, onder curate-
le gesteld, met benoeming
van Pieter Wilhelmus Hu-
bertus Ummels, geboren
te Meerssen op 11 septem-
ber 1934, wonende te Ro-
them, gemeente Meerssen,
aan de Molenweg nr. 7, tot
curator en Johannes Jose-
phus Leonardus Ummels,
geboren te Meerssen op 26
september 1936, wonende
te Meerssen aan de Burgm.
Dohmenstraat nr. 18, tot
toeziend curator.
Mr. W. Lejeune,
Moszkowicz Advocaten
Wilhelminasingel nr. 100
6221 BL Maastricht

Bij vonnisvan de arrondis-
sementsrechtbank te
Maastricht d.d. 14 april
1983 is in staat van faillis-
sement verklaard Bernar-
lus Henricus Maria Kits-
iaar, wonende teKerkrade
lan de Bosveldstraat 94,
oilks met benoeming van
nevrouw mr. G.M.C.J.
3ïemmeke-van Delft tot
"echter-commissaris en
/an ondergetekende tot
:urator.
Schaesberg, 19 april 1983.

Mr. W.J.Th.B. Gerlag,
curator,
Streeperstraat 51,
postbus 31020,
6370 AA Schaesberg.
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zaterdag geopend. Donderdagavond koopavond.
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FA. JORISSEN
Pers. leningen 2e hypotheken

48x 60x 96x 180 x 240
5000 141,- 120-

-10000 270- 228- 165,-
-15000 399- 337- 242- 169- 148
20000 529- 445,- 319- 222- 194
25000 658,- 553- 396- 274- * 239
30000 788- 662,- 473- 327- 285
40000 - 879- 627- 432- 376

2e hypotheekzonder
notaris- en taxatiekosten

Alle bedragen mogelijk t/m ’ 100.000-, 2e hypotheken van 60 1
240 mnd. Persoonlijke leningen van 12 t/m 96 mnd. Alle tussenli
gende bedragen mogelijk. Overlijdensrisico gedekt (PL, CC
Continukredieten, rente en aflossing inbegrepen. Kom voor et
deskundig advies even langs op kantoor: Hommerterweg 13
Hoensbroek, of bel

UW INTERMEDIAIR

045-219691 224070
■—■—■—I

■ ■*■*■■■*>- Sf ’"*-/ S pensioenfofl
■10 621 f JI TE HUUR:

OVERDEKTE PARKEERPLAATSEN I
IN HET CENTRUM VAN HEERLEN
Voor een bedrag van / 70,- per
maand kunt u een parkeerplaats
huren in de ondergrondse parkeer- |
garage van de Parkflat aan de
Putgraaf te Heerlen.

Heeft u interesse? I
Bel of schrijf dan naar:

InEDU
verhuur en beheer van
onroerend goed -
assurantiebemiddeling

Valkenburgerweg 25a,■ 6411 BM Heerlen
Telefoon: 045-710909.
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Campina is elke dagvriendelijkvooruwbeurs. Kijk maar:
altijd lage prijzenvoor al -die heerlijke, verse zuivel. Zoblijven ontbijt,
lunch en dessen lekker betaalbaar. Vandaag, morgen, overmorgen.
Vers van Campina is bovendien vers van hier. FCI IYIOItltTlDichterbij kan niet. Daarom verdient Campina de voorkeur. V^UlilfJ* I ■vl
Qua smaak, quaprijs. NATUURLIJK LIKKER
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do. 21 april Opera Forum
20.00 u „LUCIA Dl LAMMERMOÓR" opera van
ab.voorst. nr. 71 G. Donizetti

’ 24,-, ’ 21,-, ’ 19-, ’ 14,-;CJP/Pas

’ 10,-; passe-partout ’ 2.-
-vr. 22 april ~Muziek voor een Piek"
19.30-20.00 u. AD LIBITUM

vr. 22 april Dansfestival Limburg '83
20.00 u. HET NATIONALE BALLET „
ab voorst, nr 72 Balanchine-programma"

’ 15.-; CJP/Pas 65 ’ 10-, passe-partdüt

’ 2.-
-za. 23 april MÜNCHENER KAMMERORCHESTER
20.00 u. 0.1.v Hans Stadlmair
ab.voorst. nr. 73 solist: Frédéric Meinders, piano

’2l-, ’ 19-, ’ 16-, ’ 12,-; CJP/Pas
/ 9,-; pas^e-partout ’ 2-

zo. 24 april Dansfestivél Limburg '83
14.30 u. Cees 8.-andt in „KEETJE IN

BABALAMP"

’ 5,-; CJP/Pas 65 ’ 3,50; passe-partout

’ 2-
zo. 24 april Dansfestival Limburg '83
20.30 u. Cees Brandt in „Klimmen"

’ 7,50; CJP/Pas 65 ’ 5,-; passe-partout

’ 2,-

ma. 25 april Zuidelijk Toneel Globe
20.15 u. „SPOORLOOS" van Theu Boermans
ab.voorst. nr. 74 ’ 10,-;CJP/Pas 65 ’ 6,-; passe-partout

12-
di. 26 april Vestzaktheater „KROEDWUSJ"
20.15 u. ’ 7,50; CJP/Pas 65 ’ 5,-; passe-partout

’2,-
wo. 27 april Dansfestival Limburg '83
20 00 u FOLKWANG TANZSTUDIO
ab.voorst. nr. 75 ’ 15,-;CJP/Pas 65 ’ 10,-; passe-partout

’2,-
-do. 28 april Lunchpauzeconcert toegang gratis
12.30-13.30 u. YVONNE SCHIFFELERS, mezzosopraan

en NELLIEADAMS, piano
do. 28 april Hoofdstad Operette
20.00 u „VIKTORIA ÜND IHR HUSAR"
ab.voorst. nr. 76 ’ 24-, ’ 21-, ’ 19,-, ’ 14,-; CJP/Pas 65

’ 10,-: passe-partout ’ 2-
vr 29 april FONS JANSEN „Zullen we
20.00 u. handhaven?"
abvoorst nr. 77 ’ 24-, ’ 21,-, ’ 19-, ’ 14,-; CJP/Pas 65

’ 10,-; passe-partout ’ 2-
za. 30 april Jazz-night
21.00-200 u. CIRCUS SQUARE JAZZ BAND, WASO,

LIMEHOUSE JAZZBAND

’ 12,50; CJP/Pas 65 ’ 7,50;
passe-partout ’ 2-

zo. 1 mei koffieconcert
12.00 u MULTIPLE CHOICE QUARTET

’ 5,50; paspoorthouders en kinderen tot
14 jaar ’ 4,-; passe-partout ’ 2,-; inkl.

koffie/limonade. Kindercrèche ’ 2,50 inkl.
versnapering

zo. 1 mei Dansfestival Limburg '83
14.30 u KA-DANSTHEATER van Helena Alberts

’ 5,-; paspoorthouders en kinderen tot 14
jaar ’ 3,50; passe-partout ’ 2-

Er zijn aan de kassa Stadsschouwburg en op de bekende ,
voorverkoopadressen reeds kaarten a ’ 27,50 verkrijgbaar
voor LITTLE RIVER BAND op 27 mei a.s.
Kassa geopend: maandag t/m vrijdag: 10.00-16.00 uur;
zaterdag: 10 00-12.00 uur vóór de uitvoering: vanaf één uur
voor aanvang. Tel. (045)-716607.

31ALLO, heb je 's avonds
ijd? Werk je graag zelfst.
net een fijne verdienste?
iVordt dan schoonheidsad-
/iseuse bij Evolution cos-
■netic. Gratis opleiding.
Sel overdag, 045-321009 en
s avonds, 03402-31477.
3evr. freelance FOTO-
GRAAF m/v, voor nieuw/erkoopconcept, hoge ver-
liensten. Schrijf voor ml.
aostbus 178, 6160 AD Ge-
een^
3IJVERDIENSTE aang.
/oor vrw. tekenmodel,
sr.o.nr. MA 249, L.D. Sta-
ionsstr. 27,i221BN M'str.

31IOOL verstopt? Bel:rhea Crijns, Brunssum,
■el. 045-256509.

IKl. AANNEMER kan nogopdrachten aannemen,
ook kl. klusjes. 04494--43098.
2 allr. BOUWVAKKERSkunnen nog compl. verb.en reparatiewerkz. aann.Tel. 045-413861.
Ben, 22 jr., zoek baan alsbijrijder of CHAUFFEUR,
i.b.v. rijbewijs tot 7Vi tonen volgt chauffeursdiplo-ma. Bellen na 18.30 uur, t.045-315987.
Bouw- en handelsmij. Tra-buco CV. Het aangewezen
bedrijf voor het bouwen enVERBOUWEN van uwhuis, vernieuwen van da-ken voor al uw schilder-werk en voegwerk. Vraagvrijblijvend offerte. Ren-
nemigstr. 17, H'heide. Tel.045-213062-227565.
Jonge vrouw zkt. werk alshulp i. HUISH. voor enke-le uren per week. Tel. na18.30 u. 045-417399.

✓erk, van alle KAPPERSARTIKELEN wo. perm.vloei-
»tof, neutr. verst., föhnen, kammen, scharen, kapman-
els, etc. Europalaan 23, Geleen, tel. 04494-50448.
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■ fWI 21.30 UUR ii
Donderdag Hl — RIDERS
Vrijdag Hun race voor de 10l werd een enkele rit naar de

fl 21-22 apr. hel.. (16 j.) ■
1 Zaterdag W H| ■■ Zondag I g
■ Maandag

23-24-25 aprlß, BUfWI
Dinsdag TIME BANDITS
Woenidag Een knotsgekke film, nog gekker als Monthy Python■ .26-27 apr. (U) fl: |daov| 23.45 uur [:

"*. Donderdag DE KLEINE DIKKE SLAAT WEER TOE " ■— Vrijdag Aktie, humor, Kung Fu, een dolle kombinaliel m
21-22 apr. M 6 j.)
Zaterdag
Zondag

2 Maandag m^
| 2h2±l£j£m\ Ik

Dinsdag HET OMEN t
Woensdag Een angstaanjagende film! L^I J | 26-27 apr. (GEORGE PECK - LEE REMICK (16 j.)

■ ledere zaterdag van 10 tot 14 uur '■ PRIVÉ AUTOMARKT in de AUTOKINO '■ In-verkoop ruilen van auto's en motors.
■ Uitsluitend voor particulieren.

f ' —^iy CULTUREEL CENTRUM KERKRADE

> <^Do. 21 apr. 20.00 The Tannahill Weavers
Wijngrachttheater Schotse folk

Za. 23 apr. 19.15 Muziek voor een piek
Wijngrachttheater Mieke Ottenheim
Za. 23 apr. 20.00 Ballet Royal de Wallonië .
Wijngrachttheater L'Enfant dePorcelaine
Zo. 24 apr. 1 1.00 Alice Artzt
Hof van Erenstein gitar-recital

Di. 26 apr. 20.00 Paul van Vliet in Kerkrade
Wijngrachttheater
Wo. 27 api. 14.30 Laat mij zelf nu eens
Wijngrachttheater Pin, Bewegingstheater voor kinderen
Do. 28 apr. 20.00 Drie zusters (Tsjechow)
Wijngrachttheater Zuidelijk Toneel Globe
Vr. 29 apr. 19.15 Muziek voor een piek
Wijngrachttheater Mieke Ottenheim
Vr. 29 apr. 20.00 Viktoria und ihr Husar
Wijngrachttheater Hoofdstad Operette

Di. 3 mei 19.00 Scapino ballet Familievoorstelling
Wijngrachttheater inclusief voorbereiding

Humoresque - Snoepfonie 8 Op-is-op

Kassa geopend ma. t/m vr. van 10.00-15.00 uur, za. van 10.00-
-12.0 uur. Telefonisch reserveren vanaf 11.00 uur, 045-454141.

donderdag 21 april Ballet Royal du Wallonië
20.^5 Tsjaikowski: l'Enfant de porcelaine.
zaterdag 23 april Hoofdstad Operette: Viktoria und
20.15 uur Ihr Husar

Operette van Paul Abraham.
maandag 25 april Folkwang Essen
20.15 uur Programma: Frauenballet en

Tsjaikowski.

dinsdag 26 april Publiekstheater: Winkeldochters
20.15 uur Toneelspel van Ger Thijs.

woensdag 27 april Woord en Toon: Operafacetten II
20.30 uur Muzikale lezing door Hans van Rooy.
donderdag 28 april Conservatorium Maastricht: Doktor
20.15 uur und Apotheker

Opera van Carl Ditters von Ditfersdorf
vrijdag 29 april Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v.
20.15 uur Roland Bader

Werken van Goethals, Boesmans en
Fontijn. '

maandag 2 mei Opera Forum: Lucia di
20.15 uur Lammermoor

Opera van Geatano Donizetti
20.15 uur Fien. Musical met o.a. Jasperina de
dinsdag 3 en Jong en Gerard Cox over de kleurrijke
donderdag 5 mei levensgeschiedenis van de

legendarische actrice Fien de la Mar.
16 april-15 mei Expositie van Wulphert Heyblom:

Fotogalerij toneelprominenten
Geopend tijdens aktiviteiten.

[Openingstijden kassa: maandag t.m. vrijdag: 9.00-13.30;
14.30-16.00 uur; zaterdag: 10.00-13.00 uur; zondag:
gesloten. 82718

Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad;
’2BOO-, montage ’120.--per aansl. Vrijbl! ml. 045--m6OB.
Let op! Wij repareren alledaken en zinkwerk. Bij 't
vernieuwen van uw dakschriftelijke garanties.
DAKDEKKERSBE-DRIJF Peters en Zn.,Maastrichterlaan 42,
Übach over Worms. Tel.045-312817.

Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DENOK. Wij vernieuwen alledaken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Belvoor vrijblijvende offerte
tel. 045-224459.
Gevr. gepensioneerde
MEUBELMAKER ofhoutbewerkervoor restau-ratiewerkzaamheden aanantieke auto. Tel. 045-
-723448, na 18.00 uur.

LOODGIETER kan werk
aann. gas, water, badka-
mers, cv., allesbranders.
045-711608.
Tuinman voor TUINAAN-
LEG, onderh., afrast, sier-
bestrating, metselwerk
(enz.), goed werk, niet
duur. Bel 045-272093 na
17.00 uur.
THUISWERK, licht adm.
typew., codeerw. e.d. Ach-
ter 't Klooster 56, Nieu-
wenhagen, tel. 045-316238.
LOODGIETERS + centra-
le verwarming + dakwerk.
Grote en kleine reparatie-
werkzaamheden. Goed en
vakwerk. Tel. 045-421711.
Voor SIERBESTRA-
TING, terrasoprit en vak-
manschap, stratenmakers-
bedrijf 3Nico Gerards, vrij-
blijvend prijsopgave en
advies. TeL 045-313956.
DAKDEKKERSBE-
DRIJF M. Haas het ver-
trouwde adres voor alle
vernieuwingen en repara-
ties van alle soorten daken,
toten en schoorstenen,

akkapellen, dakbeschot-
ten en dakisolatieplaten.
Vraag vrijblijvend advies
en offerte. Tel. 045-455922,
b.g.g. 451862.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen + vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillings Inte-
rieur, Markt 39, Nieuwen-
hagen. 045-312613.
Alles in één hand! Bel
Hans Lips BV voor al uw
timmer- en DAKWERK,
spanten, dakkapellen, iso-
latie, kozijnen, interieur-
betimmering enz. Alsook_ alle soorten daken, zink-
werk van nieuwbouw of
onderhoud. Tel. 045-
-453818.
Voor al uw behang- en
SCHILDERWERK. Tel.
045-714924 of 045-415348.
OPRITTEN en terrassen,
erfverharding in klinkers
of sierbestrating. Vrijblij-
vende prijsopgave. Tel.
045-216147.
ANTENNEPROBLE-
MEN? Antennebouw Ko-
enen, te1.045-441693.
■^■■ppaißipnppii

KANTELDEUREN in 23
maten, direkt uit voorraadleverbaar tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Fa.Straten, Eykskensweg 183
Geulle, 043-641044.

Magazijnverkoop
van overjarige of lichtbe-
schadigde wasautomaten,
koelkasten, diepvriezers
enz., kleurenteevee's, vi-
deorecorders, stereoappa-
ratuur enz., haarföhns, kof-
fiezetapparaten, mixers
enz. Grote kortingen van
30-40-50 en 60%. Tevens
witte pomp met elke dag de
laagste dagprijs. De Witte
Hal, Geerweg 9, Sittard,
tel. 04490-18162 achter- het station over de ijzeren
brug.
KOELKASTEN, diepvrie-
zers, wasmachines en gas-
fornuizen. Deze maand ex-
tra voordelig. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.Tel. 045-212655.
Te 'k. KEUKENS, aan-
rechtkasten, wandkasten,keukenapparatuur en keu-
kenace. tegen lage prijzen
en volledige garantie. RV
Handelsmij., Industrieter-
rein Nuth, tel. 045-242602.
ZONNEHEMELS de bes-
te en goedkoopste, Bro-
zon. Tel 04407-1554.
IJzer en profielstaal,
BOUWSTAAL, buizen en
roosters, aanhangwagens
en onderdelen. Fa. Kraft,
Gatestr. 56, N'hagen. Tel.
045-311345, zat. geopend
tot 13 uur.
MEUBELEN nodig, maar
u hebt nog iets te betalen?Geen nood, wij kunnen u
toch helpen. Inruil moge-
lijk. U wordt vrijblijvend
gehaald; ml. 045-255312.
KACHELPIJPEN, boch-
ten, mica, vuurvast glas,
chamot, vuurvaste stenen,
noemt u maar op, wij heb-
ben het en 500 kachels.
Wijshoff BV, Amstenra-
derweg 9, centrum Hoens-
broek, tel. 045-211976.
KLEURENTELEVISIES
§rote sort. Philips groot-

eeld vanaf ’295,-. Alle
toest. pr. spelend met gar.
Radio Geel, Grasbroeker-
weg 25 Heerlen tel. 045-
-724760.

' Te k. TEELAARDE, veld-
brandstenen. spoorbiel-
zen, kinderkopjes, balk-
hout etc. Tel. 045-314114.
Joep Vanhommerig, Vo-gelzankweg 228, industrie-
terrein Ab'oosch.
Balken, planken, kepers,
panlatten, binnen en bui-
tendeuren, TROTTOIR-
TEGELS, dakpannen div.
soorten, tevens brandhout.
Cosa, Wyenweg 147, Tree-
beek-Brunssum, tel. 045--218877.

Rijwiel Cash & Carry

" Rijwielen va. ’ 189; kinderfietsen ’ 109; 3 versn. ’ 279;- crossfietsen ’ 199; 10 versn. race ’299. Akerstr. 182,

" H'broek. Dond. koopavond. 045-217687.

[ Wasautomaten v.a. ’ 638,--Diepvriezers v.a. ’ 489,--:Koelkasten v.a. ’ 299,--:Gasfornuizen v.a. ’ 589,-
-;Dit alles bij Jac. Köhlen, Rijksweg-Nrd. 104, Sittard (bij
i ziekenhuis), 04490-13228/14862. Donderdag koop-

avond

Bankstelkussens
{ Set compleets (10 stuks) in diversekleuren, reeds vanaf

’ 400,-, uit voorraad leverbaar. Wij maken tevens alle
afwijkende maten. Limatic 8.V., Akerstr. 22, centrum
Heerlen, tel. 045-711118.

3 ZONNEHEMELS: gebogen hemel, met lange 1.80 mtr., snelbruinlampen. Compleet met in hoogte verstelbaar
statief. Alleen bij van Erp voor ’ 1648,-. Putstraat 34,
Sittard, tel. 04490-13531. Heerlen, Glaspaleis, tel. 045-

-i711300. Kerkrade, Hoofdstr. 12, tel. 045-456999.

Lichtkoepels
Lichtkoepels, dubbelwandig, inclusief opstand en be-
vestigingsmateriaal. Dagmaat 100x100 van ’380,-
-voor ’315,-; 110x125 van ’485,- voor ’399,-. Alle
prijzen zijn per stuk, mcl. 18% BTW

Afbouwcentrum Jan Opreij BV
Holstraat 41 te Margraten, tel.nr. 04458-1762/1541

Bapid HNÉtttltV py|ÉMß3<':.
MÉÉRDANEEN THRILLER... Zoveel plezier hebben De triomf van j.24r■■■■■■■■■ defranse cinematogratf-*---TrT^ kan n.et legaalzyn. Sr

Hr *-JJH^H v "' ]’ IjSfófflfï^' ;;i^^^iifnr^; if

W*?°^^^r"*^~^~""^ J" ' DE EEN EN DC ANDER- "--—

KANTELDEUREN div. afm. met of zond. loopdeur, tev.
enkele licht beschad., evt. montage, t. 045-314449.

C.v.-ketel defect?
Huur er een bij Hesi,

Dr. Ottenstr. 7, Simpelveld, tel. 045-442326

Zonnehemels v.a. ’ 995 -
Keuze uit 22 modellen;

Belgisch grootste en goedkoopstezonnehemel- en sau-
nacenter

PVBA Sauna Form, Lanaken-België
Broekstraat 31, tel. 09-3211716183.

Te'k. Pfaff NAAIMACHI-
NE, kl. 138-6 zigzag, op ta-
fel, en motor v. thuisnaai-
ster. Hoofdstr. 9, Kerkra-
de
ZONNEHEMELS. Gebo-
gen hemel met lange 1.80
mtr. snelbruinlampen.
Compleet m. statief. In
hoogte verstelbaar. Alleen
bij V. Erp B.V. voor’1648,-. Putstr. 34, Sit-
tard, tel. 04490-13531;
Heerlen, Glaspaleis, tel.
045-711300; Kerkrade,
Hoofdstr. 12, tel. 045-
-456999.
Electr. orgel EMINENT
500 metLeslie, t.e.a.b. Tel.
045-213605.
Enkele stuks ANTIEK.
Wegens plaatsgebrek, tel.
045-422171.

Te k. Oosthoek-ENCY-
CLOPEDIE 27-delig, met
2 sprekende boeken, 6
mnd. oud. Nieuwpr.
± ’ 3.200, wegens omst.he-
den voor ’ 1.450. Tel.
04498-54799.

Te k. electr. BROODMA-
CHINE + koelvitrine voor
gebak, tel. 043-71307.
Te k. KLEUREN-TV'S
vanaf ’ 250,-; zwart-wit
vanaf ’ 50,-. Prima spe-
lend. Julianastr. 53,
Hoensbroek. Tel. 045-
-222235.
Koopje! TOOGKASTEN,
wanameubels, eethoeken,
slaapkamers, matrassen,
tienerkamers enz. Koek,
Kampstraat 62, Linden-
heuvel-Geleen. Tel. 43412.

. KLEURENTELEVISI
o.a. Philips, Blaup*l,.- vanaf ’295-, zwart*
vanaf ’lOO. radio-
Frank 8.V., BokstraatkHeerlerheide. Tel. W
213432. .*

' Tijdelijk: Pelikaan VJ-PEN van 14,90voor ’\Alle Parkers met 10% ¥
ting. Boekhandel RutfAkerstr. 66 Heerlen, j
Te k. KLEUREN TVJma toestel, te bevr. t
454628. i
TREKHAKEN, üïtïff
30% of gratis montage,J3
cv's 35% banden tot \korting. Garage Ette*; Spekhouwerstr. 10a, %

' rendaal. |
3 TUINPALEN K.O.W

keur geïmpregneerd. K
maten b.v. 30/40 cm ’ 11
80 cm ’ 2.-: 120 cm ’ 2
160 cm ’3,70; 180cm ’\3 2,5 m ’4,80. Kan bez. «
den. Houth. Impreg, Inl. Cramer 104, Hrln. 9
751687 (tussen Limb. M. blad en woonwagend
trum). I

! Te k. Tenorsax YAMAf]

’ 1250-, 045-456560. J: Harry antiel
1 oma's tijd kast3 Groenstr. 133, Übach]
Worms. 1

E

lederezondagmiddag
metuweigenreisleider!

op stapvoorf3230.
_QP!SmPD>*-LEigenlanDi

METSIETZOmiKHUIZEN \

l ' \
m&gk. "<■■■■" ■■-■vé' ,* l

j ***' - j 1

Hoe vaak hebben we niet zon middagvan Talrijke illustraties en foto's in kleur M^C^Jm„wat-zullen-we-nu-toch-'ns-gaan-doen"? Juist voor geven u van tevoren al een idee over m^L^mdie middagen is hetnieuwe Boek van de Maand de wandeling. In de tekst wordt deroute^^^^W„Op stap in eigen land" gemaakt. nog 'ns uitvoerig beschreven.
Een wandelboekvan 208 pagina's, nietalleen U vindt er details in die uwwandeling nog inte-

bestemd voor de doorgewinterde stappers onder ressanter maken: de historievan oude kastelen en
ons, maar voor iedereen die er gewoon eens uit wil. parken, beschrijvingen van opvallende flora en fauna.

In totaal staan ermaar liefst honderd zorg- „Op stap in eigen land" heeft een losbladig
vuldig nagelopenwandelroutesin. Allemaal met een systeem. De pagina met de te lopenroute kan dan
duidelijkebeschrijving van hoe ver komt, allemaal makkelijk in hetbijbehorende plastic mapje worden
duidelijkuitgestippeld opeen vogelvluchtkaart. meegenomen. Alvast een prettig weekend!

„Op stap in eigen land"is hetnieuwe
Boekvan deMaand.

Van 21aprilt/hi 21meif32,50, daarnaf 17-duurder.
(Echter zolang devoorraadstrekt.)
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| t ■■n Voorst. Alle mer-■V en video's voor-■rem. bet. moe. van-
JP>- per mnd. Ganze- 1, 48, Heerlerheide,■Jjl&79 ;

.Spectrum ENCY- !EDIE 25-delig. laat-i Jgave, van f3900,--y1 1425-, tel. 045-

Itl-pits. GASSTEL
jgKleine ijskast ’ 25,-.
I bijzet gaskachel
i^bel 045-457777.I^ODEN, le kwali-
gft garantie. Tel. 045-

-ffUMEAUX slaapk.,
H stalen bedden +
■-gastje en stoel, sa-
Ifl bankstel, Barok
floten, gasfomuis en
«ap. Gubbels, Hei-|o, Bocholtz.

I! f*i blank smeed’ 95,-
-% " huisjesm., dubbele

■ler ’125,-, 04494-

--1-STELLEN, eiken-''Mem in leer of stof,
1 af fabriek, beslist[Inruil mog. Koek,
tfstr. 62, Lindenheu-■"^gen, tel. 43412.cjTl SALONKAST,rtM/2, mtr. br. met in-
jg^'V.-ruimte + bank-
■od draion, 4-1-1. Ho-m 4, U. o. W. T. 045-

-3 je! Koop nu uw
[j! voor komende win-
jiMes hardhout, geen
rt'°ut en echt kubs.
jo 4406-12233.
atke KACHELS, pot-

-'S, kolen- en houtka-
Vanaf ’ 175,-, tel.;f;1638^

1 HERENFIETS m. 3■ïgll. tel. 045-323599.

" weg. omstandigh.,
f EETH. m. 2 kasten,

bankstel + salonta-II in zeer mooie st.
„g^Tel. 045-724024.
U 'WERKSCHOENEN
\ *0,-. Nergens zo voor-
" Wijzenbeek, Corne-
f.!Oi 24, Heerlen-Heer-»[*le bij de markt,

erdag koopavond,
y»5-220769.
i BANKSTEL vanafJfi kasten af’ 75-, ijs-» ’ 85-, gasfomuis
11 diepvries ’ 85-,
"«"ek ’125,-, slaapka-
i\ kleuren t.v. ’250-
JpRENTELEVISIES
rjt. prima spelendmet
■jjtie 0.a.: Philips,
Jf-Üg, All. Transistor,
Punkt tiptronic v.a.:
1'", zw.wit t.v. ’ 75.-,
ir*v. Curvers, Dr.
p. 23, (station),
lisberg, tel. 045-

fÖELS, occasioneen-/Lei Romer biedt te k., inruilmeubelen van
voor weggeef-

R. Sterk wisselendeFaad van ± 30 bank-en 30 kasten, 20
Reken etc. Loop eens
ujvend binnen op

'erstr. 46, Heerlen-
.*"}* achter sportcom-

Dag. vanF tot 18.00 uur. Don-
|SE koopavond. Tel.

T0716
Ê ZILVERDENNEN,
Jf> hoog, ’ 15-, blauw-en ’lO-, coniferen
iil- p.st., heideplan-
W cent p.st., violen en
""elaars ’7,50 p. bak,
Perkplanten ’ 7,50 p.: Franse geraniums, 10" v. ’ 17,50, appels 12

" ’ 5,95, sinaasapp. 3 kg
A5O, manderijnen 2 kg
?°, witlof 5 kg v. ’ 8,50,1^ 10 kg ’ 8,50, tomaten; p. kg, sla en kom-J<h. 3 v. ’1,45, aard-
:■" 2 doosjes v. ’3,50,
'e-s en uien ’ 5,- p.

' aardappelen 25 et.,; en witte kool 35 cent
% kist. Timmermans,
f»*astraat 15, Merkel-&-en en deuren ins'stof en alum. rollui-, en zonwering. GOF-

-33', Schelsberg 302A,
tel. 726210.

.]■ koelkast, tafelmodel,
jfe wasmachine, lang-
PWasser met wringer,
'?rnuis met oven. Tel.
3J2Q950.
fek „De EGELAN-'£". Willemstr. 107, Hrl.
"’26326. Nachtkastjes,

lampetstel,,s* + marmeren klok-

' strijkijzers, Engelse
'Voortafels, dienblaad-

', spiegels, enz. enz. DagA» tot 18.00 uur. Don-

f&e kwaliteit GRASZO-ft f 3,- p.m2. Kwekerij
j"-Zenberg, Euverem 16,'Pen, tegenover forel-
ftWekerij. Tel. 04450-

-.koop: zware HEIDE--3%TEN,60 soorten,
Sconiferen 80-100 ’ 5,-;J;*80 ’lO,-; dwerg- en'coniferen, heesters, ro-

:' haagplanten, aard-?lplanten bogota, fruit-,'aanbomen, vaste plan-
'■ Eraszoden ’ 3,- p.m2,

Dautzenberg,

'verem 16, Gulpen, te-lover forellenkwekerij,

Il HANDELAREN"'J-horloges, tijdpen.,
£"> ongek. 1. prijs. Des--t]mp„ 04409-1749/3170.
Lk* KREIDLER crosserHS 50 cc, pr. ’ 650,-. Ren-;}*■, 5 versn,, pr. ’ 175,-.

;jf. ORGEL Mark 1100.
3 bevr. Heiweg 174, Bo-!%z. Tel. 045-440852.

'e k. ORGEL Kawai Elec- E
ro Chord bass-2 ’3000,-; e
cv. Peavy gitaarverster- C
:er, 30 watt ’250,-; Multi- 5
ilex afst.bed.. 35 MHZ, 5 ï
:an. + vliegtuig CB 15 h-2 f
n Webermotor 6,5 cc m.
500,- en Honda bromfiets _

0 cc, 4-takt, ’250,-. Tel. £
45-323658. £
Vegens beëindiging van E
adderhandel Lohmann s
erkopen wij ALU.- d
;CHUIFLADDERS. Nu s
0 meter van ’445,- voor v
289,-. Tevens andere k
engtes leverbaar, met "«SEN-norm, 3 jaar garantie, j,
Vij komen vrijblijvend bij ai langs. Interal ladders ~SV. Tel. 04490-16064. 333
Coopje! SCHRIJFBU- z
tEAÜS, boekenrekken, ■
v-kasten, salontafels en I
auteuils. Koek, Kampstr. I
12, Lindenheuvel-Geleen. c
tOMMELMARKT in Da- I
ddbron, Voerendaal. 24 |
ipril, 10.30tot 16.00 uur. i
re k. BRANDSTOFFEN 2
).a. antreciet, eierkolen, \
)liebriketten, 50 kg 11,90 <33>m. Franz Lehnen, Heer- ]
enerstr. 196, Scherpen- -;eel, 500 m. voorbij grens- (
jvergang Üb. o .Worms. -renergieke goed uitziende srONGEMAN, 21 jaarzoekt 1
verk in het weekend in (
iancing of discotheek, tel. -145-751496, na 18.00 uur. 1
>x 95 x 4.60 hoog, ijzeren ■VOUWDEUR voor schuur \)f vrachtwagengarage, kl. \"ood, paardehaam, dubb. \nrill, nw. knalpijp voor
Sarmaan. J. Boschstr. 17, 'Sittard, na 18.00 uur. j
re k. geh. gesloten AAN- "HANGWAC3ÏEN met rond- 'jm rolluiken, i.st.v.nw., j
engte 4 x 1.50 x 1.50. ]
Rijksweg-N. 56, Susteren. ]
re k. massief eiken KAST *3172 x 105) en secretaire </an „Intime". R. de Bee- ]
renb.ln. 27, Hrl. Tel. ■716084. ,
re k. BIELZEN, veld- 'brandstenen enz. Tel. 045- i
715477 of 724728. j
Ee k. modern grenen "WANDMEUBEL. Laagstr. ;
76, Hoensbroek. -j
re k. COMM.JURK (lang), \mt. 134, Graafstr. 57, ,
Schaesberg. 1
Ee k. kinderwagen (tevens ]
wandelw.), sportwagen, \
box. autozitje, BABY- *SPULLEN. Tel. 04492- ,
3945. ;
Te k. witte formica 1
AA.NB.KEUKEN m. bo- i
venk., afm. 3.60 x 2.60 x i
1.60, i.g.st, zond. app.
Pr.n.o.tk. Tel. 04450-1344.
Tek. KTV. Tel. 045-44336a :
Voord, te k. z.g.aji. Philips
DRAAGB KTV. Tel.
04492-2164.
Te k. 3-2-1-zits BANK-
STEL. Inl. 045-416283.
Tuss. 18.00-20.00 uur.
23 violen ’ 5,-, 10 ROZEN-
STRUIKEN’ 10-, 20 snij-
rozen ’6,50. Turner Flo-
wer Hoensbroek, Klin-
kertstr. 27, tuss. kasteel en
droomvijver.
COMMUNIEPAKJE te k.
voor jongen, mt. 146, pr.
’85,-. Tel. 045-311278.
Te k. BANKSTEL, mo-
hair, 1 logeerbed, electr.
fornuis, wasautom. mini.
Vijgenweg 69, Hrl.
POSTZEGELS en munten
te k. Meezenbroekerweg
62, Heerlen.
Eikehouten BANKSTEL
te koop, ’600,-. Kerkra-
derweg 78, Molenberg-
Heerlen.
Tiroier TUINHUISJES,
schuurtjes v.a. ’ 350,-.
Houtbouw Übachs, Kerk-
rade-Eygelshovergracht,
tel. 460252.
Partij ± 2000 rode MUL-
DER-PANNEN. Cosa, tel.
045-218877.
FIETSEN! Merkenfietsen
met vakhandelservice en
garantiezoals: Gazelle, Ba-
tavus, Peugeot, Veeno in
toer. trim enrace. Holland-
se fietsen va. ’289,-. Fa.
Plas, Treebeek en Stem.
Nu ook WASMACHINES
(v.a. ’ 198,-) met 3 mnd.
volledige garantie in de
Anders als anders" win-

kel, Julianastraat 11a,
Brunssum.
Te k. ronde eiken, SA-
LONT., ’ 350,-: st. kapstok
’25,-; buro ’30,-; j.fiets

’ 50,-045-218638.
BAGAGEWAGENTJE te
koop. Te bevr. Zesbun-
dersveld 14, Gulpen.
Tek. MEISJESFIETS, ± 8
jr., ’ 100/-, communiejurk-
1e (broderie), ’BO,-. Tel.
316600.
Te k. gebruikte MEU-
BELS, i.z.g.st. Op telef. af-
spr. tel. 045-451877* tus.
17.30 en 19.00 uur.
Te k. ant. biedermeier
driezits BANK m. spiegel-
rug, i.z.g.st. Brunahudestr.
45, Brunssum. Schutters-veld. Tel. 045-256432.
Te k. CROSSFIETS, oma-
fiets, kinderfietsen, da-
mes-/herenfïets. 045-
-257371.
Zeer mooie Oosterse en
Perzische TAPIJTEN in
vele dessins, kleuren en
maten tegen spotpr. te k., Tel. 04405-2213. Geen win-
kel. __
Wilt u iets verkopen? De
„ANDERS als Anders"
winkel. Julianastr. 11a,
Brunssum koopt én ver-
koopt alles!! 045-271844.
RENFIETS, z.g.a.n., merk
Jan Janssen/Shimano 600
EX, mt. 57, 045-440038.

Te k. KLEURENTV, goed. toestel ’295;-, tel. 04406-
-12875.

Dames-, heren-, meisjes- '
en TRI3MFIETSEN,
Grond, Schaesbergerstr.
51a, Terwinselen.
Kunstgebitten EURO-
DENT maakt vederlichte,
muurvastzittende kunst-
gebitten ook voor uw
mond. Belt u even voor
een afspraak 01880-20972.
Dan komt één van onze
speciaal hiervoor opgelei-
de, deskundige vakmen-
sen bij u thuis. Speciaal
voor „moeilijke" onderka-
ken. "WIENERHARMONI-
KA'S. 3 stuk. stem. b.es,
as, des en g.c.f.b. 4 rijers,
v.a. ’2250,-. Dr. de Vis-
serstr. 15, Heerlen-Mee-
zenbroek.

Spectrum- of Larousse-
ENCYCLOPEDIE te koop
gevr. Tel. 04406-12875.
Inkoop van oud GOU3D en
zilver tégen contante beta-
ling. Juwelier Vaessen,
Oranje Nassaustr., Hrl.
Hoog bod GOUD, zilver en
munt., in iedere vorm.
Groenstr. 109, Geleen.
Te k. gevr. GOUD, zilver,
sieraden. Kapot of heel,
kleine of grote partijen^
ook 1 gram is welkom,bod
en taxatie vrijblijvend,
hoogste koers, contante
betaling. Gebr. v. Verse-
veld, Saroleastr. 80 A
Heerlen. Tel. 045-714666,
Elisabethstr. 38 Geleen.
Tel. 04494-43754.
Te k. gevr.KLEUREN TV,
klein defect geen bezwaar,
tel. 04406-12875.
Te k. gevr. goud en zilver
in elke vorm of toestand.
Hoge en cont. betaling. Wij
komen desgevraagd Dij u
aan huis, tel 04406-12875.
GOUD, zilver, platina. Si-
munt Sittard. Inkoop van
alle goud en briljanten,
gouden horloges, armban-
den, kettingen en sloop-
goud. Wij betalen de hoog-
ste priis van Nederland.
Misboekstr. 2, Sittard, ach-
ter Albert Heyn, tel. 04490-
-21965.
SLOOPAUTO'S v.a. ’ 25,-
-tot ’ 600,-, tev. te k. gevr.
oud ijzer en metaal. Tel.
045-318480 of 321057.
Zilv. GULDENS en rijks-
daalders te k. gevr. Wij be-
talen de hoogste prijs.
Cont. betaling. Goud en
zilver in elke vorm „Rut-
ten", Nassaustr. 62, Kerk-
rade, tel. 045-456815.
Te k. gevr. div. typen
PERS.AUTO'S. Klein de-
fect of schade^ geen be-
zwaar. Tel. 045-721268.
Handelaren en bedrijven
voor METALEN en ijzer
betalen wij de hoogste
prijzen. Groothandel H.
Janssen, Lintjesweg 2,
Munstergeleen. 04490-
-19291.
Te k. gevr. BANKSTEL-
LEN. Bellen tussen 13.00
en 16.00 uur 215716.
Te k. gevr. BERG.GE-
BOUW z. verwarm, m. kl.
deur daarin ofbij kl. woon-
verblijf. Br.o.nr. 340 LD,
Nobelstr. 12, 6411 EM
Heerlen.
GOUD, zilver, platina, Si-
munt Sittard. Inkoop van
alle goud en briljanten,
gouden horloges, armban-
den, kettingen en sloop-
goud. Wij betalen de hoog-
ste prijs van Nederland.
Misbroekstr. 2, Sittard,
achter Albert Heyn, tel.
04490-21965.
300 a 400 m 2BOUW-
GROND te k. gevr. Inl.
04494-50416.
Te k. gevr. WONINGEN
tussen ’ 50.000- en
’70.000-, andere aanbie-
dingen worden ook beke-
ken. Tel. 04494-50416.
Te k. gevr. eiken kasten,
BANKSTELLEN, eethoe-
ken, stereotorens, 045-
-271844.
FLEISCHMANN HO,
loks, wagons, rails enz.,
evt. def. geen bezw. 045-
-419795. -Wij kopen auto's, fietsen,
stereo-app., TV's, boeken,

AMITSUBISHI
MOTORS CORPORATION

DE GESTAALDE
PERFEKTIE fi
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DE COLT
VANMITSUBISHI

De Colt is een Mitsubishi, die het be- mische wijziging hem weer voor jaren hoge inruilwaarde bij. En het zal u duide-
grip De Gestaalde Perfektie opvallend in- aktueel maakt. Hoe vindt u overigens die lijk zijn, waarom er steeds meer Colts op
houd geeft. In binnen- en buitenland wor- nieuwe neus van deColt '83?, de weg verschijnen. Mocht u besluiten
denregelmatig betrouwbaarheidsonder- Colt-rijders zijn heel tevreden rijders, uw nieuwe Colt te financieren dan biedt
zoeken gehouden. En deColt komt daar Omdat ze een kompakte auto hebben het Mitsubishi Termijn Garant Plan ude
doorgaans als overtuigend winnaar uit. met heel veel ruimte binnenin. Omdat ze Gestaalde Zekerheid.

Dat deColt één van de meest sukses- een meer dan gemiddeld aantal kilo-
volle Mitsubishi's is (1 miljoen verkocht), meters halen uit een literbenzine. Omdat Afgebeeld: Colt 1400 GLX. Prijs inkl.
heeftnietalleen met diebetrouwbaarheid ze zelden voor beurten naar de garage /ufix BTW af Sassenheim. Wijzigingen
te maken. Het Colt koncept is zó modern hoeven. En eigenlijk nooit voorreparaties. ( f\M ) voorbehouden. Imp. Hart Nibbrig
en tijdloos tegelijk, dat een aerodyna- Tel daar de lage aanschafprijs en de VL/ & Greeve BV., Sassenheim. ,
Beek/Genhout Automobielbedrijf N. Gelissen, Hubertusstraat49,tel.o44o2-1054 Heerlen Auto Kleijnen,
Passartweg3sa, tel, 045-212035 Kerkrade Auto Kleijnen, Lochtl93,tel. 045-411561 Maastricht/Amby
Autobedrijf Jacob, Bergerstraat 11-13-15, tel. 043-62 69 70 Roermond Autocentrum Maasniel, Wilhelminalaan
5, tel. 04750-29346 Schinnen Autobedrijf W. Kees, Dorpsstraat 64, tel. 04493-1721 Sittard Autobedrijf
Bex, Tunnelstraat 2a, te 1.04490-25794 Stramproy Automobielbedrijf Vanda BV, Wilhelminastraat 29a, tel.
04956-1786 Weert Automobielbedrijf Vanda BV, Graafschap Homelaan 7, tel. 04950-31937

PLATEN, cassettes, films
(ook sex), gereedschap,
huisraad, servies enz. enz.
Eigenlijk alles, behalve
troep. Breng het naar de
„Anders als Anders"-win-
kel Julianastraat 11a,
Brunssum, do + vr + za
v.a. 10 uur.
Tekoop gevraagd! BANK-
STEL. Zündapp of Kreid-
ler, tel. 045-313Ï11.

2 doorl. gem. 3KAMERS te
h. m. alle komfort, tel.
453962, K'rade.
HOENSBROEK: opslag-
ruimte/werkplaats, ’ 400,-
-(incl. licht) p.mnd., 04490-
-10792.
HOENSBROEK: zoldere-
tage in rustig gelegen
pand, met tuin. Ind.:
woonkamer, keuken, 1
slaapkamer, gem. badka-
mer, ’ 500,- p.mnd. (mcl.
gas, water, licht). Inl.
04490-10792.
Te huur in Sittard: KA-
MERS ’ 300,- p.mnd.,
04490-12078.
HEERLEN: te huur ge-
meub. kames v.a. ’ 50,-
-p.w. Versiliënbosweg 9,
Nieuw-Einde.

Te h. aangeb. HEERLEN,
moderne, gemeubileerde
1-pers. zit-/slaapkamer met
tv, aparte keuken, met
eigen douche, ’ 95- per
week all-in, goede referen-
tie vereist. Tel. te bevr. tus-
sen 16.00 en 19.00 uur. 045-
-724666.
Te h. MAGAZIJN of werk-
plaats, 200 of400 m2,vanaf
’650- per mnd. Tel. 045-
-441913 na 18.00 uur.
Centrum Sittard luxe KA-
MER te huur, gestoffeerd
en voorzien van eigen
kookgelegenheid. Huur-
prijs ’ 400,- mcl. alle kos-
ten, 2 mnd. waarborgsom,
aanvaarding direct. Te
bevr. Beugels Assuran-
tiën. 04490-^360.
Gemeub. 2- en 1-pers. KA-
MERS te h. Te bevr. G.G.
Bus, Pr. Hendriklaan 38,
Brunssum. 045-252000.
Sfeervolle KASTEELBAR
te huur voor feestjes en
partijen. Tel. 045-214650.
Gemeubileerde KAMERS
te h. Gebr.v. keuken en
douche, eigen opgang,
’9O,- p. week, teL 045-
-21-w '00.

Video Sun
De gezinsvideotheek voor Heerlen en omgeving. Ver-
huur van een groot assortiment legale videofilms, VCC
2000, VHS en Bèta, perfecte beeldkwaliteit. Geen borg,
gratis lidmaatschap, wel geldige legitimatie. Geop. ma.
t/m vrij. van 12.00 tot 20.00 uur en zat. van 10.00 tot
17.00 uur. Kruisstraat 52, Heerlen. Tel. 045-718187.

Gem. ZIT-SLPK. 4x5 m
met cv., keuken, gebr. v.
bad. Anjelierstr. 48. Tel.
045-213308, Heerlen.
Te h.a. ruim HEREN-
HUIS, grote tuin te Moe-
üngen (8.),12 km v. M'str,
’6OO,- p.m. Tel. 04494-
-64369, tus. 9-16 uur. Op
werkdagen.
Te h. 1- a 2-pers. FLAT
Oranjepln. M'str. ’625-,
excl. p.m. 043-622001, tst.
18-20 u.
Te huur in centrum van
Hoensbroek WOONSTU-
DIO, best. uit zit-slkp.,
douche/toilet, cv. Te bevr.
reisburo Floegel,
Nieuwstr. 10, tel. 045-
-211527.
Gr. KAMER te h. in Bleij-
erheide bij jonge mensen.
Inl. 460590.
Te huur Elsloo ruime BO-
YENWONING, md.: ka-
mer, eetkamer, keuken,
bad en douche, 3 slpk.,
eigen ingang. Inl. 04402-
-72216.
Gem. KAMERS met cv.
en alle comfort in centrum
van Geleen. A. Printha-
genstr. 25, na 12.00 uur.
APPARTEMENT te h. te
Valkenburg-Heek 1. tel.
04406-13155, gemeub. of
ongemeub. met huursubs.,
zitk. + keuken + 2 slaapk.
+ douche en w.e.
Te h. 2 gemeub.KAMERS;m. eigen keuk., w.e. en
douche. Tel. 453975 Kerk-
rade.■ _syV**_p*s«» modeSANDERS MODt B-T^VSANDERS MODE ■"lIP.I . t--M TJ I |7ASANDERS MODE B^^i^iilililllSANDERS MODE Hi ■■sanders mode EQnnQ^ESoZSSANDERS MODE ■TWÏÏÏÏïT?"■fwTBSANDERS MODE ■^^"«^ÉMÈI^B^UrtÉiM-l
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APPARTEMENT: woon-
kamer 9x4, met keuken,
slaapk., 4,5 x 3, w.c, dou-
che, berging in hartje
Hoensbroek. Inl. tel. 045-
-212691.
KAMER met balkon in
centr. Hoensbroek. Inl. tel.
045-212691.
KAMER te h. met gez.
gebr. v. keuken en san.
Heerlen, tel. 045-422526.
Te h. gem. KAMERS met
keuken en douche, cv. Co-
riovallumstr. 51, Centrum-
Hrl. Na 16 uur.
KAMER te huur. Kluis 3,
Geleen. Tel. 04494-46174,
na 20.00 uur.
Te huur LUX. APP.,
Schandelerboord Heerlen,
entree, woonk. met open
eik. keuken, slaapkamer,
douche, w.c, geh. met pla-
vuiz., voorz. berging en cv.
Huur ’650,- p.mnd. Tel.
045-460198, na 17.00 uur.
Te h. gr. gemeub. ZIT-
SLAAPKAMER m. cv.,
keuk., douche, aparte in-
gang, Pannesheiderstr. 19,
Kerkrade.
KAMERS te h. in centr.
H'broek, gestoff. en/of ge-
meub. 045-226898.
Ter overname aangeboden
FRITURE in Roermond.
Voor inlichtingen, tel.
04786-459 of 04787-458.
KAMERS te huur aange-
boden in Nuth. Inl. 045-
-242115, na 18.00 uur 045-
-243790.

■Heerlerheide te h. voor net
pers. 1 of 2 KAMERS m.
gez. gebr. v. gr. keuken en
badk Tel. 045-212029 na, 18
u. 214402.
Te h. aangeb. KEUKEN,
zitk., sklpk., douche en
w.e. TeL 04492-1298.
KAMERS te h. in cv. Hrl.
m. gebr. v. keuken en dou-
che, vr. opg. 045-724690.
BOYENWONING te h.
best. 1 keuk., 1 slpk.,
woonk., douche en,w.c,
cv. aanwez. geh. afgeslo-
ten etage, huurpr. ’ 520-,
excl. borgsom ’ 520-
-br.o.nr. XE 684, L.D. Markt
42, 6461 ED Kerkrade.
Te h. in centr. HEERLEN
1-2-pers. gem.kamers met
keuken, cv. en douche, tel.
045-718389.

DASSEN aanhangwagens
te huur per uur, per dag,
per week. Ook dubbelas-
sers. Stationsstraat 6,
Kerkrade, tel. 045-455088.
VIDEOFILMS. Thuisbez.
zonder meerpr. Bereikb.
10-22 u. Tel. 045-323647
Brunssum te huur AUTO-
BOXEN in het centrum.
Tel. 045-252956.
N'HAGEN gemeub. zit-
slp.kamer, gemeen, wc,
keuken, wasmach. Tel.
045-315418.
TAFELS, stoelen en por-
selein te huur, tel. 045-
-211705 b.g.g. 217652.
KAMER te huur te Sim-
pelveld, prijs ’300,-, m.
fez. gebr. v. badk. en keu-

en te bevr. 045-443716.
Te h. ZIT/SLPK. te Heer-
lerheide met gebr. van
keuken, douche, eigen op-
gang, mcl. water en licht.

’ 95- p.w. Tel. 045-223482,
tussen 19.30-20.30.
Te h. gemeub. BOYEN-
WONING ’ 150- p.w. Tel.
045-452144.
Te h. mooie gem. KA-
MERS met cv., met gebr.
van telefoon, keuken en
douche te Kerkrade, tel.
045-443380.

Te huur gevr. op korte ter-
mijn BUNGALOW of
landhuis omg. Heerlen.
Tel. 045-417914.
Stichting zoekt CAFE-
RUIMTE of andere funk.
ruimte in centrum K'rade
of Eygelshoven. Tel. J.
Reinders. 045-455436,
Te huur gevr. AANNE-
MERSPAPIEREN, tel.
04455-2067 of 045-222030.

WYLRE-SCHIN OP
GEUL: goed onderhouden
landhuis met gar., cv.,
mooie tuin etc. Ind. o.a.
ruime hal met toilet, gr.
L-woonk., met op.haard-
partij, keuken met luxe in-
stall. (eiken), prov.ruimte,
3 gr. slpks., compl. badk.,
hobby/cv.-ruimte, gr. zol-
der met div. mogelijkhe-
den. Pr.n.o.tk. BOVASS
B.V. 045-414242.

Praat eerst eens met Cor-
nelis BRORENS over de
verkoop van uw huis. Ma-
kelaar en taxateur 0.g.,
Oranjelaan 211, Geleen,
tel. 04494-40030.
Wij bemiddelen bij dever-
koop van uw WONING.
Makelaardij Lindelauf
Voerendaal. Tel. 045-
-751579.
BRUNSSUM. Halfvrijst.
woonh. met garage, tuin,
toilet, woonk., dubb.
beglazing aan voorzijde,
bet. keuken met install. 4
slpk., douche, vliezotrap
naar zolder. Aanvaarding
i.o. Vraagprijs ’139.000-
-k.k. Stienstra Heerlen, tel.
045-712255.
ÜBACH OVER WORMS:
in centr. goed onderh.
woonh. met inpand. L-ga-
rage, md. o.a. souterrain,
L-woonk. met gr. balkon,
keuken, 3 slpks., luxe
badk., vrpr. ’ 109.000-k.k.
BOVASS B.V. (045)-
-414242 (033).
SCHAESBERG: rustig
gel. halfvrijst. woonh. met
berging, kelder c.g. hob-
by/slpk. en tuin. Pand is
feh. verbouwd. Luxe op.

euken, woonk. (34 m2),
pr. badk., open haard, etc.
Vrpr. ’97.500- k.k. BO-
VASS B.V. (045)-414242
(30).
ÜBACH O. WORMS: tus-
senw. met berg.*. achter-
ing., cv., woonk., op. keu-
ken m. luxe install., 4
slpks., badk., pr.n.o.t.k.
BOVASS B.V. (045)-
-414242 (35).

BRUNSSUM: vrijst.
woonh. m. gar., cv. en
tuin. Ind. 0.a.: hal m. toilet,
Z-woonk. met op. haard,
uitgeb. keuken en berg., 3
slpks., compl. badk., rui-
me zolder (evt. 4 slpk.)
Vrpr. ’ 128.000- k.k. BO-
VASS B.V. (045)-414242
(39).
KERKRADE-WEST rui-
me tussenwoning, 4 slaap-
kamers, gr. keuken, gr.
woonkamer, badkamer m.
2e toilet, tuin, carport, ber-
ging v.o. ■ ’ 120.000-, tel.
045-410212.
Te k. gevr. best. WOON-
HUIS omg. centr. Geleen,
pr. tot ’ 200.000,-. Br.o.nr.
Sh 335, L.D. Nobelstr. 12,
6411 EMHrI.

HEERLEN: jonge tus-
senw. met garage, cv..
woonk., op. keuken, 4
slpks., badk., zolder en
tuin. 'O'rpr. ’ 129.500- k.k.
BOVASS B.V. (045)-
-414242 (40).

HEERLEN: tussenw. na-

' bij centr., met berg.,
woonk., ruime keuken,
douche, 4 slpks., dakter-
ras, gr. zolder, etc. Vrpr.
’88.000,-. BOVASS BV.
045-414242(34).
KERKRADE: geheelverb.
tussenw. met ruime en-
tree, woonk., luxekeuken,; badk., kelder, tuin, zolder,
cv., 3/4 slpks., etc. Vrpr.

’ 99.000- k.k. BOVASS
B.V. 045-414242 (037).

KERKRADE: goed on-
derh. vrijst. woonh. met
veel grond, gar.,zij- en ach-
tering., geh. onderkelderd,
evt. geschikt voor bedriifs-

" doeleinden. Pr.n.o.t.k. BO-
VASS B.V. 045-414242.
(199). HEERLEN: rust. gel. half-; vrijst. woonh., met garage,; tuin, cv., gr. woonk., eetk.,■ keuken, 3 slpks., badk.,; etc. Pr. ’130.000- 80-. VASS BV. 045-414242.

> NIEUWENHAGEN: goed

" gel. herenhuis in landh.; stijl, m. gar., cv. en leuke

' tuin. Ind. o.a. hal, living. met zitkuil en op.haard-- partij, keuken m. luxe in-- stall., bijkeuken en gar. 3- ruime slpks., stud/slpk. enl badk. met ligbad, douche,
v.w. en 2e toilet, vrpr.- ’215.000- k.k. BOVASS
B.V. (045)414242.
HEERLEN: vrijst. herenh.

! aan centrumrand met kel-
der, woonzolder, ruime

' woonk., 3 slpks., badk.,
j werkpl. annex loods (120- m2) geschikt als bedriifsr.
) Vrpr. ’ 169.000- k.k. 80-
-33 VASS B.V. 045-414242> (029).

KERKRADE: goed on-. derh. vrijst. woonh. met. cv.-kelder, zolder, berg. en
gr. tuin. Ind. 0.a.: woonk.,

\ gr. keuken, hobbyr. met'. douche, 3 slpks., etc.
Pr.n.o.t.k. BOVASS B.V.

' 045-414242 (08).
7 Te k. v. part. 1 vrijst. SE-, MIEBUNGALOW te Sim-. pelveld. Gr.opp. 570 m2,
!, bj. 1977. Vr.pr. ’ 205.000,-.

Inl. 070-865916.

Tek. WONING te Übach o.
Worms, zolder, 3 slpk.,
open keuken, badk. met
w.c, rolluiken, cv., moge-
lijkheid voor garage, vr.pr.
’99.000- k.k. Maastrich-
terln. 30. T. 045-312817.
BEEK: een in het centrum
van Beek gesitueerd tus-
sengelegen woonhuis m.
achtertuin. Ind. b.g.: ka-
mer, toilet, keuken. Verd.:
grote woonkamer, keuken,
badkamer. Vaste trap naar
zolder, alwaar nog 2 ka-
mers, kelder, cv. Prijs
’89.000,- k.k. Livac 8.V.,
Brugstraat 19, Sittard, tel.
04490-10855.
SCHINNEN: in Puth een
rustig gesitueerd, tussen-
felegen woonhuis met

ergmg en voor- en achter-
tuin. Ind. b.g.: gang, toilet,
woonkamer met open keu-
ken, grote serre. Verdie-
ping: 3 slaapkamers en
douche, pr. ’ 78.000,- k.k.Livac BV. Brugstraat 19,
Sittard, tel. 04490-10855.
SCHAESBERG: tussen-
gelegen woonhuis bj. 1976
met cv., garage en royale
tuin. Ind. b.g.: gang, toilet,
woonkamer, keuken.
Verd.: 3 slaapkamers en
badkamer met ügbad en
v.w., zolder. Prijs slechts

’ 108.000,- k.k. ïlivac BV,
Brugstraat 19, Sittard, tel.
04490-10855.
WITTEM: in Eys een ka-
rakteristiek woonhuis met
stal en schuur en grote
tuin, met veel privacy. Ind.b.g.: gang, keuken, 'woon-
kamer, schuur met toilet.
Verdieping: 3 slaapka-
mers. Prys ’99.000,- k.k.
Livac BV, Brugstraat 19,
Sittard, tel. 04490-10855.
Te k. te LINNE (tussen
Echt-Roermond), half-
vrijst. mooie won., 3
slpkrs., gr. L-kamer, zol-
der, kelder, voor- en ach-
tertuin en gar., pr.
’119.000,- k.k. Margriet-
straat 8,Linne, 04746-2092.
Van part. te koop luxe AP-; PARTEMENT te Heerlen-
Heksenberg. Luxe mr. gr.
living, 2 slpkmrs., cv., aan-b.keuken, prijs n.o.t.k. Tel.■ 045-213233 b.b.g. 223051.- Te k. gevr. BEDRIJFS-, HAL m. woning, gunstige

" ligging, aanb. na 19.00 uur.
045-418856.
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Nieuwenhagen
Kerkstraat

Voorm. apotheek, gesch.
voor div. doeleinden, o.a.
kantoor, wooncomb., ma-
gazijn verkoop. Beg. gr.:
bebouwde opp. ca. 280m2. 1e verd.: 144 m2. 2e
verd.: 100 m2. Aanv. di-
rect. Koopprijs ’ 200.000,-
-k.k. Stienstra Heerlen, Be-
drijfsmakelaardij 8.V., tel.

J 045-712255.
Te k. HUIS te M'str., vrije

I oprit, rust. omgev. 6 slpk.,
'. 2 Keukens, 3t0f1., badk., gr.

woonk., grondopp. 518 m2,
3 tel. 043-611624.
i Te k. HEERLEN rust. gel.
■ woonhuis nabij centrum.
; Ind.: kelder, nal, gang,
i w.c, gr. kamer 45 m2, o.: keuken, parket, o. haard,
: bijkeuken, le verd.: 3 gr.: slpk., badk., w.e. 2e verd.:
] 1 stud.kamer, -1 slpk.,3 doka, zolder met speefka-- mer. Alle ruimten gas-c.v.
3 Pand in goede staat van: onderhoud. Tuin ± 100 m2.: Pr. in gez. overleg. Tel. 045-
-j 710096 b.g.g. 421197.

Gevr. eengezinswoning te
i HEERLERHEIDE. Br. on-
I der nr. HK 101, Limb. Dag-

blad, postbus 3100, 6401, PP Heerlen.
1 Schinveld mooi gelegen; BOERENHUIS met in 't

midden de poort en rechts
* en links 1 en 2 woningen +
i bouwplaats. Br.o.nr. 246, LD, Rumpenerstr. 81, 6443

CC Brunssum.

Te k. mooi gel. BOUW-
GROND te stem v. 844 m 2
v. bungalow. Voorfront 34
m, vr.pr. ’73.000,-. Evt.
ook in 2 helften. Inl. 04495-
-1544.
Tek. aangeb. gezelligruim
vrijst. woonhuis (lft. ± 60
jr.) m. tuin en garage
(schuur) 65 m2teAmsten-
rade, tel. 04492-3481, elke
dag na 17.00 uur (woensd-
.rhiddag v.a. 13 uur), vr.pr.
NU ’ 162.500,-, i.v.m. optieonzerzijds, snelle reaktie
gevraagd.
ÜBACH OVER WORMS:
halfvrijst. woonh. met gar.,
e.v., tuin, kelder en zolder.
Ind. 0.a.: L-woonk., gr.
keuken (uitgeb.), 4 slpks.,
douche. Pand is goed on-
derh. Vrpr. ’ 127.500,- k.k.
BOVASS B.V. 045-414242
(38).

Te k. te Schinveld perceel
BOUWGROND, 1500 m2,
met bouwvergunning. Tel.
045-220134 0f^!2114.
HUIS tek. gel. te M'str., tel.
043-614424.

Schaesberg,
Achter de Kerk

Halfvrijst. mijnwerkerswo-
ning. Ind. 0.a.: kelder,
badk., keuken m. install.,
woonk. met oudholl. pla-
fond, berging achter huis, 2
slpk. Aanv. i.o. Vraagprijs
’72.500- k.k. Stienstra
Heerlen, tel. 045-712255.

Te k. autom. BOUWLIFT
i.g.st. 220 volt!! Goedkoop,
045-323423.

Baksteenstrippen
De grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen za-
gerij, vanaf ’ 9,- per m 2.Ook verzorgen wij nu uw zet-en
voegwerk. Frepa CV., Hogeweg 10, Voerendaal, tel.
045-752294.
Rustieke bouw- en BE-
STRATINGSMATERIA-
LEN voor huis en tuin.
Kunradersteengróeve
Q&Q expl. mij., Bergse-
weg, Voerendaal. Tel. 045-
-751884.
Wij verhuren alle MACHI-NES en hulpgereedschap-
pen voor de bouw, ver-bouw, bestratingen,
grondverdichting enz.
Bouwmachines Damoi-
seaux 8.V., ind.terrein De
Beitel 108, Heerlen. Tel.
045-411930.

New Look B.V. Steiger- en
BOUWMACHINEVER-
HUUR. Edisonstraat 8,
Schaesberg, tel. 045-
-312154/312709*

3KANTELDEUREN (óók
voor industrie) of rollui-
ken bestellen. Straten,
Voerendaal bellen tel. 045-
-750187. Tenelenweg 8-10.
Te k. 3 SILO'S a 30 m3,
i.pr.st, pr. ’ 1950,- excl. af
fabriek. Simod Benelux
B.V. Tel. 045-456048.

Nieuw in Midden-Limburg!!!
Vogelfauna „De Parasol". Gespecialiseerd in eigen
kweeksoorten. Let op onze openingsaanbiedingen! In
voorraad: mutatie binsenastrilde, mutatie bandvinken,
rode Borneo loris (geringd), blauwe personata's, kaka-
toes, papegaaien (handtam/pratend), versch. Australi-
sche, Afrikaanse en Zuidamerikaanse soorten postuur-
kanaries enz. Bergerweg 36, Vlodrop. Tel. 04742-3208.
A.s. zaterdag 23 april opening.
TRIMMEN en toiletteren
van honden. Dierenspe-
ciaalzaak Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42, Heer-
len. Tel. 045-725260.
HONDENKAPSALON
Jom^j, Kerkraderweg 82,
Heerlen, tel. 045-418522.
Te k. nest COCKER-SPA-
NIELS, iets aparts! Goed-
koop. Kerkstr. 33, Übach
o. Worms.

PAPEGAAIEN te k. van
part., jonge grijze roodst.
Inr. mog. 04494-49517.
Te k. D. HERDER, 7 mnd.
oud. 04494-52656.
PAPEGAAIEN, mooie,
jonge grijze roodstaart met
ruime kooi en schrift,
sprk.gar. ’ 395,-. Impor-
teur Flamingo, Meersse-
nerweg 15, M'str. 043-
-627280.

Te k. weg. omst.h. DO-
BER3MANN pincher, reu
met stamb., v-h mnd. oud,
tel. 04454-4364, na 18 uur.
Te k. 2 jonge ROTTWEI-
LERS, reu, 8 wek., ontw.
en ingeënt. Ons Lim-
burgstr. 60, Kerkrade-
West.
Goed tehuis gezocht voor
prachtigejonge YORKSS-
HIRE-TERRIERTJES,
goedkoop! Groenstr.-West
96, Übach o. Worms.
2 PARKIETEN met mooie
kooi op stand., ’ 45,-. Tel.
045-256795.
Te k. Drentse PATRIJS-
PUPS met prima stamb., 8
wk.,geënt. ontwormd, ge-
tat. Tel. 04755-1589.
HONDEHOKKEN, konij-
ne- en pluimveehokken
vanaf ’ 195,-. Bez. Hout-bouwshow Übachs, Kerk-
rade, Vink 39. Tel. 045-
-460252.
Te k. BOUVIER (teef) net
2 jr.,. hef v. kind. m. pap-
.,tev. aquarium: 1 60 x d 30
x h 35 + verw. + pomp +
vissen + tafel ’ 100,-, 045-
-223118.
MASTIFF, teef te koop
wegens omstandigh., 5 jr.
oud, tel. 04404-1269.

Voor UITLATEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494-45100.
UITLAAT kapot? Dah
naar Auto Sport. Voor
snelle service. Schelsberg ',
175, Heerlen, tel. 045-
-725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten.
AUTO'S te koop gevr., bj. ''74 t/m '80. Tel. 04405-1994.

Voor UITLIJNEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494--45100.
Voor ACCU'S Autoban-
denThijssen 8.V., Geleen,
tel. 04494-45100.
Wij kopen en halen
SLOOPAUTO'S, ook
schadewagens. Autohan7
del en sloperij S. Marxer.
Kapelweg 24, Heerlen, tel.
045-720418.
OPGELET! Wij geven

’200- tot ’ 15.000- voor
uw auto en sloopauto. Gra-
tis afgehaald, tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.
Auto's te k. gevr. Betaal
§oéde prijs en vrijwarings-

ewijs. Garage SCHAËP-
KENS, Khmmenderstr.
110, Klimmen, tel. 04405-
-2896.
Wij betalen de hoogste
prijs voor AUTO'S van
ieder bwj. of merk tot elke
prijsklasse. Schade- of
spuitw. of defekt geen
bezw. Contant geld 045-
-419192/461323.
Voor BALANCEREN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor AUTOBANDEN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor SCHOKBREKERS
Autobanden Thijssen b.v.,
Geleen, tel. 04494-45100.
SLOOPHANDEL S.O.S.
in- en verkoop van sloop-
en 2e hands auto's, Haef-
land 28, Brunssum, 045-
-259912.
GRATIS, bijna nu, imita-
tie plaatwerk compleet in
voorraad. Ook origineel
Duitse en Franse merken.
Tel. 045-244242. Geevers,
Nuth (bij Makro).

Let op. Let op. Autohandel
deMolen, biedt een collec-
tie goede gebruikte auto's
aan met 3 maanden schrif-
telijke garantie. AUDI 100
GL LPG '78 ’ 4950,-; Hon-
da Accord 5 speed '79
’6750,-; Fiat X 1.9 sport
Cabriolet '76 ’4500,-; Fiat
133 '76 ’ 2400 -; Toyota Co-
rolla 30 de luxe nardtop
coupé '76 ’ 2900,-; Audi 5u
Polomodel '76 ’ 2750,-;
Mercedes 250 automatic
LPG '74 ’ 3250,-; BMW 520

’ 2750,-; VW-bus perso-
nenvervoer '76 ’ 3250,-;
VW bus personenvervoer
LPG '74 ’ 2750,-- VW Sci-
rocco TS coupé "76 ’ 3750,-
-; Opel Kadert '77 ’3900,-;
Opel Ascona 16 S '75

’ 2700,-; Ford Taunus 1600
GL met radiocassette '77

’ 3750,-; Ford Taunus 2000
GXL, LPG '76 ’2450,-;
Datsun 120 V coupé '77
’2900,-; Mazda 929 coué
LPG '77 ’3250,-; Mazda
818 coupéLPG '75’ 2500,-;
Mazda 1000 de luxe '77

’ 2750,-; 2x Renault R5TL
77 ’ 290,-; Daf 44 de luxe
'75 ’ 1950,-- Alfa Sud L.
LPG '77 ’ 2750,-. Molenstr.
39a, Beek. Tel. 0402-79439.
Financ. bij ’ 100,- contant
in 1 uur geregeld. Inruil
mogelijk. Elke keuring
toegestaan. Geopend van
10 tot 18 uur.
Koopje MITSUBISHI
1600 GL Galant type '78,
zeer goed ’ 4500-, tel. 045-
-457777.
SIMCA Crysler 1609 op
gas, zeer mooi 100% in
orde, type '78, Prof. Cob-
benhagenstr. 25, Kerkra-
den
Te k. MAZDA 818, '77, pr.

’ 2250,-. Nieuwstr. 51,
Schandelen-Heerlen

Weg. vertr. n. buitenl.DATSUN Bleubird 16 se-
dan, blauwmet. bwj. '81,
pr. ’ll.OOO-, tel. 09--3211755584.
TALBOT 1308 GLS, bj. --79,
km.st. 73000, ’4600,-. O.L.Vrouwenpl. 45, Voeren-
daal, 045-751532, na 18.00
uur.
ROB VAN HAM auto's, De
Koumen 7, Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met
far. te koop aan: Talbotagora SX T33L Talbot So-
lara LS '80, Tagora GLS
'82, Talbot Solara 1.6 GLS
'81 en '82, Talbot 1510 SX
(5-bak) '82, Talbot 1510LS'81, Simca 1308 GLS '80,'79, '78 en '77, Horizon 1.5
GLS nov. '81, Horizon 1.3
GL '80; Horizon LS '78,
Peugeot 305 SR '79, Peu-
geot 104 GL '75, Fiat 128
74, Fiat 127 L 78J Sun-beam 1600 GLS '77, Rre-
naultRl4TL, Ford Escort74, Toyota Celica LT 76.
Inr. en fin, mog.
AUTO'S hallo opgelet. Wij
betalen 25 tot 10.000 gul-den voor uw oude auto.Bel. 045-411572, tevens
gratis afhalen.
MERCEDES 220 diesel76 pr. ’ 4250,-. Staringstr.
7, Molenberg-Heerlen.
Tek. automatic VW GOLFLS 76, auto is in staat vannieuw ’4250,-. Te bevr.mevr. Willems, Wilgenstr.7, Passart Heerlen-Nrd.
Te k. HONDA Accord,4-drs., vijf speed, kl. grijs-metall., km.st. 30.000, bwj.
'80, i.z.g.st., tel. 045-220870.
Liefhebbers MERCEDES
220 SE coupé '64, RWD ge-
keurd, 31-3-'B3. Pr.J 9500,-.
Inr. mog. 045-211071.

"Te k~ HONDA Civic,; i.z.g.st. Tel. 416867.~ Te k. HONDA 750 CC K7,- bj. '80 met kuip. Inr. kl.
auto mgl. Tel. 045-441034.

" Tek. OPEL Ascona op gas,. bj. '77, t.e.a.b. 1900 SR.Ro-- zestr. 216, Heerlen.
} Te k. Rl 2 automatic,. i.z.g.st, ’2000,-. Rozestr.; 216, Heerlen.

" HONDA 350 cc km.st.\ 26.000, pracht motor,
1 t.e.a.b. Giezenstr. 9, Sim-; pelveld, tel. 045-440713.
; Te k. a. HONDA Civic '76,
[ vr.pr. ’ 1500-, na 18 uur,; 04406-40169., OPEL Ascona bwj. '79,> vr.pr. ’7250-, mr. mog.i 045-423068.

' Te k. TRIUMPH TR-7,> rood '78, handvorm 19,
Schaesberg, na 18 uur, tel.

! 045-312836, tot 17.00 uur.
t Te k. VW Golf, bwj. '76,. i.z.g.st. Vr3pr. ’3BOO-,

Heemskerkstr. 66, Heer-
7. len.- PEUGEOT 305 GL '79. ’ 5400,-; Datsun 200 L '79; ’ 4900,-; Matra '75 ’ 3500,-:

Corolla '76 ’ 1900,-; Audi: coupé ’ 2000,-; Fiat 131 '75
1 ’ 1000,-; Fiat 128 SL coupé

" ’ 1250,-. Inr. mog., 045-
-211071, Overbroekstr. 54,■ Hoensbroek.

■ ROVER 2600, '78, i.z.g.st.,

" ’ 5750,-. Inr. mog. kl. auto,■ 045-211071.- Te k. TOYOTA Carolla,» bwj. '76, i.g.st., vr.pr.■ ’2950,-; Mini, bwj. '74,

" vr.pr. ’ 700,-. Amund-
senstr. 19, Heerlen (de

; Wieër).

" Te k. van part. RENAULT

" 4 F6Combi (lang), '79. Tel.
045-726244.

Te k. VW-SCIROCC
1976, kl. wit met veel »
en sportv. Nagelbeek
Schinnen. 1
Sloop- en SCHADEA
TOS gevr. v. ’5O,- '’ 1000,-. Tel. 04494-43481
Rent a Car Mobielen rf
Bovag-garantie: SAAB "GLS autom., '82; Mitsub
hi Galant stationcar ''BMW 320 '81; BMW \'77; nieuw. Ford 1600 'j
Ford 1600 stationcar 1
Fuego 1600 GTS '80; AU
ta 1600 '79; Camaro LT \Accord 1600 '78. Krom*1
41, Sittard. 04490-10655^
Te k. perf. st. JAGU-JtypeXJ 6, 4.2 series 2 au'
maat '76, duurste uitv.,'
grijsmetall., ’ 5750,-. V
043-10140. ]
Te k. Opel ASCONA, b*
'73. A/d Voegelstjang j
Nieuwenhagen. T. 0"
319534. J
Te k. geweldig mooie Fo1TAUNUS 16 de luxe !
gasinst, 4-drs.. kl. bru'
metallic + trekn., mistla'
pen enz., vr.pr. ’450ft
Staringstr. 29, Molenbe'
Heerlen.
Te k. Opel ASCONA 1,64
luxe, mcl. radio/cass., Lr
enz., 4-drs., bwj. '76, vr.{

’ 3600,-. Bernhardstr. .
Schaesberg. T. 045-31235
OPGELET. Wij bitaï*

’ 25- tot ’ 10.000- voor
auto. Bel 045-418346.
Te k. gevr. loop-, sloop-
SCHADE-GOLFS. T1
045-227890. A
Te k. VW Golf, speciaal1
maakt, GTI-uitvoerir

feen tweede zo.
5250,-. Akerstraat 306

Hoensbroek.
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"£ £" OPEL Kadett '80,
t ;> met gas. Fiat Ritmo

al J 79, Ford Taunus 1600%% Opel Kadett 1200 L*J ,ord Escort automaat<t vl3oo GL, Opel Manta-Rb'76, Honda Prelude' JordEscort 1600 sport
f, ."eugeot 104 '79, Mitsu-
,l L Galant Caravan op~ 79, Opel Ascona 1600

-fi ’2500,-, Datsun F 2„J 4750-, Toyota Corol-?sK)*>pé '78, ’ 5000-, Opel
K fett caravan '80. Auto
’,4 fcr Brugstr. 38 (bij
ut £-), Schaesberg, tel.

10-14175, inruil, finan-
'l-v^ë. garantie.
XRENAULT 5 L, '77,,MBst., ’2950,-; Audi 100
I. groenm., '77, zeeryi\ ’4350,-; Peugeot

J 77, m. LPG, duurste< cftering, ’4650,-. Tel.°ip~47737. Meidoornstr.■ ■^gleen-Lindenheuvel,
It PEUGEOT 304 SLS,
0, 1, f 3500,-. Tel. 04492--rfïk„ JSUBISHI 2.0 GLX

(, ag., le eig., bwj. '80, a.
P;" LPG, pr.n.o.t.k.
,(if8

nstr. 109, Geleen.

IX RENAULT 6 LS,
ie 3; 78. Te bevr. Gouver-
r fer. 191, Heerlen, tel.

J:S>TIMER Renault 1930,
h i?1' gerest worden._, <Ruysstr. 6, Geleen.

t ï- lelijke EEND 2 CV 4,
J önnov' '74' LS-st- Vr-Pr-. C> te bevr. Engerstr.
>' )9 Treebeek. Tel. 045-

Nieuwe DATSUNS, nu in
Kerkrade! Bij auto-Dent-
fenbach alle modellenver-

rijgbaar. Occasions van
le Tcwaliteit: als nieuw
Honda civic, korenblauw-
met, '79, ’ 7250,-, Peugeot
305, schuifdak, LPG, '80,
’7950-, Renault 5 GL,
zeer mooi, geel, ’ 3750-,
Ford Escort 1300 sport,

’ 4500-, nw. modelEscort,
25.000 km gel., ’ 13.950-,
Fiat Ritmo 65 L, 5-drs.,
groen, ’7500-, Citroen
GSA, blauw, type '81,

’ 8500-, Ford Mustang,
'79, Ford Taunus 2x,'77 +
'79, Mitsubishi Galant
autom., Toyota 1000, Maz-
da 1000 '78, ’ 3500,-, Golf
diesel, beige, '79, Renault
18 GTS, '79, Saporro 1600
GL, '78, Fiat 128 P sport.
'80, Mini 100(1 '77, Merce3
des 240 D, '76, enz. enz.
Langheckweg 36 (ind.terr.
Dentgenbach) Kerkrade-
West
Te k. mooie RENAULT 14.
le eig., .vr.pr. ’4400-,
Kleingraverstr. 38, Kerkra-
de-West
Te k. HONDA Civic
autom., type '77, vr.pr

’ 38Ö0-. Kleingraverstr
38, Kerkrade-Wesl.
Te k. HONDA Civic, type
'77, vr.pr. ’2BOO-. Klein-
graverstr. 38, Kerkrade-
West
Te k. zuinige SIMCA 1308
5-drs., 100%, '76, ’ 1850,-
Pr. Hendrik!. 12, U. ov. W
Tel. 316940.
Te k. GRANADA Ghia, 12
2-76, ’ 2200-, LPG. Tav
nus coupé XL, 2-l-'76
Erensteinerstr. 5, Kerkra
de. '

Met spoed te koop gevr.
bedrijfs-, bestel-, busjes,
PERSONENAUTO'S,
jeeps. Hoogste prijzen.
Ook schade of defect.
Holzstr. 67, Kerkrade, 045--, 456963.

■ RENAULT 5 TL, '77,
i i.z.g.st, na 16 u. Sandberg

' 20, Kerkrade (Dom.-terr.).■ Tel. 453380.

' Te k. PEUGEOT 504 GL,

' met trekhaak, bwj. '75,; ’ 1950,-, tel. 045-320438.
,Te koop MAZDA 626, autom. '81, km. 25000, in-
ruil gr. wagen m. diesel-

t motor en handgesch. mog.- Tel. 045-220013.
l Wolfrace-VELGEN,

4-gats, s/2 J x 13 + BNDN' voor Fiat 131,Alfa Giulliet-: ta, BMW tel. 225400.. Te k. gevr. SLOOPAU-. TOS. Wij doen ook div.- autorep. M. v.d. Ven, Zwa-
luwstr. 10, Heerlen, tel.

" 045-214929.
.Te koop aangeboden- PEUGEOT 204, bouwjaar

okt. 1975, kleur blauw, op-; nieuw gespoten in '82, met

' schuifdak, nieuwe banden

' en trekhaak. 98% van de

' carrosserie roestvrij. Ver-- keert in goede conditie> door de regelmatige on-
derhoudsbeurten. Prijs. ’ 2500,-. Te bevragen Mgr.
Schrijnenstraat 43, Heer-- len. Na 17 uur tel. 045--. 712851.

" PEUGEOT 104, type '77.
4-deurs., org. 70.000 km- gel., i.st.v.nw., ’ 2650,-. Tel.; 04402-71723.

I. Te k. OPELKadett 1200N,- bwj. '76. i.z.g.st., vr.pr.

’ 3750,-. Tel. 271957.

CITROEN 2CV4, 65.000
km, ’3900,-. Citroen van
Leeuwen, Striidhagenweg
129, Kerkrade-West, teL
045-453355. .__
MINI 850. le eigen., 40.000
km, ’2400-; Citroen van
Leeuwen. Striidhagenweg
129, Kerkrade-West. Tel.
045-453355.
Te k. FORD Escort GL '77,
automaat met gasinstall.,
pr. ’2850;-. Staringstr. 7,
Molenberg, Heerlen.
RENAULT 14 TL, 89.000
km, ’4900-. Citroen van
Leeuwen, Striidhagenweg
129, Kerkrade-West, teL
045-453355.
TE k. gevr. sloop- en
SCHADE-AUTO'S, tel.
045-726281 of 045-752256.
Te k. weg. omst. zeldz.
mooie Ford TAUNUS 2 L
Ghia, '79, vr.pr. ’4250,-.
Lod. v. Deysselstr. 31,
Kerkrade-Haanrade.
Uniek aanbod. TOYOTA
Tercel automaat, 8-'BO,
km.st. 14.200 als nw. Vaste
pr. ’ 11.500,-. Tel. 715996.
Te k. gevr. FORD Transit
bus, bj. '72 tot '75. Tel.
04750-32523.
KADETT, nov. '80,3-drs.
rood 1200 N; Kadett wit
4-drs. '78 a. nw. Citroen.
LNA '80 29.000; Ascona
1900 N op gas '9; Renault
R5GTL *78; Fiat Mirafiori
'78 automaat 4-drs., z.
mooi; Manta 1600 S '76;
Mini 1000 '76rood; VW bus
'73: Peugeot 504 '73; Volvo
144 '70; Kadett coupé '71;
Passaat LS '75. Gar., fin.,
mr. Bert Aretz, St.-Barba-
rastr. 10, Palemig-Heerlen,
tel. 721268.

Te k. VW Golf, GTI-uitvoe>
ring '76, ’ 3950L-, veel ace.
Akerstraat 306A, Hoens-
broek.
Te k. a. Volkswagen KE-
VER i.g.st. Horatiusstraat
9, Heerlen. Tel. 045-712437.
Te k. HONDA XL 500 R,
off the road, 4000 km, bwj.
7-'B2, event. mr. auto.
Nachtegaalstr. 13, Kerkra-
de (Hopel), 045-352516.
Te k. OPEL GT, bouwj.
'72, kleine schade. Tree-
beekstr. 71, Brunssum.
SLOOPAUTO'S gevr. v.a.

’ 25,- tot ’ 500,-. Tev. scha-
de-auto's t/m ’ 5000,-. Tel.
04744-1981.

VOLVO 343 DL,79 autom.
met.groen, getint glas,
sportwielen, mr. mog.
Lampisteriestr. 2, H'broek.
Te k. MERCEDES 200 D,
bj. '81. Koopje! Inr. mogl.
Caumerw. 38, Heerler-
baan.
Te k. BMW 318. Koopje!
Inr. mogl. Caumerweg 38,
Heerlerbaan.
Te k. HONDAAccord, 10e
mnd. '78. Koopje. Inr.
mogl. Corisbergweg 106,
H'baan.
Te k. PEUGEOT 304 be-
stel, diesel ori. 1979, zeer
zuinig, ’2900,-. Hoogstr.
100, N'hagen, t. 311424.

Radrema Jennissen auto's BV
Beatrixhaven-Maastricht

Mazda 626 coupé SDX '82, Buick Skyhawk '82, Honda, Prelude '82, Chevrolet Citation '82, Mazda RX 7 SDX
'81, Opel Kadett 12 N 3-drs., wit, '81, Opel Kadett 12 N
3-drs., oranje '81, Mazda 323 3-drs., 1.1 '81, Honda Ci-
vic 5-drs., '81, Suzuki Alto '81, Olds Cutlass coupé die-

■ sel '81, Lada 2105 '81, Mini special '81, Olds Omega 4
cyl., automaat '80, Mazda 929 Legato '80, Hyondai Pony
'80, Mazda 323 '80, Datsun Violet '80, Mazda 626
4-drs., '80, Mazda 626 4-drs., 79, Mazda 323 autom.,
79, Mazda 626, 78, Mazda 121 Landau coupé als

1 nieuw, Ford Taunus 78, Ford Taunus 77. Verder nog
enkele opknapperswaaronder: Peugeot 304 77, Honda
Civic 77, Mazda 1300 77, Opel Kadett City 79, Ford
Taunus 77.

Radrema Jennissen Auto's B.V.
Beatrixhaven-Maastricht

Galjoenweg 73, bij huis van bewaring 2eweg links, tel.
043-54654.

Te k. MERCEDES 206 D,
bwj. '79; Lada Niva 2121
jeep,bwj. '79, i.z.g.st. Auto-
moDielbedr. J. Horsch,
Rotscherweg 54, Übach o.
Worms.

TAUNUS 1600 stationcar,
bwj. 1972 in absolute pri-
ma staat, alle keuringen
toegestaan, te.a.b. Busch-
kensweg 34, Heerlen-Hek-
senberg, 045-218573.

Te k. OPEL Record 20 S,
type '78, km.st. 60.000,
trekh., blauwmet., ANWB-
rapport, 100% prachtige
wagen. Uiterste pr.

’ 9500-, tel. 045-415085.

Te k. GOLF GTI, type '78,
zeer mooi, veel ace. Vr.prJ

’ 10.500-, nieuwe GetuJ
motor, 5-gang, inruil mog.
Heibosweg 10, Schaes-
berg.

TURBO SHOW
Unieke gelegenheid urn friet hét Mitsubishi Turbo programma

kennis temaken. Tijdens onze fantastische show staan allo lurlx i's «-j,** «« OlanQ1?hij elkaar. Ukunt, ze bekijken, u kunt er in zitten/u kunt er in rijden. ' **' z^ en "Kortom, een prima kans om ▲ iiiTai irMfM II april
"uw autokennis te venijken. I^|V|| | oUdIoMI I J

AUTO KLEIJNEN
PASSARTWEG 35a, HEERLEN-NOORD, TEL. 045-212035

Naast voormalige Emmamijn Hoensbroek ~%um

MMmWÊmÊmÊÊÊÊmmÊÊÊÊÊÊHmÊiÊÊÊËÊmÊÊÊÊÊÊÊmmmËÊÊMÊÊÊÊÊÊÊB

Donderdag 21 april 1983 " Pagina 15^gtnburgs Dagblad



l U IAI± UI I VbnK-UUH
■■■■■ BBi^^H

T(jnW

wegens plaatsgebrek al onze voorraden van 1983 mei

10^^0en»lfe60°/oKortingl
AlIe Bankstellen Effen en bedrukte overgordijnen I |Rj»! 1

*#■%"■■/>/ i//\p^t*i& i#\ Mooie nieuwe oartii vitracies ■ -,I|| §■ "^' p*^^

leverbaar in wit grijs OQQ-AW- l:"-^ In effen wit en berbertransparant QOK „ParadlSe dekbedden f D'f bekp n?^ '^e'"*br©ör^^* Uen bruin. Nunog&UwVi 150cm hoog van 16,90voor V^fcV Het meest bekende merk vliegt de deur uit. lu^j,Iu^j, '""f merktapjjt nu iaPljt jRI
Moderne leefhoek bankstel 2ioem hoog van 21,90" 10,90 Sl^C^^.»*^ 125, ’ |03*|^NG lij
'"ekopSSüatie in de allermooiste rib of geweven 270cm hoog van 27,90 »oor 10-j^U "* ZZï7," |£?"{S <fe Poortere " I'■

240 cm breed met enorm veel bergruimte. 1 r%p pchtP- hinnpnuprinn m.atr.a^&Pn ■T 9rafts /^ f 4»Cf ■ **■

|Méér dan 1000rollen tapijt in voorraad-'^^^^^p?^|^^^^^^^M|
Im] ■« I I 0 pCI I ■"r* I 11 .^fl _»^J>^}*^sIr, A}' HHIhé|
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Kraak (1)
T^i woning kraken is meest-■j6' werk van jongeren die het'■jeens zijn met het woningbe-±
P in een gemeente, ten einde\■jo zijn of de praktijken vans
Wlri9bezitters maar moeilijkWjien accepteren. UniektP'tit het pas Wanneer een be-\*ü echtpaar een woning

'ttfct. Dit gebeurde onlangs in
in Eygelsho-]

"De heer en mevrouw Ver-}
fkn, dit jaar zeventig jaar

rfr°uiüd, ook dit is een unieks
byerlieten enkele weken ge-
wj* 1 hun woning aan deChris-1T^traai en gingen bij eenjjP-er, elders in Kerkrade, in-\Wn.

Kraak (2)

!re woning aan deChristina-■mt werd inmiddels toegewe-1[ Qan een nieuwe huurster.']
p Was al enige tijd bezig met[opknappen van haar wo-\?9. toen zij op een morgen
j^fcte dat het echtpaar Ver-
ren zonder pardon weer

1 teruggekeerd. Mevrouw
fl^euien, ook wel 'Keesje' ge-

pd, had namelijk heimwee
fegen naar het dienstencen-
J*1 tegenover haar woning.

t de Christinastraat, waar
Voorheen bijria elke dag meti

/ ?:r man vertoefde. De kraak-
(,'e loerd met de mantel der,- ~e bedekt. De Vermeulens'
" -ten blijven en de nieuwe,

yster krijgt een woning bijl
Riethof

Humor
gakten de moppen rond
e?lands ambtenaren de laat-
toren iets af, momenteel zijn

zij de bezuinigïngs-
Jfnen van onze regering,
?■" volop te horen. Zo lazen
" onlangs in een schoolkrant
.Volgende opmerking: ,^iu
"denaren bevroren worden,
pft niemand zich er meer over
'Verwonderen dat ambtena-
l n*et bewegen. Ik heb immers
* nooit een diepvrieskip zien
re9en," is de geijkte afslui-V -Waar wat een ambtenaar
niet een kip te maken heeftp ons boven de pet!

Heer
* zrenigingen en instellingen: °en graag een bescherm-
I- Als we het goed begrijpen

F°-t eigenlijk iemand, die als
h neel erg nodig is een behoor-re duit in het zakje doet, zo-, Mogelijk problemen(en dat
fcültijdfinanciële) uit de we-
r Qeholpen worden. Een soort
b~erklaas dus maar niet voor
r hinderen, alleen voor een
faalde club. De EHBO vanj^jsbroek krijgt nu ook zon

en dat wordt me-
kr Van 't Hoofd uit Hoens-
[ek. Misschien vraagt U zich
J*f dat de juiste man is (ge-? zijnfinanciële taak), maarJ}kunnen we U geruststellen.
Z 1 't Hoofd is namelijk direc-J van de Hobru Algemene
gjiü BV en diefirma heeft deP'ste tijd heel wat karweitjes
K^napt en daareen aardige
£'aan verdiend, dus de direc-
j,rook. Zaterdag is de instal-

|u,e. en dan worden meteen 43
|b^*sten die met goed gevolg de
J*o-cursus doorlopen heb-
| >voorzien van de diploma's,
iï feest wordt gehouden in de

van de LTS.

Spelen
jkh° a^s u we^icht weet, of wel-I % n*ef weet> ****0t vanaf giste-

de eerste Nederlandse Play-
-5° in de winkels. Playboy is

dat interessante
k-keien brengt voor de man
JJ1 Pre-middelbare leeftijd. Nu

"■ schijnen in de Playboy, datL^merika ai zon dertig jaar
\}aat, altijd vreselijk interes-un*e interviews. Maar daar-
cist verschijnen in de Play-
j* °ok altijd vreselijk mooie[te-vrouwenfoto's. Maar
jjw jaar en dag hanteren tal-
fl heren de smoes: „Ja maar,
|j .-aj/boj/ koop ik voor de goe-

In dit geval een
Ij Zrview met devoorzitter van
X ,- l̂*;ee<-**e Kamer, politicus

Dolman. De blote foto's[y 1 van de popzangeres Jerney
ktt9maTi. In devolgende Play-
k« hopen we op een interview: ' Popzanger Henny Vrienten; °P naaktfoto's van politicus
y}ka Verkerk-Terpstra. En me-
>H *-io, als uw man zeg: ,JHet is
l^i-oege de goede interviews",71 weet u nu wel beter.

Hoek Poststraat-
Kloosterraderstraat

Kantoor in plaats
nieuw postkantoor
KERKRADE - Bouwbedrijf Kloth
heeft plannen om van de gemeente
Kerkrade voor ruim acht ton het
bouwterrein op de hoek Post-
straat-Kloosterraderstraat te ko-
pen voor het bouwen van een kan-
toorpand.

Het huidige bestemmingsplan
'Centrum' ter plaatse voorziet in
de bouw van een kantoorgebouw.
In eerste instantie was het de be-
doeling aldaar een nieuw postkan-
toor te realiseren. Dit ging echter
allemaal niet door. In de afgelopen
jarenhad de gemeente de gronden
met opstallen reeds aangekocht en
werden de woningen gesloopt.

Toen de directie van de PTT in
Maastricht echter afzag van de
bouw van een nieuw postkantoor,
moest er naar een nieuwe bestem-
ming worden gezocht. Deze is nu
dan gevonden door de verkoop van
het bouwterrein aan bouwbedrijf
Kloth. Momenteel wordt de open
plek nog gebruiktvoor het parkeren
van auto's.

Danspaar Gigase-Renkens

Op één na
de beste...

RANSDAAL - Mariene Gigase
uit Ransdaal bij Klimmen en
Wil Renkens uit Brunssum kun-
nen zich sedert zondag het op
één na beste danspaar van Ne-
derland noemen bij de Latijns-
amerikaanse dansen. In het af-
gelopen weekeinde werden deze
beide studenten tweede in de
A-klasse bij de nationale dans-
kampioenschappen van de Ne-
derlandse Danssport Organisa-

tic. De wedstrijden, waaraan
ruim tachtig paren deelnamen,
werden in het Congresgebouw
in Den Haag gehouden.

„Het was behoorlijk zwaar. De
dansparen werden beoordeeld
door vijf Engelse juryleden en
die zijn heel wat strenger dan de
Nederlandse", vertelde Mariene
Gigase. Zij heeft haar hart aan de
danssport verpand en in Wil
Renkens een partner, die precies
dezelfde denkbeelden over het
dansen heeft. „Samenwerking is
het allerbelangrijkste. Je moet
goed op elkaaringespeeld zijn en
er natuurlijk alles voor over heb-
ben om het hoogste niveaute be-
reiken", aldus de Ransdaalse.

" Mariene Gigase en Wil Renkens, bijna de besten in La-
tijnsamerikaanse dansen.

Commissie ging kijkje nemen

Weinig groen
in centrumplan

Hoensbroek
HOENSBROEK - „Ik moet toege-
ven er zit wat weinig groen in het
centrumplan voor Hoensbroek,
maar dat kan niet anders, want het
gaatom een centrum in een verste-
delijkt gebied. Anderzijds zijn er
rond dat centrum wel groengebie-
den, bijvoorbeeld op het voorma-
lig mijnspoor." Dat zei wethouder
Hub Savelsbergh gisteren op vra-
gen van gemeenteraadslid P. Pol-
man (PPR) in de commissie Ruim-
telijke Ordening en Volkshuisves-
ting, die te Hoensbroek vergader-
de.

Polman wees de wethouder op de
bedoeling in het centrum van
Hoensbroek jonge gezinnen te huis-
vesten, daarom worden er vooral
eengezinswoningen gebouwd o.a.
achter het voormalige gemeente-
huis, maar ook op andere plekjes in
dat Hoensbroekse centrum. „Maar
dan zul je toch ook aan speelgele-
genheid en wat groen moeten den-
ken en dan vind ik dat de groen-
voorziening in het plan zoals dat
hier gepresenteerd wordt er maar
magertjes uitkomt." Vond Polman.
De wethouder kon niet anders dan
hem daarin gelijk geven.

" De commissieleden gingen
gistermiddag te voet door het
centrum van Hoensbroek.

Wandeling
De commissievergaderde in een bo-
venzaal van hotel Amicitia in
Hoensbroek omdat voor de com-
missievergadering een wandeling
werd gemaakt door het centrum
van Hoensbroek om de plaatsen te
zien waar projecten worden ontwik-
keld. Er ligt bij de gemeente Heer-
len thans een kaart met daarop het
bestemmingsplan voor Hoens-
broek-centrum. Het is de bedoeling
dat de gemeenteraad dat bestem-
mingsplan goedkeurt en dan zal de
komende tien jaar(zolang geldt dat
plan) een en ander uitgevoerd wor-
den. Het bestemmingsplan voorziet
vooral in de bouw op lege plekken
van eengezinswoningen. Bijvoor-
beeld achter het voormalige ge-
meentehuis (40) bij het Broekland-
college en de bouw van andere wo-
ningen bv. op de hoek Marktstraat-
/Nieuwstraat waar nu nog de prak-
tijk van Dr. van de Brekel gevestigd
is, naast het postkantoor (kant Kou-
venderstraat) en aan de Zandstraat
en de Weustenraedtstraat in beide
laatste gevallen gaat het om wonin-
gen die gebouwd worden om ach-
tererven af te schermen van de
openbare weg.

Het hele nieuwbouwcomplex met
winkels en woningen, dat op de
plaats van het afgebroken klooster
moet komen te staan, hoort niet
thuis binnen dit bestemmingsplan.

Verkoop van een kerkgebouw wordt niet uitgesloten

Hervormde gemeente kampt
met financiële problemen

BRUNSSUM/HOENSBROEK - De Hervormde Streekge-
meente Brunssum-Hoensbroek kampt met ernstige financië-
le problemen en er zullen op korte termijn stappen onderno-
men moeten worden om uit die problemen tekomen. De voor-
zitter van het streekcollege van Kerkvoogden, Ir. K. Hoogen-
doorn schrijft in de laatste uitgave van het periodiek van de
streekgemeente dat de situatie zo ernstig is geworden dat de
komende vijf jaar met tekorten tussen de 200.000 en 300.000
gulden gerekend dient te worden. De Kerkvoogden van de
Hervormde Streekgemeente bestuderen nu de mogelijkheid
om bijvoorbeeld één van de vijf kerkgebouwen te verkopen.
„Dat is inderdaad een mogelijkheid, maar er zijn meer moge-
lijkheden en het wil niet zeggen dat we zondermeer tot ver-
koop van een kerkgebouw zullen overgaan, temeer omdat
veel mensen toch erg aan hun kerkgebouw gehecht zijn ge-
raakt." aldus Hoogedoorn gisteren desgevraagd.

De Hervormde Streekgemeente telt
vijfkerken: deBethelkerk in Bruns-
sum, de Immanuelkerk in Tree-
beek, de Goede Herderkerk in
Hoensbroek, de Sionskerk in Heer-
lerheide en de Hervormde Kapel in
Nuth. Er zijn drie verschillende ge-
meenten (Brunssum/Onderbanken,
Hoensbroek/Nuth en Treebeek-
/Heerlerhéide) die samen de streek-
gemeente vormen. De drie onder-
scheiden Hervormde gemeenten
zijn medeverantwoordelijk voor de
financiële situatie en zullen voor
geld moeten zorgen, omdat de
streekgemeente drie dominees
moet onderhouden. De salarissen
van deze predikanten drukken
sterk op de begroting die voor dit
jaar alleen al een tekort van 60.000
gulden vertoont. Elke gemeente zal
dus 20.000 gulden op tafel moeten
leggen en dat de komende vijfjaar
lang. „In principekan deze regeling
leiden tot het faillissement van één
of meerdere van onze gemeenten in
de komende vijfjaar, tenzij dooreen
opleving de tekorten toch niet zul-
len optreden" schrijft Hoogedoorn
in het gemeenteblaadje.

Dit jaar kan er nog geld geleend
worden, maar voor de komende ja-
ren ziet het er minder rooskleurig
uit. Het is ook niet te verwachten,
dat het aantal predikanten vermin-
dert. Ds. Broeder en Ds. van de End
zijn niet beroepbaar (dat betekent
dat ze niet door een andere gemeen-
te gevraagdkunnen worden daar te
komen werken) omdat ze nog geen
vier jaarin de gemeentenwaar ze nu
staan, werkzaam zijn en Ds. Baart
gaat over zes jaar met emeritaat
(pensioen).

Eind mei hoopt het college van
Kerkvoogden met ideeën te komen
voor een oplossing. „We bestude-
ren de mogelijkheden en ondertus-
sen proberen we met man en macht
iets aan die financiële situatie te
doen". Onder andere houdt de ge-
meente Treebeek/Heerlerheide
vrijdag om 15.30 uur een verkoop-
middagvan handwerken, gebak en
planten in de Sionskerkin Heerler-
heide. „Er worden meer acties ge-
houden, alle beetjes helpen en zo
doen we tenminste iets"aldus Hoo-
gedoorn.

Overvallers
tankstation

Abdissenbosch
aangehouden

LANDGRAAF - Vier uren na een
brutale overval op de vrouwelijke
bediende van het tankstation „Vi-
tesse" in Abdissenbosch is de poli-
tie van Landgraaf er in geslaagd de
beide daders te arresteren. Het zijn
een 31-jarige inwoner van Land-
graaf en een 18-jarige Heerlenaar.
Ze werden door de politie van hun
bed gelicht; debuit van de overval,
350 gulden, was nog in hun bezit.
Vandaag zullen zij worden ver-
hoord.
Om halfzes gistermiddag stopte aan

het tankstation in de buurtschap
Abdissenbosch een auto met twee
inzittenden. De vrouwelijke pomp-
bediende stapte er naar toe, waarop
een van de mannen in de wagen een
praatje aanknoopte. De ander was
inmiddels uitgestapt en sneed
plosteling met een mes de riemen
van de geldtas van het meisje door.
Met de geldtas verdween het duo.
Dankzij het feit dat het hevig ge-
schrokkenmeisje toch een vrij goed
signalementvan daders en auto kon
doorgeven, slaagde de politie er in
binnen korte tijd aan de weet te ko-
men dat dewagen diezelfde middag
in Heerlen gestolen was. Later vond
men de wagen onbeheerd aan de
Oliemolenstraat. Het onderzoek
werd voortgezet en rond half tien
stapte de politie een woning in
Landgraaf binnen, waar de overval-
lers aanwezig waren. Zrj werden
meegenomen naar het politiebu-
reau.

Een
stap

te ver
KERKRADE - Bij het grenskan-
toor aan de Holz ln Kerkrade
heeft de douane woensdagmor-
genrond drieuur de40-jarige L.
H. uit Aken aangehouden. De
man had zich met een taxi van-
uit Aken naar dè Nieuwstraat la-
ten brengen. Daar rende hij zon-
der zich bij het douanekantoor
te melden, de grens over. Bij
zijn aanhouding bleek dat hij
een ongewenste vreemdeling
was, die de toegang tot ons
land was ontzegd. De man is In-
middels door depolitie ingeslo-
ten.

Hoge kwaliteit heroïne

In Aken zeven
heroïne-doden
HEERLEN/AKEN- In een woning
in de Passtraße in Aken heeft de
politie het dode lichaam gevonden
van een 28-jarige man. Volgens de
politie is de man overleden aan een
overdosis heroïne. De man stond
bij de politie bekend als verslaaf-
de. In zijn woningen werden beno-
digdheden aangetroffen voor de
consumptie maar ook voor de ver-
koop van heroïne.De 28-jarige man
is het zevende slachtoffer in Aken
en onmiddellijke omgeving sinds
januari.

Eergisteren kwam in Heerlen een
32-jarige Duitser om het leven na
een overdosis genomen te hebben.
Hij was dezesde dodein Heerlen dit
jaar.
Een woordvoerder van het Versla-
vingsteam in Heerlen zei gisteren
dat de vermoedelijke oorzaak van
het plotseling overlijden de hoge
kwaliteit van de heroïne is. „De
kwaliteit is flink verbeterd, waar-
door veel mensen de benodigde
hoeveelheid fout schatten. Het is ty-
pisch dat het voornamelijk Duitsers
zijn die hier zijn overleden. Zij ko-
men van ver en kennen de dealers
niet en schatten dan de zaak fout in.
Ook is bekend dat Duitser vaak wat
meer nemen dan nodig is, omdat ze
niets bij zich willen hebben als ze
weer de grens over gaan," aldus de
zegsman. Hij kon niet zeggen of de
heroïne uit een ander land afkom-
stig is dan tot voor kort.

Auto tegen lichtmast
KERKRADE - De 49-jarige H. H.
uit Landgraaf is dinsdagmorgen
om half elf met zijn personenauto
door nog onbekende oorzaak op de
Rimburgerweg in Eygelshoven te-
gen een lichtmast gereden, ramde
vervolgens een boompje en kwam
tegen een afrastering tot stilstand.
De man bleef ongedeerd, maar de
auto en de lichtmast waren total
loss.

Nestor neemt afscheid na dertig jaar

Bertram verlaat
raad Landgraaf

LANDGRAAF - Gemeenteraadslid
Men Bertram (Landgraaf '81) uit
Nieuwenhagen heeft ontslag geno-
men alsraadslid. Op 15mei wil hij
afscheid nemen van de gemeente-
raad van Landgraaf. De ontslag-
brief ligt inmiddels bij de gemeen-
te. Bertram verlaat de gemeente-
raad om gezondheidsredenen. Hij
is dertig jaaronafgebroken raads-
lid geweest, vanaf 1953 in Nieu-
wenhagen en vanaf 1982in de nieu-
we gemeente Landgraaf.
Men Bertram is 12 jaar wethouder
van Nieuwenhagen geweest. In die
periode werkte hij in het college sa-
men met burgemeester Vrouen-
raets, een van de animators van de
SUN-gedachte, die uiteindelijk de
gemeente Landgraaf opleverde. Nu
zegt Bertram: „Ik werkte toch liever
kleinschalig,, in een kleine gemeen-

te. De herindeling is niet zon succes
geworden.Dat blijkt uit verschillen-
de dingen."
De oud-wethouder is verschillende
malen onderscheiden, onder andere
voor zijn 25-jarig lidmaatschap van
deNieuwenhaagseraad en voor zyn
zilveren voorzitterschap van de
plaatselijke afdeling van het Konin-
gin Wilhelmina Fonds voor de kan-
kerbestrijding.

Men Bertram wordt opgevolgd
door Huub Souren, ook van de
fraktie Landgraaf '81. Souren heeftruim elf jaar raadservaring in
Nieuwenhagen. Bij de gemeente-
raadsverkiezingen voor de herin-deling in oktober 1981 kwam hij
ongeveer dertig stemmen tekort
voor een vierde zetel van de frak-
tie.

" Men Bertram

(ADVERTENTIE)

1 'ez
I *W
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Oud en vertrouwd,,
Amstel Gold Race

Dixieland Night". In- en
outsiders ontmoeten

elkaar in de jonge sfeer
van een klassieke race.

Jong en sportief
20.00-02.00 uur
vrijdag 22 april

Grand Hotel Heerlen
Groene Boord 23
Tel. 045-713846 8300e|
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| Hartelijk gefeliciteerd |
= met jullie45-jarig
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= Dientje en Jan
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Hiermede wil ik iedereen
hartelijk bedankenvoor de
vele büjken van belang-
stelling bij mijn 80e ver-
jaardag.

Mevr. Last-Lambriex
Beneluxlaan 49,
Geleen

VW Kever SPORTWIE-
LEN, zeer mooi. Inr. mog.
Laanderstr. 26, Hrl. (to.
kerk).
Te k. Lelijke EEND, bj. '75,
Insula 52, Heerlen.

f
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door oprechte levensvreugde, goedheid, een-

* voud en hulpvaardigheid, is na een voorbeeldig ge-
dragen lijden, voorzien van de h. sacramenten, van
ons heengegaan

Maria Agnes Snijders
in de leeftijd van 83 jaar.

Familie Wiertz-Snijders
Familie Schmetz-Snijders
Mejuffrouw C. Kessels

Heerlen, 19 april 1983
Corr.adres: Stationstr. 12, 6343 EH Klimmen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op
vrijdag 22 april om 11.00 uur, in de parochiekerk
van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg,
waarna begrafenis op de r.k. begraafplaats Cau-
berg.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Avondwake, donderdagom 19.00uur invoornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum
„Dela", Grasbroekerweg 20 te Heerlen. Bezoek,
donderdagvan 18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden deze annonce als zodanig beschouwen.

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat zij
voor ons betekend heeft, delen wij u mede, dat ge-
heel onverwacht van ons is heengegaan, onze lieve
moeder, schoonmoeder, oma, schoonzuster, tante
en nicht

Anna Maria Jozefa
Reulen

weduwe van

Kristiaan Pieter Vroomen
Zij overleed op deleeftijd van 73 jaar,gesterkt door
het h. oliesel.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Kerkrade: Harry, Maria en kinderen
Heerlen: Ton en Gerda

Eygelshoven: Annie, Frans en kinderen
Schaesberg: Mia, Leo en kind

Familie Reulen
Familie Vroomen

Heerlen, 20 april 1983
Hendrik van Veldekestraat 54
Corr.adres: 6464 GM Kerkrade, Vinkerstraat 58.
3De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 april a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van O.L. Vrouw van Lourdes te Heerlen-

éMolenberg, waarna begrafenis op de algemene be-
graafplaats Akerstraat (ingang Groene Boord).

Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Moeder wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van vrijdag 22 april om 19.00 uur in vornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van het Rouwcentrum Jan van Hasselt, Spoorsin-
gel 4 te Heerlen dagelijks van 18.30tot 19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

ï
Na een langdurige ziekte is toch nog onverwacht
op 77-jarige leeftijd van ons heengegaan, na voor-
zien te zijn van de h. sacramenten der zieken, onze
lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder, groot-
en overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante en
nicht

Maria Koppers
weduwe van

Wilhelm Hubert Cox
Brunssum: Th. Cox

A. Cox-Rijcks
Brunssum: S. Cox

Heerlen: W. Cox
G. Cox-v.d. Straat
en haar klein-
en achterkleinkinderen
Familie Koppers
Familie Cox

Brunssum, 19 april 1983
Bejaardenhuis „Huize Louise"
Corr.adres: Hazenkampstraat 14
6445 BN Brunssum
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 23 april as. om 13.30 uur in de parochiekerk
van de H. Familie op de Langeberg te Brunssum,
waarna de begrafenis op de r.k. begraafplaats te
Rumpen.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Avondwake, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het zie-
kenhuis te Brunssum, bezoek van 17.30 tot 18.30
uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

t
In de liefde en vrede van Christus is op 16.april
1983, na een liefdevolle verzorging in Huize "To-
bias" te Heerlen en gesterkt door het H. Sacrament
der Zieken van ons heengegaan, onze lieve en zorg-
zame moeder, schoonmoeder, oma en tónte

Maria Elisabeth
van Vlodrop-Janssen

weduwevan

Laurens van Vlodrop
in de ouderdom van 97 jaar.

L. van Vlodrop
A. van Vlodrop-Korüs
Irene en Peter
Henk en Michel

20 april 1983
Huize "Tobias", Tacitusstraat 2, Heerlen.
Corr.adres: Pluimaekerstraat 17, 6417 XL Heerlen.
Ingevolge de wens van de overledene hebben de
uitvaart en de begrafenis in stilte te Heerlerbaan
plaatsgevonden.

*i* Rectificatie
Met grote droefheid geven wij u kennis dat uit ons midden werd wegge-
nomen in de Verpleegkliniek te Heerlen, op de leeftijd van 76 jaar, mijn In de overlijdensadvertentie van de heer
lieve vrouw, onze zuster, tante en nicht

Maria Jozefina ev*us *e!nier !fe
drefl nd,werd abusievelijk vermeld als aanvangstijd van de uitvaartdienst:

Vandeberg
weduwe van Dit moet zijn: 10.00 uur.

P.J. Roeks
echtgenote van

J.P. Joosten In plaats van kaarten
Wij bevelen haar in uw gebed aan. DcinkfoetLlifiinS

Heerlen: Jan Pieter Joosten _ , , ~,..,, , L j,_* j ■ ,
v tv h De vele blijken van belangstelling in welkevorm ookbetoond bn de ziek-
te amiiie vandeberg *.e en nel; ovel\^\(ien van mijn lieve echtgenooten zorgzame vaderFamilie Joosten

l^AeLSer- 20apn11983 Leo van der Broek
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op maandag 25 april a.s. ' echtgenootvan
om 11.00uur in deparochiekerk van het H. Hart van Jezus te Schandelen- ■*.«"" i -r-v "Heerlen, waarna aansluitend crematie in het crematorium te Imstenrade- JVLIGk DIGCLGrêIT.Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren. zijn voor ons een grote steun geweest.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de avondmis van zaterdag 23 Miek van der Broek-Diederenapril a.s. om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk. Carola
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkamer van het Rouwcentrum
Jan van Hasselt, Spoorsingel 4 te Heerlen dagelijks van 19.00 - 19.30 uur. Doenrade, april 1983
Voor vervoer wordt gezorgd. Valderensweg 37
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zondag 24 april 1983 om ■>
zodanig te willen beschouwen. 10.00 uur in deparochiekerk van de H. Jozefte Doenrade.

Enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd geven wij ukennis van het overlijden van
mijn lieve moeder, schoonmoeder, onze dierbare
oma, overgrootmoeder, zus, schoonzus, tante en
nicht

Maria Sibilla
van den Bosch

weduwe van

Mathias Joseph Lataster
Zij was 75 jaar.
Columbus Ohio (USA): JoLataster

Lilian Lataster-Waty
Yvette
Conny

Peoria (USA): David
Reynoldsburg (USA): Mark

Haar dierbare
achterkleinkinderen
Familie van den Bosch
Familie Lataster

Kerkrade, 20 april 1983
Ursulastraat 46
Corr.adres: 6415 AB Heerlen
Schaesbergerweg 35.
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 23 april om 11.00 uur in de paro-
chiekerk H. Antonius van Padua te Bleyerheide-
Kerkrade, waarna de begrafenis zal plaatsvinden
op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndevan uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondmis tot intentie van de dierbare overledene
vrijdag om 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van
de Lückerheidekliniek in Chevremont, St. Pieter-
straat 145.
Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks van
18.00 tot 19.30 uur.

" t
In devrede van de Verrezen Heer is ontslapen in de
leeftijd van 70 jaar, gesterkt door het sacrament der
zieken, mijn lieve man, goede vader en grootvader,
onze schoonvader, broer, zwager, oom en neef

Christiaan Laurentius
Thewissen

echtgenoot van

Maria Kohl
Partij-Wittem: Mevr. M. Thewissen-Kohl

Abdij „Lilbosch": Dom Chris Thewissen
Partij-Wittem: Jo Thewissen

Betsy Thewissen-Horbach
Heerlen: Theo Thewissen

Partij-Wittem: Marjo Alberts-Thewissen
Miei Alberts
Hugo
Familie Thewissen
Familie Kohl

6286 AM Partij-Wittem, 19 april 1983
Oude Heirbaan 2a.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op zater-
dag 23 april om 11.00uur in de St. Gerarduskapel te
Wittem.
De overledene zal bijzonder worden herdacht in de
avondmis op vrijdag 22 april om 19.00 uur in de St.
Alfonsuskerk te Wittem.
Overtuigd van uw medeleven is er geen gelegen-
heid om te condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel „Sja-
loom" Hilleshagerweg 11 te Mechelen.
Bezoekuren zijn van 11.00 - 12.00 uur en van 17.00 -
19.00 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een korte en fatale ziekte overleed heden

Juan Munoz
echtgenoot van

Dora Goebbels
Bornos, 20 april 1983.
Pl. San Francisco 2, Cadiz (Spanje).

Geheel onverwacht is, op de leeftijd van 66 jaar,
overleden

Elisabeth de Lorijn
echtgenote van

Gerard JozefRuypers
Kinderen en kleinkinderen

6413 XC Heerlen, 16 april 1983
Lingestraat 6
Op wens van de overledene heeft de crematie in be-
sloten familiekring in alle stilte plaatsgevonden.

Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, gevenwij met droef-
heid kennis, dat na een kortstondige ziekte, zacht
en kalm van ons is heengegaan,mijn dierbare man,
onze zorgzame vader, schoonvader, opa, broer,
zwager, oom en neef

Jan Peter Notermans
echtgenoot van

Sophie Stoffens
Voorzienvan de h. sacramenten overleed hij in de
leeftijd van 67 jaar in Grevenbicht. Wij vragen een
gebed voor zijn zielerust.

Grevenbicht: S. Notermans-Stoffens
Grevenbicht: Lenie Heuts-Notermans

Jan Heuts
Nicolle, Peter

Grevenbicht: Yvonne Hanssen-Notermans
Paul Hanssen
Manon, Myron

Schipperskerk: Wim Notermans
Lydia Notermans-v.d. Laar
Familie Notermans
Familie Stoffens

6127 BK Grevenbicht, 19 april 1983
Achter deKruiskapel 11
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal gehouden worden op zaterdag 23
april om 10.30 uur in deparochiekerk H. Catharina
in Grevenbicht.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen con-
doleren.
Avondmis tot intentie van de dierbare overledene,
vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis „De Goddelijke Voorzienigheid" in
Sittard. Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

In plaats van kaarten
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van onze moeder, schoonmoeder, oma en tante

Christina
Schaeks-Doutzenberg
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Schaeks
Voerendaal, april 1983
Tenelenweg 126
De plechtige zeswekendienstzal gehoudenworden
op zondag 24 april a.s. om 10.00uur in de parochie-
kerk van St.-Laurentius te Voerendaal.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is om iedereen persoon- -
lyk te bedanken voor de overweldigende belang-
stelling en devele schriftelijke condoleances, bloe-
men en h. missen die wij mochten ontvangen bij
het overlijden van onze lievemoeder, schoonmoe-
der en oma

Maria Cox De Bic
betuigen wij u langs deze weg onze oprechte dank.
Het isvoorons een grote troost te weten dat zij door
velen geliefd was.

Kinderen en kleinkinderen
Cox De Bic

De plechtige zeswekendienstzal gehoudenworden
a.s. zondag 24 april om 9.45 uur in de Dionysius-
kerk te Schinnen.

Voor uw warme genegenheid gedurende haar le-
ven en voor uw medeleven en overweldigende be-
langstelling bij het overlijden en de begrafenis van
onze lieve en dierbare moeder

Anna Catharina
Kockelkorn

weduwe van
Frans Senden

betuigen wij u onze oprechte dank.
Kinderen en kleinkinderen Senden

Kerkrade, april 1983.
De zeswekendienst zal gehouden worden op zon-
dag 24 april a.s. om 11.00 uur in dekerk van St.-Pe-
trus-Maria ten Hemelopneming te Chevremont.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, ondervonden
bij het overlijdenen de begrafenis van onze zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Sophie Klinkenberg
weduwevan

Wilhelm Hendriks
betuigen wij onze oprechte dank.

Namens de familie:
M. Klinkenberg

De plechtige zeswekendienstzal gehoudenworden
op zondag 24 april a.s. om 11.15 uur in de kerk van
de H. Vincentius a Paulo te Brunssum-Rumpen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven onder-
vonden bij het overlijden en de begrafenis
van onze lieve man, goede vader, schoonva-
der en opa

Giel Mostert
betuigen wij u allen onze oprechte dank.

Mevr. A. Mostert-van Eijs
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst wordt gehou-
den op zaterdag 23. april a.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Catharina te Gre-
venbicht. -

In plaats van kaarten
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming, ons betoond bij het overlijden en de begrafe-
nis van mijn man

Pierre Lemmens
betuig ik mijn oprechte dank.
Een speciaal woord van dank aan directieen perso-
neel van de koninklijke aannemingsmij. van Dru-
nen Den Bosch.

M. Lemmens-Addens

Neerbeek, april 1983
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 april a.s. om 19.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Callistus te Neerbeek.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven die wij moch-
ten ontvangen bij het overlijdenen de crematievan
onze broer, schoonbroer en oom

Louis Hubert
Huntjens

betuigen wij onze oprechte dank.
Familie Huntjens
Familie Hensen-Krings

Kerkrade, april 1983
De plechtige zeswekendienst wordt gehouden op
zaterdag 23 april om 18.00 uur in dekerk van de H.
Maria Goretti te Kerkrade-Nulland.

In plaats van kaarten
t

Wij danken u allenvoor de condoleances, bloemen
en h. missen bij het overlijden en de begrafenis van
onze moeder, schoonmoeder en oma

Maria Catharina
Sangen-Steins

De plechtige zeswekendienst voor moeder wordt
gehouden op zaterdag 23 april om 19.00 uur in de
kerk van St.-Petrus Maria Ten Hemelopneming
(Nassaustraat) Kerkrade-Chèvremont.

Kinderen en kleinkinderen

In plaats van kaarten
Dankbetuiging

Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven, ondervonden bij
het overlijden en de crematie van onze dierbare
broer, zwager, oom en neef

Frans Bertholet
willen wij U langs deze weg hartelijk danken voor
de H. 3Missen, bloemen en condoleances, alsook
voor Uw begeleiding naar het crematorium.

Familie Bertholet
Kerkrade-West, april 1983
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 23
april a.s. om 18.00 uur in de kapel van het Bejaar-
denhuis Firenschat te Terwinselen, Schaesberger-
straat 25.

Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze lieve moeder,
dochter, zus en schoonzus

Yvonne
Schmitz-Lenssen

Dit herdenkenwij tijdens de eucharistie-
viering op zondag 24 april 1983 om 11.00
uur in de parochiekerk St.-Martinus te
Stem.

Ingrid
Familie Lenssen
Familie Schmitz

. . -;";
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van dep?
ming ons betoond bij het overlijden van mijn^23
man, zorgzame en goede vader, schoonV
grootvader en overgrootvader

Gijsbertus Antoniu
van Geffen ■

betuigen wij u onze oprechte dank.
Mevr. J. van Geffen-Witsiers
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Hoensbroek, april 1983
De zeswekendienst zal gehouden worden op
dag 24 april a.s. om 9.30 uur in de kapel van
Piuscentrum te Hoensbroek.

-
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070-477484*
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HEERLEN - Het CCL in Heerlen
kwam recentelijk nog in het
nieuws door uitspraken van de Al-
gemene Rekenkamer, dat de toe-
stand bij deze rijksdienst zorgwek-
kend zou zijn. Zowel op het gebied
van efficiëntie en organisatie als
op gebied van beveiliging had de
Rekenkamer erg veel kritiek op
het CCL. Kritiek die, volgens de
bedrijfsleiding in Heerlen, vooral
terug te voeren is op de gebrekkige
en verspreide huisvesting.

Het CCL heeft haar hoofdvestiging
in het voormalige winkelpand van
C&A aan de Dr. Poelssraat in
Heerlen, maar is daarnaast op ver-
schillende plaatsen in Heerlen on-
dergebracht.
Voor adjunct-directeur P. Aarts van
het CCL was de toezegging van
nieuwbouw in 1985 een verrassing.
„Den Haag is bekend met onze wen-
sen, maar we hebben nog niet ver-
nomen, dat we op de lijst staan voor
nieuwbouw", aldus de heer Aarts.
Waar het CCL in Heerlen nieuw-
bouw zal gaan plegen hangt mede af
van de gemeenteHeerlen. Er zijn di-
verse locaties onderzocht. Eisen van
het CCL zijn een vrije ligging, mede
in verband met de beveiliging, en
niet te dicht bij een autoweg vanwe-
ge hinderlijke trillingen.

Bij het CCL werken 357 mensen.
Het ligt in de bedoeling dat deze
rijksdienst binnen twee jaar zal
uitgroeien naar ruim 480 werkne-
mers.

nieuws uit de provincie, reportage

'Herstructureringswerk ongestoord afmaken'

GS: regionaal beleid
boekte meeste succes

rSTRICHT -„Het loont alleszins de moeite om Limburg
herstruktureringswerk ongestoord te laten afmaken,"

fen Gedeputeerde Staten van Limburg in een gisteren
jegeven verklaring. Want het regionale beleid heeft vol-
(s het provinciaal bestuur in Zuid-Limburg het meeste
I geboekt. Gewezen wordt op het feit dat de regionale
l/Ponent in de werkloosheid teruggelopen is van 5,0 naar
ffocent.

[f-Uid-Limburg is het met hard
'6n en eenreeks van nieuwemi,-. -Ven in een tijd van economi-

sche malaise gelukt om de traditio-
nele spiraal te doorbreken," zeggen
G.S. Geconcludeerd wordt dat de
gunstige ontwikkeling te danken is
aan het tot nu toe eensgezind ge-
voerde beleid van regering en pro-
vinciaal bestuur middels de per-
spektievennota. Juist daaromwordt
het fnuikend voor Zuid-Limburg
genoemd als de zwaarbevochten en
naar het zich laat aanzien kansrijke
perspektieven weer door regerings-
ingrfjpen worden ontluisterd, zeg-
gen G.S

Terugblikkend op de voorgeschie-
denis (de sluiting van de mijnen
waardoor 75.000 banen vervielen)
en het ontstaan van het PNL-beleid
zeggen G.S. zich niet te kunnen
voorstellen dat de regering het
eigen werk uit vroegere jarenwil af-
breken. De huidige premier Lub-
bers en minister Van Aardenne leg-
den enkele jarengeleden immers de
basis voor de Perspektievennota
Limburg.

Brugpijler
G.S. verzekeren dat het voordelig
voor Nederland is om ervoor te
zorgen dat Zuid-Limburg weer op
eigenbenen kan staan. Als de rege-
ring de eerder gedane beloften na-
m^~*■■■■■^—

komt zal binnen twintig jaar het
balkon in het hart van de EEG zijn
verbouwd tot een brugpijler. „Het
nationale economische beleid is
het meest gebaat met regio's die
hun kansen weten te benutten",
zegt het provinciaal bestuur, daar-
bij nog eens wijzend op het speer-
puntenbeleid dat daarvoor is ont-
wikkeld op het gebied van toeris-
me, verkeer, onderwijs, informatie
en telecommunicatie, medische
technologie en energie.

Evenals in de goede jaren van de
mijnindustrie kan Limburg binnen
afzienbare tijd weer een sterke bij-
drage aan de nationale economie le-
veren, is de harde overtuiging die
G.S. vrijdag mee naar Den Haag ne-
men.

AbvaKabo
neemt het

op voor
academisch
ziekenhuis

jASTRICHT - De regionale

É
gezondheidszorg Zuid-

rg van de Abva/Kabo
ot zijn verontwaardiging
genomen van de plannen

Ne minister om het bedden-
i.(*al in het te bouwen acade-N» ziekenhuis in Maastricht
tMueteren tot maximaal 61?
P*at een aantal topspeeialis-
-« verloren moet gaan.

'JAbva/Kabo trekt hieruit de
pusie, datdit ten koste gaat
't op den duur minstens 80Ö
Ndsplaatseft, inclusief die in
l toeleveringsbedrijven. Re-
f voor haar met klem aan te,Peen op de uitvoeringvan de
ppronkelijke plannen.
f acht afwijking daarvan
Rts bespreekbaar, wanneer
F*ductie van het aantal bed-
■£ ten goede komt aan de an-
te ziekenhuizenin deregio en
fileer er afdoende raaatrege-
"borden getroffen om de ver-
N gaandearbeidsplaatsen te
M>enser*en. Dit laatste dient
Poorkeur te geschieden in de
f&ndheidszorg. Voorts staat
JAbva/Kabo erop, dat er een
f«Ue paragraaf tot stand
N, waarmee o.m. gedwongen
Nagen voorkomen dienen te
Nen.

Dochter overleden Heerlense:
„ Nog vragen na sectie”

Familie neemt
verdere stappen
HEERLEN - De familie van de
Heerlense vrouw, die maandag 11
april op raadselachtige wijze in
het ziekenhuis overleed, neemt
geen genoegen met de uitslag van
de sectie. Uit het sectierapport
blijkt dat de Heerlense in coma ge-
raakt is nadat een zenuw ontsto-
ken raakte, die de ademhaling re-
gelt. Volgens het sectierapport is
de ontsteking aan de zenuw ont-
staan doordat een bloedophoping
in de hals is gaan ontsteken.

De familie wijt het overlijdenvan de
vrouw echter aan de nazorg. „Er zijn
zoveel tegenstrijdige verklaringen
over wat met moeder gebeurd is
toen ze vrijdagavond in ademnood
raakte. In het rapport staat dat zij
om half negen 's avonds al hulp
kreeg, maar van medepatiënten
hoorden we dat pas om elf uur hulp
kwam. Ook staat in het rapport dat
moeder om halftwee 's nachts naar
de intensive care is gebracht, terwijl
anderen zeggen dat het pas om vier
uur was," aldus een dochter van de
overleden Heerlense.
Volgens haar zijn er meer tegenstrij-
digheden en uit allerlei getuigen-
verklaringen zou blijken dat de na-
zorg gefaald heeft. Bovendien is, al-
dus de familie, bij de voorbereiding
van de kaakoperatie van de vrouw
een lichte hartafwijking over het
hoofd gezien. Al deze zaken willen
de familieleden precies uitgezocht
zien.
„We doen dit niet om sentimentele
redenen of omdat we de mensen in
het ziekenhuis niet mogen, daar
gaat het niet om. Maar we voelen
ons verplicht tegenover onze moe-
der om de hele waarheid aan het
licht te brengen. Of er ooit een
rechtzaak van komt, weten we niet,
dat laten we aan de advocaat over,"
aldus de dochter.
Advocaat Wesseldijk van de fami-
lie heeft het sectierapport nog niet
ontvangen. Hij zal de familie bera-
den over verdere stappen nadat hij
het rapport bestudeerd heeft.

Bijzondere strafkamer behandelt misdrijf tegen menselijkheid

Kampoudste Riederloh oog
in oog met medegevangenen

door jan a.c. de klerk
[HSTRICHT - Vanaf volgende
Iek maandag zal een zwarte
i^dzijde uit de geschiedenis van
,*re*doorlogII herleven, als de 63-
-!'ge exploitant van een vakan-
pension Albert T. uit het Oos-
3^-jkse stadje Westendorff zich
r01* de bijzondere strafkamer van
i Maastrichtse arrondissements-

si^htbank zal moeten verantwoor-
-1 voor zijn daden in het concen-
.''iekampje Riederloh in de
r-irt van Kaufbeuren in West-

■c3tsland. T. wordt er door het
P<-iibaar ministerie in Maastricht
t "■ beschuldigd in dat kamp men-f>> te hebben mishandeld door

[CJ"* naakte lichamen met meng-
ï/ s van sneeuw, zand.en ijs tot

.°edens toe te hebben ingewreven
»ff die daarna zo lang in de winter-
(^oude te hebben laten liggen dat
i '-"* aan zouden zijn overleden.

Lr'sdrijven tegen de menselijk-
fM, heet het in de dagvaarding,
i s bedoeld in het handvest van de
j6reenkomst van Londen die door
t Geallieerden op 8 augustus 1945er d gesloten. Van andere misdrij-
?" tegenover de gevangenen van.ederloh is in de dagvaarding geen
rake meer.

Het concentratiekampje Riederloh
was een deelkamp van het kamp in
Dachau. Het heeft maar kort be-
staan - van september 1944 tot mid-
den januari1945 - en is na de oorlog
met de grond gelijkgemaakt. Op die
plaats werd het dorpje Steinholz ge-
bouwd. Een monument in de bos-
rand bij dat dorp houdt de herinne-
ring aan de gruweldaden tegen de
Joden in Riederloh levendig.
Albert T. werd zelf daarheen gede-
porteerd nadat hij al in het begin
van de Tweede Wereldoorlog in ons
land door een Duitse marine-krijgs-
raad was veroordeeld wegens wa-
penbezit. Hij werd later in het
kampje kampoudste en de misdra-
geningen die hem nu worden ver-
weten zou hij in die functie hebben
gepleegd.
„Als functionaris van de vijand
diensten en/of werkzaamheden ver-
richtende voor de vijand, in ieder
geval in staatsdienst bij of publieke
dienst van de vijand", formuleerde
officier van justitie mr.J. Nabben in
Maastricht het in de eindtekst van
de dagvaarding.

Slavernij
Na de omschrijving van de misdrij-
ven heet het: „Terwijl de onmense-
lijke handelingen zijn bedreven in

het kader van het door de Duitse
overheid geleide, gestimuleerde of
gedulde systeem van het gedurende
de oorlog in slavernij voeren en/of
uitroeien van leden van een burger-
bevolking."

Zeven mensen die het verblijf in
Riederloh hebbenoverleefd, zullen
naar Maastricht komen om er hun
verhaal over te doen. Vijfals getui-
gen van het openbaar ministerie.
Dat zijn Joden van Hongaarse en
Poolse afkomst waarvan er nu
twee in de Verenigde Staten van
Amerika en drie in Israël wonen.
Twee ex-gevangenen komen op
verzoek van Albert T. en zijn
raadsvrouwe mr. Odekerken mo-
gelijk ontlastende verklaringen af-
leggen.

Albert T. heeft tot nu ontkend zich
aan misdrijven tegenover zijn me-
degevangenen in het kampje schul-
dig te hebben gemaakt. Hij werd op
24 september van vorig jaarbij de
Nederlands/Duitse grens bij Heer-
len aangehouden toen hij op weg
was naar het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds in Heerlen. Van dat
fonds ontving hij tot dan toe een bij-
zondere verzetsuitkering. Die is
hangende de vervolging nu stopge-
zet.

Jury
In vijf voorronden hebben zich in
totaal 53 solisten en ensembles voor
deze finale gekwalificeerd. Ze zijn
in verschillende leeftijdscatego-
rieën onderverdeeld en zij worden
beoordeeld door de heren Laro uit

Waalre en Adams uit Eil. De piano-
begeleiding wordt verzorgd door
mevrouw G. Devies-Viegen uit
Bom.

„BAZEN” VOLGENNOG

Zwartwerkers
voor rechter

MAASTRICHT - Van de ongeveer
150 uit Limburg afkomstige zoge-
heten zwartwerkers die enkele
maanden geleden tijdens een ge-
richte actie op bouwprojekten in
het Duitse grensgebied werden

aangehouden, zijn de eerste 25 tij-
dens twee achtereenvolgende zit-
tingen voor de Politierechter in
Maastricht moeten verschijnen.De
overigen worden de komende we-
ken gedagvaard.

Het onderzoek strekt zich inmid-
dels ook uit tot frauderende werk-
gevers, die zwartwerkers in eigen
regio in dienst hadden of hen uit-
zonden naar de Duitse grensstreek.
Voor eentiental van hen heeft Justi-
tie intussen een vervolging ingezet.
De zwartwerkers die de afgelopen
dagen voor Politierechter mr.J.
Swane zijn verschenen, waren af-
komstig uit verschillende Zuidlim-
burgse plaatsen, in het bijzonder
Maastricht, Valkenburg en Simpel-
veld.
Officier van Justitie mr.l. van Op-
stal had hen gedagvaard op be-
schuldiging van valsheid in ge-
schrifte, gepleegd ten nadele van in-
stellingen als gemeente of bedrijfs-
vereniging van wie zij een uitkering
ontvingen. Zes maanden gevange-
nisstraf eiste de officier tegen twee
mannen die de gemeente Maas-
tricht door middel van valse opgave
voor respektievelijk 59.000 en 61.000
hadden benadeeld. In beide geval-
len legde de rechter een vonnis op
van vijf maanden onvoorwaardelij-
ke gevangenisstraf. Ook in alle ove-
rige gevallen werden (lagere) vrij-
heidsstraffen geëist en opgelegd,
een enkele maal geheel of gedeelte-
lijk voorwaardelijk.

Miljoenen
Het onderzoek tegen de van fraude
jegens bedrijfsvereniging en fiscus
verdachte werkgevers zal geruime
tijd in beslag nemen. Per kubieke
meter zijn de afgelopen dagen in-
beslaggenomen bescheiden over-
gebrachtnaar het Paleis van Justi-
tie in Maastricht. Volgens een
woordvoerder van het Openbaar
Ministerie handelt het in dezefrau-
dezaken om miljoenen.

53 solisten en ensembles in Born

Finale van tiende
Ronckentoernooi

BORN - Zondag 24 april wordt in
Bom de finale van het Mgr. Ronc-
kentoernooi 1983 gehouden. De or-
ganisatie van dit toernooi voor so-
listen en ensembles van blaas- en
slaginstrumenten, dat dit jaar
voor de tiende keer wordt gehou-
den, is in handen van harmonie
I'Union uit Bom.

De finale is in de Tiendschuur aan
de Parkweg. Het toernooi begint om
11 uur; omstreeks 15 uur worden de
eerste uitslagen bekend gemaakt.
Om 17 uur begint het tweede ge-
deeltevan het programma. Dat is te-
gen 21.30 uur afgelopen, waarna de
prijsuitreiking volgt.

FKM
Voor het eerst dit jaar krijgen de
beste acht solisten en één ensemble
de mogelijkheid om deel te nemen
aan de nationale federatieve kam-
pioenswedstrijdvan de FKM, die op
12 juni in „De Speeldoos" in Vught
wordt gehouden.
Bovendien worden er naar alle
waarschijnlijkheid ook dit jaarweer
op een nader te bepalen datum ra-
dio-opnamen van de beste solisten
gemaakt doorKRO ofROZ. In Bom
krijgen de solist en het ensemble
met het hoogst aantal punten de
Mgr. Roncken wisseltrofee.

Beker
Voor de winnaars in elke categorie
is er een bondslegpenning, terwijl
iedere deelnemer een herinne-
ringsvaantje (geschonken door
harmonie I'Union) krijgt aangebo-
den. Het gemeentebestuur van
Bom heeft een beker ter beschik-
king gesteld voor de solist met het
op één na hoogst aantal punten van
het toernooi.

Niet meer tegen academisch ziekenhuis

NSEM wil
„positieve

ommekeer”
MAASTRICHT - De werkgroep
academisering van de 'Nieuwe
Studenten Eenheid Maastricht'
NSEM heeft in een gisteren ver-
spreid persbericht opgeroepen tot
'stoppen met alle fatalistische
doemdenkenj' en tot een 'positieve
ommekeer' op basis van toezeggin-
gen die ministerDeetman zou moe-
ten doen.

De werkgroep zegt blij te zijn dat de
minister de nieuwbouw van een
academisch ziekenhuis niet nodig
vindt, maar wil wel dat er iets voor
in de plaats komt. De aanleiding om
een sterker accent te leggen op de

eerste lijnmag niet het financiële ar-
gument zijh. „Tegen dit laatste wil-
len wij ons zelfs uitdrukkelijk ver-
zetten," aldus de groep.

De NSEM heeft een eigen uitlegvan
de mededeling van de minister dat
de Maastrichtse medische faculteit
zich zou moeten gaan bezig houden
met deeerste lijn: Grondige verbou-
wing van Annadal met nieuwbouw
op het terrein van dat ziekenhuis,
wel overgang naar de status van
academisch ziekenhuis, maar niet
in de gebruikelijke zin van het
woord, hechtere banden met regio-
nale ziekenhuizen en andere instel-
lingen in de regio, academisering
van de eerste lijn, research naar
structuur en functioneren van die
eerste lijn en naar derelatie tussen
eerste en tweede lijn, research in de
tweede lijn, gericht op de eerste-
lijnszorg.

„Wij stellen dus niet dat er geen
academisch ziekenhuis nodig is,"
aldus de mededeling, waarin het
academisch ziekenhuis van Ant-
werpen ten voorbeeld wordt ge-
steld. De groep ziet goede aanzet-
ten in het - door haar overigens
aanvankelijk verworpen - 'Inte-
graal plan voor de universitaire
participatie in de regionale ge-
zondheidszorg' en het conceptrap-
port van de commissie Sikkel,
waarvan de groepsleden kennelijk
inzage hebben gehad.

Sympathie
voor ROZ

MAASTRICHT - De pas op-
gerichte vereniging „Vrien-
den van de Regionale Om-
roep Zuid" heeft tot nu toe
rond tienduizend handteke-
ningen ingezameld van Lim-
burgers, die de actie „ROZ
moet blijven" steunen. Dit
heeft het bestuur van de ver-
eniging gisteren meege-
deeld.

De actie is een gevolg van de
plannen van minister Brink-
man van WVC om de zend-
machtiging van de 38 jaar
bestaande en onder de NOS

opererende ROZ in te trek-
ken en die te verlenen aan
de pas opgerichte Stichting
Regionale Omroep Limburg
(SROL).
Komende zaterdag houdt de
vereniging „Vrienden van de
ROZ" een manifestatie op
het Vrijthof in Maastricht voor
het behoud van de ROZ.

Vraagtekens bij levenskansen congrescentrum

Hotels Maastricht
bedreigd door MEC

MAASTRICHT - Er mag geen ho-
tel bij het Maastrichts Euro Cen-
trum (MEC) gebouwd worden en
het is nog maar zeer devraag of het
MEC als geheel ooit een wezenlijk
stuk van de nationale congres-
markt zal verwerven. Dit zijn de
voornaamste conclusies uit het on-
derzoek van het Produktiviteits
Centrum Horeca (PCH) in Den
Haag. Het PCH heeft deze bevin-
dingen neergelegd in een nog ver-
trouwelijk rapport dat vervaar-
digd is in opdracht van de gemeen-
te Maastricht.

Het PCH plaatst bij de komst van
het MEC denodigevraagtekens. Tal
van negatieve ontwikkelingen doen
zich gelden. Een sterke concurren-
tie, grote exploitatietekorten, de af-
name van de gemiddelde duur van
de congressen, een vermindering
van het aantal congresgangers en
een afname van het bestedingsni-
veau.
Volgens hetPCH is de internationa-
le betekenis van Maastricht gering,
de meeste internationale en natio-
nale congressen vinden plaats in de
Randstad. Hier komt bij de regio-
naal-economisch minder gunstige

positie van de Maasstad. Volgens
het Produktiviteits Centrum is de
komst van het MEC-hotel, en de
daarmee gepaard gaande uitbrei-
ding van de kamercapaciteit in
Maastricht, niet verantwoord. Het
PCH verwacht dan ook dat de
winstgevendheid van de bestaande
Maastrichtse hotelbedrijven ernstig
zal worden aangetast.
De komst van het MEC-hotel is des-
astreus omdat enerzijds de vraag
naar bedden de laatste jaren sterk is
teruggelopen en anderszijds het
aanbod gestegen is. Het bed-index-
cijfer is jaarlijks teruggelopen, van
100 in 1976 naar 87 in 1982. De con-
clusie dat de bed-bezetting in 1982
aanmerkelijk is verslechterd is vol-
gens het PCH dan ook gerechtvaar-
digd. De dalende vraag manifesteert
zich in het bijzonder bij bedrijven
met meer dan 50 bedden.
Tot vorig jaar is het aanbod van ka-
mers daarentegen sterk toegeno-
men. In een vergelijking van de ka-
merbezetting in 1982 ten opzichte
van de kamerbezetting in het jaar
1979 constateert het Produktiviteits
Centrum dat in de zeven congres-
maanden vorig jaar gemiddeld 94
kamers niet bezet waren, terwijl

vier jaar geleden 85 kamers leeg
stonden. Het PCH concludeert dan
ook dat het aanbod van kamers en
bedden aanzienlijk groter is dan de
vraag.

De komst van een hotel zorgt, nog-
maals volgens het PCH, voor een
verdere toename van het aanbod
en zal daarom het overschot alleen
maar doen toenemen.

Tweemaal
koopavond
in Heerlen

HEERLEN - Omdat op Koningin-
nedag, zaterdag 30 april, de winkels
gesloten zullen zijn, worden volgent-
deweek in Heerlen twee koopavon-
den gehouden. Naast de normale
koopavond op donderdag zullen de
winkels ook op vrijdag 29 april tot
21 uur geopend mogen zijn. De ge-
bruikelijke groenten- en fruitmarkt
in Heerlen op zaterdag gaat ook op
Koninginnedag gewoon door.

De regen die het KNMI vrij halsstarrig voorspelde kwam gisteren niet. Integendeel, in
Limburg was het woensdag bijzonder aangenaam wat de natuur betreft. Zonnig, een
lekker windje en bovendien een vrije middag voor de jeugd. En als het begrip vrije tijd
ter sprake komt dan neemt defiets daar een bijzondere plaats bij in. Het is trimmen wat
de zomertijd-klok slaat, door jong en oud. Defato's werden doorDRIES LINSSEN ge-
maakt in Übachsberg. Inzet: crossende jeugd nabij Kaldeborn.

officiële mededeling
GEMEENTE STEIN
BEKENDMAKING

t> burgemeester van Stem maakt
(*volge het bepaalde in artikel 23

)'de Wet op de Ruimtelijke Orde-
' bekend, dat vanaf 27 april 1983
'"Jende één maand, voor een
fc ten kantore van afdeling ge-
"Utewerken en ruimtelijke orde-

'"->. Havenstraat 23, ter inzage ligt
Nrste partiële herzieningvan het
l^mmingsplan „Visserspoel-
(f-len" met de daarbij behorende
(F-t-aart, voorschriften en toelich-

OjWende bovengenoemde ter-

" kan een ieder by de gemeente-
r schriftelijk bezwaren indienen

"e<- het ontwerp-herzieningsplan.
<K 20 aprü 1983
Pc burgemeester voornoemd,*->. H.T. Vrouenraets
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Officier eist maximale straffen
Angereden vrouw b

bruut „weggeworpen”
MAASTRICHT - Verdachte F.E.
(43) nam zelf het voortouw toen
gisteren in de Maastrichtse rechts-
zaal op verwijtende toon werd her-
innerd aan de botte en brute ma-
nier waarop hij en twee vrienden
op 2 januari van vorig jaar waren
opgetreden tegenover een door
hem aangereden voetgangster.
„Dat was schofterig", bekende ver-
dachte. „Het tart iedere beschrij-
ving", luidde de bevestiging van
president mr.G. Hermesdorf en of-
ficier van Justitie mr.H. Laumen
hield het op „mensonwaardig",
daaraan toevoegend dat E. en
diensniet ter zitting verschenen
medeverdachte P. M. (37) van zijn
kant op geen greintje clementie
hoefden te rekenen.

Op de tweede dag van het nieuwe
jaar waren E. en twee makkers in
vrolijke stemming op weg naar een
vriend in de Maastrichtse woonwijk
Caberg. Bij het naderen van een
kruising in de Pergamijndonk stel-
de de bestuurder de linker rich-
tingwijzer in werking, maar reed
niettemin onverminderd rechtdoor
nadat zijn mede-inzittendenhem dit
hadden aangeraden. Als gevolg van
deze misleidendemanoeuvre botste
de wagen tegen een overstekende
66-jarige voetgangster. „Ik had niet
opgelet", gafbestuurder E. gisteren
volmondig toe.

Operatie
Na de aanrijding waren hij en
vriend M. uitgestapt. De op het weg-
dek liggende vrouw vroeg hen de
politie te bellen en, even later, haar
naar het ziekenhuis terijden. „Dat is
niet nodig, stel jeniet aan",kreeg zij
ten antwpord. Uitvoerig memoreer-
de president mr. Hermesdorf giste-
ren het verder verloop van conver-
satie en daarop aansluitende hande-
ling.

Dreigend was de gewonde vrouw
te verstaan gegeven op te staan:
„Snel, anders helpen we wel een
handje..." Daarop werd zij bij bei-
de armen genomen en in de wagen
geduwd, waarin een derde man
bleek te zitten. Volgens de vrouw
was dezebeginnen te vloeken en te
tieren. Met hoge snelheid reed de
auto naar de Van Akenweg. Sme-
kingen van de vrouw om haar naar
het ziekenhuis te brengen, lokten
smalend gelach uit.Haar werd ver-

weten te simuleren en uit te zil^
chantage. '§?

.■EiBij een groot grasveld werd p-ft (
ling gestopt. Het slachtoffer euit de wagen gedragen, op de gjesgezet en, ondersteund, naarga.grasveld gevoerd. Daar lieteigj'
twee mannen haar onverwacht*.^waarop de vrouw schreeuwend^pijn neer zakte. Vanuit de wei^*,,
rende wagen hoorde zij nog ro^„Rijdt haar kapot!" " <an
Na enige tijdwerd zij door voo?°
gangers aangetroffen en volgde
middellijk overbrenging naai6o
ziekenhuis. Daar werd een ge' §
pliceerde enkelbreuk gecolfv
teerd die operatief ingrijpen nr 1-1
zakelijk maakte. De verwondi^bleken te zijn verergerd doordfë*
vrouw op de gekwetste voet'r*'
moeten staan en lopen. ü"

■ <IInvalide
Autobestuurder E. wilde gist'
voor de rechtbank niets goedprK
Hij zei veel spijt te hebben vail-j
gebeurde. Toen hij eraan herirU
de zelf verkeersslachtoffer te zijll».
invalide, lokte dat bij rechters etc
ficier opperste verbazing uit. V P

kennisgeving namen zij de medfj;
ling van de raadsman aan, daeft
niet verschenen medeverdacht»;
waarschijnlijk te zenuwachtig 11*
geweest om naar de rechtban^1komen. ir
Officier van Justitie mr. Lau-.g<
achtte de aan beiden verweten il:
drijven zonder enige restrictiefwezen. Voor E. hield dat in g»*^
schuld aan een botsing met li emeiijk letsel, doorrijden na eenk
rijding zonder zijn identiteit te Pc
ben laten vaststellen en het opz*^lijk gedogen Van mishandeL"
welk laatste feit ook aan M. wast^lastegelegd. At

„Ik acht geen enkele reden aai*^zig om ook maar de geringste si
vermindering voor te stellfci
meende de officier. „Heel popC
gezegd, verdienen beiden een'^hoorlijke veeg uit de pan!"
Tegen E. eiste hij daarop acht
ken onvoorwaardelijke geva-L
nisstraf en twee jaar onvoormj
delijke ontzegging van de rifc
voegdheid, tegen M. zes weken'
voorwaardelijke gevangenisst^|
Op 2 mei volgt de uitspraak vaiL
rechtbank. b<j

Raadsman legt ontlastend materiaal op tafe
Amfetamineproces teger

Rob van L. uitgesteld
STOCKHOLM -Het strafproces te-
genRob van L. (38) uit Einighausen
wegens narcoticasmokkel naar
Zweden is voor onbepaalde tijd
verschoven. Het zou aanvankelijk
direct na Pasen voor de rechtbank
in Stockholm hebben plaatsgevon-
den. De verschuiving is een gevolg
van ontlastend materiaal dat op
het laatste moment door de raads-
man van de Limburger is aange-
dragen.

Dat vergt een nieuw onderzoek.
Rob van L. wordt er door het open-
baar ministerie van beschuldigd be-
trokken te zijn geweest by het
smokkelen van 80 kilogram amfeta-
mine naar Zweden in november
1981. Hij zou een Sittardse chauffeur
er toe bewogen hebben tegen een
beloning van 75.000 gulden de in
een reservewiel van zijn vrachtauto
verborgen smokkelwaar in Zweden
af te leveren. De Sittardenaaf is
daarvoor inmiddels tot negen jaar
cel veroordeeld. De afnemer van die
parij amfetamine kreeg een gevan-
genisstraf van 12 jaar.
Rob van L. is pas vorige week don-
derdag officieel door de Zweedse
justitie in staat van beschuldiging
gesteld. Op 6 augustus van vorig
jaarwerd hij in Aken aangehouden.
Na een lange procedure is hij door
de West-Duitse autoriteiten aan
Zweden uitgeleverd. Daags na zijn
aanhouding is in zijn woning huis-
zoeking verricht. Daarbij werd door
de politie een zakagenda met voor
het onderzoek belangrijke aanteke-

ningen, een wegenkaart van WV
Duitsland en een boekje met adi
sen en telefoonnummers gevonw.

Raadsman Goeran Heimer y
Rob van L. heeft de verklaring i|
de Sittardse chauffeur, dat hijh
die 9de november in 1981 om I**
twee departij smokkelamfetairtc
van Rob van L. en zijn metgezen
F. uit Heerlen op een stille weg ■],
sen Beegden en Panheel - tegen -i
voorschot van 40.000 gulden opf
beloning - overnam, aangevof
ten. Hij heeft een verklaring %
een Apeldoornse zakenman onl
gelegd waarin die verklaart ♦-
Rob van L. diezelfde november-f
om half een nog bij hem in de zit*
was om een parelcollier te korfi
voor een met hem meegekom
vriendin uit Venlo.

Vijf inbraken
in Ubachsberl

ÜBACHSBERG - In de nacht <
dinsdag op woensdag is in vijf ■}
ningen in Übachsberg ingebroW
Onbekenden drongen met behH
van valse sleutels binnen in huil}
in de Hunsstraat, de Vrenkew
de Jozefstraat, de Bostenstraat
de Mostardstraat. Daarbij werfl
geldbedragen ontvreemd, alsnw
antiek, gebruiksvoorwerpen en
vensmiddelen.

Op 14april van verleden jaarmoesten wij afsc|
nemen van onze lieve vrouw, moeder en oma |

Riek Martens
In de kerk van de H. Drievuldigheid in het Sclj
bergerveld zal a.s. zondag om 11 uur te harer iil
tic de eerste jaardienstworden ingehouden.
E

Jan Ummels
kinderen en kleinkinderen?

\
De plechtige eerste jaardienst voor onze broei
zwager . <3

Sjeng Köhlen
zal plaatshebben op zondag 24 april a.s. om 1'
uur in de H. Hartkerk te Overhoven-Sittard.
f

Familie Köhlen
Sittard, april 1983
Heistraat 181 -H

REMSCHIJVEN en |
mels uitdr., eil.kt
vlakken. Limb. Accir
trale 8.V., Grasbr*
weg 67, Heerlen. .
KENTEKENPLATEJ!klaar terwijl u wach!
045-724700. Limb. 'Centrale 8.V., Grad
kerweg 67, Heerlen. 1\

Voor devele blijken van deelneming, ondervonden
bij het overlijden en de begrafenis van onze moe-
der, schoonmoeder en oma

Annie Laumen
weduwe van
Toon Mies

betuigen wij allen onze hartelijke dank.
Familie Mies

De plechtige zeswekendienst heeft plaats op zon-
dag 24 april 1983 om 9.45 uur in de parochiekerk
van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud Geleen.

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden
bij het overlijden en debegrafenis van

Anna Maria Gertrud
Boss

echtgenote van wijlen

Johan Joseph Pötgens
betuigen wij u allenonze dank.

Kinderen en kleinkinderen
Pötgens-Boss

Kerkrade, april 1983
De zeswekendienst zal plaatsvinden op zaterdag 23
april a.s. om 18.30uur in deparochiekerk van H.H.
Jozefen Norbertus te Kerkrade.

De Limb. ACCUCENTRA-
LE 8.V.. Grasbroekerweg
67, Heerlen t.o. VSL-gara-
ge, 045-724700. Motoron-
derdelen, uitlaten, ace,
trekhaken r.b.s., koppelin-
gen.

Limburgs Dagblad
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Het is een jaar geleden dat wij afscheid
moesten nemen van onze goede moeder,
schoonmoeder en oma

Troutje Papenborg-
Dautzenberg

Dit herdenken wij tijdens de eucharistievie-
ring op zondag 24 april a.s. om 11.30 uur in de
parochiekerk van de H. Pastoor van Ars te
Eygelshoven.

Kinderen Papenborg

De plechtige eerste jaardienstvoor mijnman, onze
vader, schoonvader en opa

Mathieu Bruis
zal plaatsvinden op zondag 24 april a.s. om 18.00
uur in de dekenale kerk Petrus en Paulus te
Schaesberg.

Familie Bruls-Bloem.

De plechtige eerste jaardienst voor
mijn dierbare echtgenoot, lieve vader
en opa

Jan Joseph Haas
zal plaatshebben op zondag 24 april
a.s. om 9.45 uur in de parochiekerk
van O.L. Vrouw van Onbevlekte Ont-
vangenis van Maria te Terwinselen.

Mevr. M.M. Haas-Hamers
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade-West, april 1983
Elbereveldstr. 414.

In plaats van kaarten
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te be-
danken voor de vele blijkenvan medeleven diewij
mochten ontvangenbij het overlijden en de crema-
tie van onze lieve vader en opa

Nicolaas Ambergen
betuigen wij onze hartelijke dank.

Kinderen en kleinkinderen

Donderdag 21 april 1983 " PagirL.

Wij bedanken allen voor de condoleances en
de belangstelling bij het overlijden en de be-
grafenis van onze vader

Martin Weling
De zeswekendienstwordt gehouden op zater-
dag 23 april a.s. om 19.00 uur in de kapel van
het bejaardenhuis „Heereveld" te Übach o.
Worms.

Het is een jaar geleden dat wij zo plotseling
afscheid moesten nemen van haar die ons zo
dierbaar was. Zij ontviel ons veel te vroeg, de
dood verstoorde de mooiste band.

Zij is er niet meer, haar plaats in huis is leeg.
Zij was ons zo dierbaar, mijn lieve vrouw,
goede moeder

Leny
Grams-Haanraads

Wij herdenken' haar in de eucharistieviering
op zaterdag 23 april as. om 19.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw v.d. Berg Carmel
te Leenhof.

Horst Grams
Angelique



nieuws uit eigen streek, cultuur

KUNST TE KEUR
orjaarsconcert

Bleijerheide
tRADE - De harmonie
"toiliaan uit Bleijerheide
'zondag haar voorjaarscon-
-1 zaalKluytmans te Kerkra-

l'at wordt het eerste optre-
">nder leiding van dirigent
r Janssen uit Heer. Gastver-
ïg is de harmonie St. Caeci-

I Spekholzerheide onder di-
van Jo Conjaerts.
"ftvang van het concert is 20

2**ezaal gaat om 19.30 uur
en er is geen entree. Voor

k luze spelen de gasten uit
ctPolzerheide en daarna de
>r<Pnie St. Aemiliaan.

ina Bausch in
uitverkocht

Wijngracht-
theater

KRADE - Een uitverkocht
pachttheater herdachtJagavond zijn eerste lus-
"'ttiet een optreden van hetpieater Wuppertal. De in-
'els beroemde Pina Bausch
te in haar creatie: „Café Mül-
ij-Vlodern bewegingstheater,
■gekomen uit de expressie-
,'Een beheerst gebeuren, be-
H door sacrale muziek met
Jtem, maar dat ook vaak in
'tespannen stilteplaatsvindt.
JjSaat om een tragisch gege-
.eigentijds ook: de vrouw,
jdrukt en overheerst doorW. Alle cafébezoekers zijn
Ï^Zen tragische figuren, die
'■"ooit ontmoeten in momen-
'an geluk. De opvoering ein-
#oals ze begon: in het don-
|Men zou ze kunnen bekijken
l*-en modern schilderwerk.
:t geeft summier houvast,
/veel moet de toeschouwer
ifnvullen. Deze lustrumvoor-
r**g werd bijgewoond door
/genwoordigers van het mi-
Me van onderwijs, welzijn
Utuur, van het Goethe-insti-

Limburgse,culturele in-
"*gen en uiteraard ook door
Kerkraadse gemeentebe-

f*

BIOSCOPEN
HEERLEN

J['* Tootsie, 4de week, a.1., dag. 20.30
"«"en zo 14.30. 19 en 21.30 uur, woe
a/-n 20.30 uur.tfr Still ofthe night, 16 jr, dag (met;Nering van maandag) 20 uur, za en
"j^O. 19 en 21.30 uur, wo 15.30 en 20'"<-n zwoele zomeravond, 16 jr, ma
f,
■"He: Meisjes, die overal voor klaar(■ *8 jr, dag. doorlopend van 12 tot 24
e[*et pornohuwehjk, 18 jr, do t/m zo

First blood, 4e week, 16 jr, dag.
!*n 20.30 uur. Hot bubblegum
Ej. 12 jr, 5e week, dag. 14.15en 20.15
r e gendarme in paniek, 4de week,
:rê. 14 en 21 uur. The happy hooker,
.j'ag. 13.45en 20.45 uur. De Chinese
3Pan, 16 jr, dag. 14.15 en 21.15 uur.
'"Ju père, ma t/m woe, 14.15en 21.15
jjüantic city, 16 jr, vr en za 22.45

Aung Fu zombies, 16 jr, vr en za■Kr.
jf*.Francisca, zo 20 uur.

ENSBROEK
['; Stripes, 16 jr, za 20.30 uur, zo 14,
'20.30 uur.

UBACHOVER WORMS
'"■-theater: Levend opgegeten door
"■nibalen, 16 jr, za 20 uur, zo 19 enIr.

KERKRADE
■frachttheater: Als je begrijpt wat
F^oel, a.l. zo 14.30 uur. The blues(■-Ts, a.l. zo 17 uur. Deense snoepjes
p***, 16 jr. zo en ma 20 uur.

HAESBERG
?ino: Hi-riders, 16jr, do en vr 21.30
■r-e kleine dikke slaat weer toe, 16 jr,
P vr 23.45 uur. Poltergeist, 16 jr. za,
If **ia 21.30 uur. Deense snoepjes in
l' *6 jr, za, zo en ma 23.45 uur. Timef****, 12 jr. di en wo 21.30 uur. Het
V' 16 jr, di en wo 23.45 uur..

ASTRICHT
fv al: First blood, 2e week, 16 jr. dag.

i/fUur, za, zo en wo 14.30en 20.30 uur.j(fe 1: De gendarme in paniek, 4e~l> a.1., dag. 20.15, za, zo en wo 14.15.■^"15 uur..*« 2: The amateur, 16 jr. dag. 20.15
I**. zo en wo 14.15en 20.15 uur. The
«*6 jr. vr en za 23 uur.
■T °: De vlashaard, 12 jr. do en vr 21"jl?a en zo 14 en 21 uur. IV^on oncle"ï^rique, 12 jr. maen di 21 uur, wo 14
tl' Uur.
er* 1: Madehen von St.-Tropez, 18 jr,
dvan 12 tot 20.30 uur. Class of 1984,
,' dag. 20.30 uur. Vurig als een vul-

'lB jr. vr en za 22.45 uur.
PJf 2: Satijnzachte lusten, 18 jr, dag.
01 12 tot 20.30 uur. The way of the
1J dragon, 16 jr. vr en za 22.30 uur.
4 1 1: An officer and a gentleman, 12

«- week, dag. 14, 16.30 en 20.30 uur.
" 2: Le choc, 16 jr. dag. 14, 16.30enyr. De grote stilte, 16 jr. Wo 20.30

Jf'3: Schwestern, 16 jr. dag. 14, 16.30

Siberiade, do t/m wo 20 uur.

KENBURG
?coop: Class of 1984,16 jr. vr, za en

,-tj*3o uur. Grease 2, a.l. vr, za en zo
r Uur. Sweet young girls, 18jr, vr, za0 23 uur.

LEEN
tf: Aas der azen, 2e week, do t/m ditij Uur, zo 15, 18 en 20.30 uur. Jonge
lt e meisjes, 18 jr. za 23 uur..Jyo Anders: E.T., a.1., 3e week, do
'p 20.45 uur, zo 15, 18 en 20.45 uur.

STARD
N>: De vierde man, 16 jr. dag. 20.30
jj?o 18 en 20.30 uur. Het kleinste bor-

Texas, 16 jr. dag. 20.45 uur, zo 18
ff;-45 uur. Les uns et les autres, a.l.rm wo 20.45 uur.

Ouderen exposeren
in Simpelveld

SIMPELVELD - Ruim hon-
derd oudere inwoners van
Simpelveld en omgeving zul-
len komende zaterdag en zon-
dag een tentoonstelling hou-
denvan werken op het gebied

van houtbewerking, schilde-
ren en tekenen. Deze exposi-
tie wordt gehouden in dien-
stencentrum I Gen Bende aan
de Dr. Ottenstraat in Simpel-
veld. Beide dagen kan men er
van 14 tot 18 uur terecht.

Veel deelnemers aan de ten-
toonstelling zijn verbonden aan
de SWOS in Simpelveld. Ook
worden er tijdens de openingsu-
ren demonstraties gegeven.

De opening zaterdagmiddag
wordt muzikaal omlijst door het
pianoduo Stella Bonten en Hu-
bert van Wersch, dwarsfluit-
kwartet De Kwaersjlaeg en het
dameskoor van de Sociëteit
St. Josef.

FILM VOOR
OUDEREN

HEERLEN - De Stichting Welzijn
voor Ouderen organiseert in de
laatste week van april een educa-
tief filmprogramma. Er worden
drie films vertoond die ongeveer
anderhalfuur duren.

De drie films zijn: „Het Verdronken
Land van Saaftinge" over een na-
tuurgebied in de Zuidhollandse en
Zeeuwse Delta, „Operatie Cascog-
ne" over olieboringen op zee en
„Het blijft zoeken", over de ver-
standhouding van een moeder met
haar 17-jarige dochter.
De toegangsprijs voor deze verto-
ningen bedraagt één gulden. Op 27
april is de film in dienstencentrum
Vogelsanck te zien om 14 uur en op
28 april is de voorstelling om 10.30
uur in het Markieshuis in hetEiken-
derveld.

Cabaret afgelast
in Brunssum

BRUNSSUM - De cabaretvoor-
stelling, die Dorine van derKlei
vandaag, donderdag, in dr
Brikke-oave te Brunssum zou
geven, gaat wegens ziekte van
de begeleidende pianist niet
door. Er is geen vervangende
datum voor deze voorstelling
opgegeven, waardoor Dorine
van der Klei in Brunssum al-
thans niet te zien zal zijn.

Aktiegroep '81
protesteert bij

GS tegen school
HEERLEN - Zoals aangekondigd
in de raadsvergadering van Heer-
len heeft de Aktiegroep '81 bij Ge-
deputeerde Staten van Limburg
bezwaar aangetekend tegen de ves-
tiging van een Openbare Lagere
School in het gebied De Dem in
Hoensbroek-Heerlen. In het schrij-
ven van de politieke groepering
aan GS staat nogmaals dat de
Heerlense raadsfractie van mening
is dat van het stichten van een
nieuwe school dient te worden af-
gezien.

Treebeek beroept
dominee Molema

TREEBEEK - De Baptisten ge-
meente in Treebeek heeft een be-
roep uitgebracht op dominee C. Mo-
lema in Zutphen. De gemeente in
Treebeek is vacant sinds dominee
Chr. Eijer naar Enschede vertrok.

HEERLEN

Regio kort

" Het Kerkraads Symfonie-Orkest
verzorgt vanavond een concert in
het ontmoetingscentrum van Wel-
terhof. Het programma begint om
19.30 uur en de entree is vry.

" De Nederlandse Vereniging van
Huisvrouwen houdt vandaag om 14
uur in het zaaltje van de Ned. Herv.
Kerk aan het Tempsplein een lezing
over balkonplanten.
"In het Dienstencentrum Het
Schrijverke, Guido Gezellestraat,
wordt iedere donderdag tussen 10
en. 12 een koffiebijeenkomst voor
ouderen georganiseerd.

SCHAESBERG

" De fïetscross-club Glück Auf
houdt zaterdag een grote openings-
wedstrijd in deKaldenborn.Nieuwe
leden kunnen zich aanmelden bij
secretaris Korzelius, Berhhard-
straat 3, telefoon 315995, ofwel
iedere zaterdag tijdens de trainin-
gen van 15 tot 17 uur in deKalden-
born. Het lidmaatschapkost 35 gul-
den per jaar.
"In het jongerencentrum Main-
street wordt morgen om 20 uur de
film The Kick vertoond. De entree
bedraagt 1 gulden.

SIMPELVELD

" De Tekenclub en de Houtbewer-
kingsclub van het Dienstencentrum
houden komend weekeinde een
tentoonstelling in I gen Bende.

ledereen die deze tentoonstelling
tussen 14 en 18 uur muzikaal wil op-
luisteren kan zich opgevenbij Betty
de Weit.
"De commissie financiën komt
vanavond om 18 uur voor een open-
bare vergadering bijeen.

" In samenwerking met het Groene
Kruis organiseert de Diabetes Ver-
eniging Nederland om 19.30 uur in
het Groene Kruisgebouw aan de Dr.

Ottenstraat een diabetesvoorlich-
tingsavond.

KERKRADE
"De SWOK-kerngroep Nulland
organiseert samen met de Stichting
Huishoudelijke Voorlichting een
quiz over huishouding en voeding.
De quiz wordt gehouden in het
dienstencentrum Nulland, Bleijer-
heidestraat 11a. Het inschrijfgeld
bedraagt een gulden.

" Het 'Project Mensen Zonder
Werk' heeft sins enige tijd een zelf-
standige stichting gevormd. Als ge-
volg daar van is de naam gewijzigd

in 'Stichting Mensen Zonder Werk.
Het dagelijks bestuur wordt ge-
vormd door de heren A. Amkreutz,
voorzitter; A- Jannsen, vice-voorzit-
ter; J. de Koning, secretaris en N.
Quadvlieg penningmeester.

BOCHOLTZ

" Bejaarden die op 3 mei mee wil-
len naar de Ardennen,kunnen zich
tot en met maandag opgeven by de

heer W.Salden of W.Jamonon. De
kosten bedragen 40 gulden voor le-
den en 45 gulden voor niet leden.
Echtparen betalen 75 gulden.

Eerste steen
nieuwe MAVO
in Schimmert

SCHIMMERT - De 12-jarige
Saskia Reinierkens, de jong-
ste leerlinge van MAVO Op de
Bies, zal vrijdag de officiële
eerste steenlegging verrich-
ten voor de nieuwbouw van
de MAVO Op de Bies in

Schimmert. In augustus werd
het houten deel van de school
door brand verwoest.
De leerlingen van de school
trekken om 14.30 uur vanafhet
Oranjeplein in Schimmert

naar de school. Daar wordt
dan de eerste steen door direc-
teur Lenoir ingemetseld.

Zaterdag wordt een open dag
georganiseerd. De deuren
gaan om 10 uur open en om 13
uur weer dicht. Men kan de
maquette van de nieuwe
school bekijken en kennis ma-
ken met verschillende manie-
ren van lesgeven, er worden
natuur- en scheikundeproe-
ven gedemonstreerd en op het
sportveld vinden allerlei spe-
len plaats.

Ter bestrijding wateroverlast

Opvangbassin
aan de Heiweg
in Simpelveld

SIMPELVELD - Door het aanleg-
gen van een regenwaterbassin op
dehoek Heiweg-Molenweg in Sim-
pelveld komt een einde aan de wa-
teroverlast in de kelders van een
aantal woningen aan deHeiwegna
een fikse regenbui.

Alvorens de opvangbassin te kun-
nen aanleggen, moet het gemeente-
bestuur een strook grond van circa
5.000 centiare, eigendom van me-
vrouw I. Swaen-Pinckers in Neer-
haren-Lanaken (B), aankopen. Bo-
vendien moet overeenstemming
worden bereikt met de pachter van
het stukje grond, de heer G.J.H. Si-
mons uit Bocholtz. De hele transac-
tie gaat de gemeente 48.500 gulden
kosten. In de raadsvergadering van
volgende week donderdag vraagt
het college het benodigde krediet
hiervoor beschikbaar te stellen.

Vervolg met
„Straathond”

in Hoensbroek

HOENSBROEK- In de gehoor-
zaal van Kasteel Hoensbroek
wordt zondag 24 april om 15 uur
door toneelgroep Het Vervolg
een voorstelling gegeven van
„De bruiloft van een straathond"
van Dario Fo. Het stuk vertelt
het verhaal van een nietsnut,
die als hond geregistreerd staat
en in gevecht is met de burokra-
tie.

In een wat groteske speelstijl,
die doet denken aan een klucht,
komedie en comedia dell'arte,
wordt een groot aantal types uit
onze maatschappij, van minis-
ter tot banketbakker, van burge-
meester tot hondemepper, ten
tonele gevoerd. Kaarten zijn in
voorverkoop aan de kassa van
kasteel Hoensbroek verkrijg-
baar.

! " Een spelmoment uit „De bruiloft van een straathond".

BRUNSSUM

" In de ontmoetingsruimte van
Sheltur wordt morgen om 14.30 uur
de karatefilm Shogun's Nina ver-
toond. De entree bedraagt 1 gulden.

VOERENDAAL

" Wegens geringe belangstelling
gaat de Groene Kursus van het IVN
niet door. Vanavond wordt een
wandeling gemaakt naar de

schaapskudde op de Kunderberg.
Vertrek om 19 uur vanaf het lokaal.

" In verband met de Amstel Gold
Race op zaterdag zal de W Voeren-
daal vrijdagavond vanaf 18 uur in
Kunrade oud-papier ophalen.

Echtpaar Stijns
50 jaargetrouwd

ÜBACH OVER WORMS - Vrijdag is het precies 50 jaar geleden dat
Leonard Stijns en Maria Stijns-Maassen uit de Grensstraat 117 te
Waubach in het huwelijksbootje stapten. Om 14 uur is er een h. mis
in de St. Jozefkerk in Waubach. Het paar recipieert van 18.30 tot 20
uur in café Simons aan deKerkstraat 17 in Waubach.

Maria Maassen werd in 1912 ge-
boren in Mönchengladbach.
Toen ze twee jaarwas verhuisde
het gezin Maassen naar Chevre-
mont. Op 12-jarige leeftijd ging
Maria zelfstandig met een mand-
je eieren langs de deuren en leg-
de zo de basis voor een zuivel-
zaak. In 1932 maaktezij op het to-
neel kennis met Leonard Stijns.
Leonard werd in 1914 in Maas-
tricht geboren en groeide op in
Eygelshoven. Daar opende hij in
1932 een bakkerszaak. Na hun
huwelijk werd de zuivelzaak
voortgezet.

" Het gouden paar Stijns-Maassen

Kampioene
In de eerste huwelijksjaren

werkte Leonard nog als onder-
gronds dieselmachinist en als
buschauffeur, maar na verloop
van tijd was de zuivelzaak zó
uitgebreid dat hij zijn vrouw in
de winkel moest bijstaan. Hoe-
wel er maar weinig vrije tijd
overbleef was Maria lid van de
dameskegelclub en werd zelfs
twee maal Limburgs kampioe-
ne. Leonard was 22 jaarvoorzit-
ter van de biljartclub.

Ze zyn dol op kamperen, filmen
en watersport en ze brengen hun
vrye t;jd door in hun kampeer-
wagen of op hun luxe jacht.
Samen met hun twee kinderen,
zeven kleinkinderen en hun ach-
terkleinkind vieren zij vrijdag
feest.

Voor uitvoeren van beleidsplan 1983-1985

f80.000,- aan
aanloopkredieten

in Simpelveld
SIMPELVELD- Om op tijd te
kunnen starten met de werk-
zaamheden zoals deze in het
beleidsplan 1983-1985 zijn op-
genomen, stelt het college
van B en W van Simpelveld
de raad volgende week don-
derdag voor 80.000 gulden
aan aanloopkredieten be-
schikbaar te stellen.

Voor het aanpassen van het
structuurplan Simpelveld-Bo-
choltz aan de huidige ontwikke-
lingen vraagt het college een
krediet van tienduizend gulden.
Hetzelfde krediet wordt ook ge-
vraagd voor het aanpassen van
de bestaande bestemmings-
plannen naar aanleidingvan het
nieuwe structuurplan.

Krediet
De voorbereidingen voor het verbe-
teren en verfraaiien van de woon-
omgeving, zoals het aanleggen van
plantsoenen, kleine straatverbete-
ringen, opfleuren van straathoeken
enzovoorts, vraagt het college even-
eens een krediet van tienduizend
gulden.

Tenslotte is een bedrag nodig van
50.000 gulden voor het ontwikke-
len Van diverse plannen waaron-
der de reconstructie Paum-/ Ern-
mastraat, Wijnstraat en weg Sim-
pelveld-Bocholtz en de verbete-
ring van het trottoir en weggedeel-
te Dorpsstraat.

Kienagenda
VANDAAG
Heerlen: 19.45 uur in zaal Hermans
Schaesbergerweg door het unifor-
menfonds schutterij. 20 uur in het
verenigingsgebouw De voorzorg
door de kasteelridders. 14 uur in het
speeltuingebouwtje aan de Govert
Flinckstraat door de bond van
ouderen. 20 uur in Stad Heerlen
door c:v. de Strabanten. 19.45 uur in
het Kegelpaleis door de gymnas-
tiekvereniging Coriovallum.
Kerkrade: 19.45 uur in hotel Mono-
pole door harmonie St. Pancratius.
20 uur in het vrijetijdscentrum De
Gracht door de bejaarden. 20 uur in
café Zum Blauen Bok door de geza-
menlijke verenigingen. 19.45 uur in
club 208 doorRolduckerveld. 20uur
in het parochiehuis Bleijerheide
door de schietvereniging Roda.
19.45 uur in zaal Kloth door de
honk- en softbalvereniging.
Brunssum: 14 uur in dr Brikke-
Oave door de bejaarden. 20 uur in
het Unitasgebouw door de schutte-
rij St.Gregorius de Grote. 20 uur in

het Open Huis door drumband Wil-
lemAJexander. 19.45 uur Concordia
door het harmonieorkest.
Nieuwenhagen: 14 uur in het dien-
stencentrum voor de bejaarden.
Hulsberg: 19.45 uur in het gemeen-
schapshuis door de gezamenlijke
verenigingen.
Treebeek: 19.45 uur in Chalet door
de gezamenlijke verenigingen.
Übach over Worms: 20 uur in café
Vogelsanck door de gezamenlijke
verenigingen. 20 uur in zaal Eggen
door v.v. Rimburg.
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va-
renbeuk door Z.V.V.
Hoensbroek: 19.30 uur in dr Biese
Gats door de gezamenlijke vereni-
gingen.
19.45 uur in het multifunctioneel
centrum door de gezamenlijke ver-
enigingen.
Heksenberg: 19.30 uur in café 't
Karrewiel door damescomité voet-
bal.
Voerendaal: 19.45 uur in HuizeLau-
rentius door gymnastiekvereniging
Furenthela.
Schaesberg: 20 uur in het gemeen-
schapshuis dr Sjeet door de aktivi-
teitencommissie.
Bocholtz: 20 uur in zaal Derwall
door de Palermo Boys.
Simpelveld: 19 uur in zaal Dackus
door de bejaardenvereniging.
Heerlerheide: 20 uur in het gemeen-
schapshuis door de gezamenlijke
verenigingen.

'Antieke'
verlichting

voor Winthagen
VOERENDAAL - Het bij Voeren-
daal behorende gehucht Wintha-
gen krijgt 'antieke' lichtmasten.
Dat, omdat Winthagen tot be-
schermd dorpsgezicht is ver-
klaard, maar vooral ook omdat het
huidige bovengrondse lichtnet om
veiligheidsredenen niet langer
verantwoord is. Het gemeentebe-
stuur van Voerendaal vraagt de
raad in haar komende vergadering
op maandag 25 april een krediet
van 50.000 gulden beschikbaar te
stellen voor de vervanging en uit-
breiding van de openbare verlich-
ting in Winthagen.

Lichtpunten
De wijziging en uitbreiding van de
straatverlichting houdt in dat het
bovengrondse net aan de Wintha-
gerstraat en de Winthagerweg
wordt gesloopt, dat er dertien lichfc'
masten van antiek model worden
geplaatst ter vervanging van de hui-
dige negen lichtpunten in Wintha-
gen, dat de lichtpunten aan de Win
thagerweg worden vervangen door
6,5 meter hoge lichtmastenen dat ét
vier lichtmasten van 3,75 meter
hoog worden geplaatst bij hoeve'
Overts Voerendaal, aan de Midweg
en aan de Winthagerstraat.

Popmusical
in Heerlen

HEERLEN - De Stichting Jon-
gerenwerk Weiten en het So-
ciaal Program Welterhof orga-
niseren vrijdag een uitvoering
van de Limburgse popmusical
„Binnenste Buiten" in de film-
zaal van Welterhof in Heerlen.
De uitvoering begint om 20 uur
en de toegangsprijs is drie gul-
den. Het adresvan defilmzaal is
J. F. Kennedylaan 301 (Hoofdin-
gang Welterhof) in Heerlen.

Het is de derde musical die door
de Stichting Limburgse Musical
geproduceerd is. Peter Joosten
schreef de teksten en compo-
neerde de muziek voor deze mu-
sical. De musical vertelt het ver-
haal van Ine Driessen, een mid-
delbare scholiere, die door de
scheiding van haar ouders in een
identiteitscrisis terecht komt. Ze
is bang voor vriendschap, ver-
liefdheid en voor zichzelf. Maar
dan verandert het een en het an-
der.

Zilveren feest
Amie-comité

NIEUWENHAGEN - Het ActiefComité-Muziek-Instrumenten-Ee
ndracht, kortweg het Amie-comi^
té van de Fanfare Eendracht^Nieuwenhagerheide viert zateu
dag het 25-jarig bestaan. Ter gele^
genheid hiervan is er om 19.30 uur"
een H. Mis in de kerk aan d*£
Hoogstraat. Deze mis wordt muzj«?
kaal opgeluisterd door de Fanfare
Eendracht. Omstreeks 20.15 ui»
vindt er in de fanfarezaal een re--
ceptie plaats, waarbij twee zilve*
ren jubilarissen gehuldigd wor-
den. Dit zijn de heren M. Quaed-
vlieg en J. Haan. Na de receptie
volgt een feestavond.

Kosten bedragen ruim vijf ton

Kerkrade gaat
wegen herstellen
KERKRADE - De gemeente Kerk-
rade heeft een nieuw programma
samengesteld voor het uitvoeren
van dringende onderhoudswerk-
zaamheden aan de wegen. Het her-
stellen van oneffenheden, ribbel-
en spoorvorming, het aanbrengen
van slijtlagen op plaatsen waar
scheuren in het wegdek zitten en
het versterken " van de wegcon-
structie met een extra asfaltlaag
kost de gemeente 530.000 gulden.

Inmiddels is het herstel van dé
drempels in het Waubacherveld in
Eygelshoven gerealiseerd. De toe-
stand was zodanig dat niet lange
meer kon worden gewacht met de
werkzaamheden. Dit ging ten kos-
ten van het onderhouden aan diver-
se wegen in de gemeente, met name
aan de Tunnel-, Strijthagerweg,
Hoofd- en Holzstraat. Deze achter-
stand wordt binnenkort ingelopen.
In het nieuwe programma staat ver-
der het herstel van de wegen in het
Molenveld in Eygelshoven, het Mu-
cherveld en de Berenbosweg door
de wateroverlast mei vorig jaar
werd beschadigd. Tenslotte worden
de kleine oneffenheden in het weg-
dek van de Toupsbergstraat, gele-
gen tussen de spoorbrug en de
Hammolenweg in Chevremont,
weggewerkt.
Het krediet van 530.000 gulden, dat
volgende week woensdag nog door
de gemeenteraad moet wordeij,
goedgekeurd, komt voor 305.000
gulden ten laste van de algemeiie'
dienst. Het restant, groot 225.000
gulden, komt uit de pot reserve af-
koopsommen mijnschade.
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Te k. WINDHOEZEN, al-
leen voor Honda Civic

’ 50-, tel. 04494-49713.
Te k. FORD Transit-bus,
bwj. '76 ’2250-, Ailber-
tuslaan 213, Kerkrade.
VW Kever SPORTWIE-
LEN, zeer mooi. Inr. mog.
Laanderstr. 26, Hrl. (t.o.
kerk).

Te k. Lelijke EEND, bj. '75,
Insula 52, Heerlen.
Te k. TOYOTA 1000,kl.
wit. Nagelbeek 31, Schin-
nen.
Te k. HONDA XL 500 R,
off the road, 4000 km, bwj.
7-'B2. event. mr. auto.
Nachtegaalstr. 13, Kerkra-
de(Hopel), 045-352516.
Te k. OPEL GT, bouwj.
'72, kleine schade. Tree-
beekstr. 71, Brunssum.
SLOOPAUTO'S gevr. v.a.

’ 25,- tot ’ 500,-. Tev. scha-
de-auto's t/m ’ 5000.-. Tel.
04744-1981.
Uniek aanbod. TOYOTA
Tercel automaat, 8-'BO,
km.st. 14.200 als nw. Vaste
pr. ’ 11.500,-. Tel. 715996.
.Te k. gevr. FORD Transit
bus, bj. '72 tot '75. Tel.
04750-32523.
KADETT, nov. '80,3-drs.
rood 1200 N; Kadett wit
4-drs. '78 a. nw. Citroen
LNA '80 29.000; Ascona
1900 N op gas '9; Renault
R5GTL 78; Fiat Mirafiori
'78 automaat 4-drs., z.
mooi; Manta 1600 S '76;
Mini 1000 '76 rood; VW bus
'73; Peugeot 504 '73; Volvo
144 '70; Kadett coupé '71;
Passaat LS '75. Gar., fin.,
mr. Bert Aretz, St.-Barba-
rastr. 10, Palemig-Heerlen,
tel. 721268.
Te k. HONDA Civic,
i.z.g.st. Tel. 416867.

Te k. VW-SCIROCCO,
1976, kl. wit met veel ace.
en sportv. Nagelbeek 31,
Schinnen.
Sloop- en SCHADEAU-
TO'S gevr. v. ’5O,- tot

’ 1000,-. Tel. 04494-43481.
Rent a Car Mobielen met
Bovag-garantie: SAAB 900GLS autom., '82; Mitsubis-
hi Galant stationcar '82;
B3MW 320 '81; BMW 320
'77; nieuw. Ford 1600 '80;
Ford 1600 stationcar '79;
Fuego 1600 GTS '80; Alfet-
ta 1600 '79; Camaro LT '79;
Accord 1600 '78. Kromstr.
41, Sittard, 04490-10655.
Te k. perf. st. JAGUAR
type XJ 6, 4.2 series 2 auto-
maat '76, duurste uitv., kl.
grijsmetall., ’ 5750,-. Inl.
043-10140.
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'73. A/d Voegelstjang 19,
Nieuwenhagen. T. 045-
-319534.
Te k. geweldig mooieFord
TAUNUS 16 de luxe m.
gasinst, 4-drs.. kl. bruin-
metallic + trekh., mistlam-
§en enz., vr.pr. ’ 4500,-.

taringstr. 29, Molenberg-
Heerlen.
Te k. Opel ASCONA 1,6 de
luxe, mcl. radio/cass., LPG
enz., 4-drs., bwj. '76, vr.pr.

’ 3600,-. Bemhardstr. 2,
Schaesberg. T. 045-312354.
OPGELET. Wij betalen

’ 25,- tot ’ 10.000- voor u
auto. Bel 045-418346.
Te k. gevr. loop-, sloop- of
SCHADE-GOLFS. Tel.
045-227890.
Te k. VW Golf, speciaal ge-
maakt, GTI-uitvoering,

?een tweede zo. '76
5250,-. Akerstraat 306A,

Hoensbroek.
Te k. gevr. SLOOPAU-
TO'S. Wij doen ook div.
autorep. M. v.d. Ven, Zwa-
luwstr. 10, Heerlen, tel.
045-214929.

Keuze uit ruim 80
occasions van alle

merken
* 3 maanden volledige garantie op

onderdelen en arbeidsloon

* 9 maanden extra garantie
volgens het no. risk systeem
GRATIS

* VENCKEN staat ERACHTER

-donderdag a.s. 10.00-21.00 uur
- vrijdag a.s. 10.00-18.00 uur
- zaterdag a.s. 10.00-17.00 uur

MITSUBISHI 2.0 GLX
st.wag., le eig., bwj. '80, a.
nw., LPG, pr.n.o.t.k.
Groenstr. 109, Geleen.
47218.
Te k. RENAULT 6 LS,
bwj. '78. Te bevr. Gouver-
neurstr. 191, Heerlen, tel.
715838.
Met spoed te koop gevr.
bedrijfs-, bestel-, busjes,
PERSONENAUTO'S,
jeeps. Hoogste prijzen.
Ook schade of defect.
Holzstr. 67, Kerkrade, 045-
-456963.
RENAULT 5 TL, '77,
i.z.g.st., na 16 u. Sandberg
20, Kerkrade (Dom.-terr.).
Tel. 453380.

Te k. GRANADA Ghia, 12-
-2-76, ’ 2200- LPG. Tau-
nus coupé XL, 2-l-'76.
Erensteinerstr. 5, Kerkra-
de^
Te k. weg. omst. zeldz.
mooie Ford TAUNUS 2 L
Ghia, 79, vr.pr. ’4250-.
Lod. *v. Deysselstr. 31,
Kerkrade-Haanrade.
Te k. R5TL, kl. rood, bwj.
'74, t.e.a.b. Dijkstr. 28, Voe-
rendaal. Tel. 045-750999.
Ford ESCORT 1.3 luxe,
nov. '79, le eig., in nw.sl,

’ 7900,-. Tel. 045-220940.
Te k. .VW KEVER, als
nieuw, bwj. '74. Groene-
weg 17, Merkelbeek, t.o.bejThuis.

'Tek. FORD Escort GL '77,
automaat met gasinstall.,
pr. ’2850,-. Staringstr. 7,
Molenberg, Heerlen.
Te k. CITROEN GS 1220,
bj. '74. Vr.pr. ’ 1000,-. Tel.
045-753550.
RENAULT 6TL, 75.000
km, ’2900-. Citroen van
Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade-West, tel.
045-453355.
RENAULT 14 TL, 89.000
km, ’4900,-. Citroen van
Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade-West, teL
045-453355.
TE k. gevr. sloop- en
SCHADE-AUTO'S, tel.
045-726281 of 045-752256.

Tek. VW Golf, GTI-uitvoe-
ring '76, ’ 3950,-, veel ace.
Akerstraat 306A, Hoens-
broek.
Te k. a. Volkswagen KE-
VER i.g.st. Horatiusstraat
9, Heerlen. Tel. 045-712437.
i
i Te k. PEUGEOT 504 GL,; met trekhaak, bwj. '75,

’ 1950-, tel. 045-320438.
."Te koop MAZDA 626
i autom. '81, km. 25000, in-
ruil gr. wagen m. diesel-; motor en handgesch. mog.. Tel. 045-220013.. Wolfrace-VELGEN,

i 4-gats, 5V2 Jx 13 + BNDN
voor Fiat 131, Alfa Giulliet-
ta, BMW tel. 225400.

- 2x CITROEN GS '75 en

" '76, samen ’ 1600-, te k.- Tel. 045-224525.- Te k. z.g.a.n. AANHANG-- WAGEN met torsievering.
t Tel. 043-616251. Haspen-: gouw 213, M'str.

R4-ONDERDELEN mo-

'* tors (rev. 20.000 gelopen),» radiateurs, deuren, Dan-
den, uitlaat, enz. 045-

-3 258993.- SIMCA 1501 spec, sept.- '75, km 78.000, vr.pr.

" ’llOO,-. Kerkraderweg
115, Hrl.
Te k. TRIUMPH TR-7,

" rood '78, handvorm 19,

" Schaesberg, na 18 uur, tel.
045-312836, tot 17.00 uur.1

Te k. VW KEVER, bwj. '68.
Pastorijstr. 24, Nuth.
Te k. CAPRI, '73, Volvo
144 L, ’ 1575,-^ Peugeot
604, '75 (gas), ’ 1500-,Lan-
cia, '76, ’ 1295.-, Lada
combi, '79, ’ 1995,-. Julia-
nastraat 11a, Brunssum.
Te k. OPEL Manta 2 ltr.
GTE, auto verkeert
i.st.v.nw., type '78. Vrjsr.
’7250,-. Ophoven 77, Sit-
tard, 04490-19465.
Te k. PEUGEOT 304 be-
stel, diesel ori. 1979, zeer
zuinig, ’ 2900,-. Hoogstr.
100, N'hagen, t. 311424.
Te k. complete GASIN-
STALLATIE v. auto, tel.
045-315497.

Tek. HONDA 360 CB, bwj.
'75, Molenweg 17 Rim-
burg Übach o. Worms,
Landgraaf.
Te k. R4TL, bwj. 1978;
SIMCA bestel, bwj. '80.
Garage Mathieu Edi-
sonstr. 8, Schaesberg, t.
045-323986, b.g.g. 312154.
Te k. MERCEDES 280 SE,
bj. '74, i.z.g.st. en weinig
gelopen, spec. uitv., was
Hobby-auto. Na 17.00 uur,
Drievogelstr. 3a, Kerkra-
de-West
MINI 850 le eigen., 40.000
km, ’ 24Ó0,-; Citroen van
Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade-West. TeL
045-453355.

Te k. SUNBEAM i Jl
okt. '73, i.z.g.st., L
Scheldestr. 60. &r
Heerlen, na 16.00 u'
TAUNUS 1600 sta 1
bwj. 1972 in absol~
ma staat, alle kei
toegestaan, t.e.a.b.
kensweg 34, Heerlf
senberg, 045-218573

; Te k. OPEL Recor
type '78, km.st.
trekh., blauwmet., jl
rapport, 100% pn^
wagen. Uiterste; ’9500-, tel. 045-4lg *,
Tek. SUZUKIautolft]

!GX coupé bwijt--
Vr.pr. n.0.t.k., kl. 'met. Tel. 04499-3031 <*] <3

Jld

\^ Dat zit goed Lichtgewicht voor de Zomert

VROOM^DREESMANN ___
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Mr. Schwanebeck zegt dit initiatief
te hebben genomen op grond van
publicaties in het weekblad Vrij Ne-
derland. „Je zou er uit kunnen op-

maken dat Vilé vermoedelijk is be-
trokken bij strafbare feiten. De arti-
kelen bieden volgens mij voldoende
grond voor een onderzoek".
Nadat de kwestie afgelopen maan-
dagavond eveneens op detv aan de
orde was gesteld in de „Alles is an-
ders show" van Aad van den Heu-
vel, besloot de Haagse advocaat
zelf stappen te ondernemen. „Ik
heb me er over verbaast dat ook in
die uitzending geen enkele reactie
werd gegevenvan de kant van Vilé
of de KNVB. Daarom vond ik het
tijd worden om zelf de kat de bel
aan te binden".

In de brief aan de hoofdofficier van
justitie verzoekt Schwanebeck om
in het onderzoek de twee journalis-

ten van Vrij Nederland te horen. Hij
zegt persoonlijk geheel neutraal ten
opzichte van Eric Vilé te staan. „Ik
ken die hele man niet. Ik heb ook
niets metvoetbal te maken, maar ik
vind dat hij door deze affaire de
stand van de advocaten schaadt. Ik
voel me daarmee aangesproken.
Wanneer ik een foutje maak in een
echtscheidingszaak wordt er met-
een aan de bel getrokken, terwijl Vi-
lé zo maar door kan gaan".

Tweede klacht
Inmiddels heeft mr. Bosselaar ook
een andere klacht tegen Vilé in be-
handeling. Deze werd ingediend
door de Amsterdamse stichting
„Zonder recht of titel" (ZOROT),
die Vilé ervan beschuldigt in een
zaak tegen krakers aan de Bilt-
straat in Utrecht opzettelijk on-
juiste informatie te hebben ver-
strekt aan de vice-presidentvan de
Arnhemse rechtbank. Mr. Bosse-
laar: „De klacht is nog niet afge-
rond. Vilé heeft een verweerschrift
geschreven en dat heb ik aan de
stichting opgestuurd. Zij moet nu
met een antwoord komen".

Mr. Eric Vilé was gistermid-
dag niet voor commentaar be-
reikbaar.

Feldkamp naar
Bielefeld

BIELEFELD - Arminia Bielefeld
heeft Karl-Heinz Feldkamp aange-
trokken als opvolger van trainerHorst Koppel. Feldkamp werd eni-
ge tijd geleden ontslagen door Bo-
russia Dortmund.

Anne Evers
olgende week

definitief
Fortunees

A Van onze sportredactie
?]HDRECHT - Volgende week'lent Arme Evers een meerja-
ïcontract bij Fortuna Sittard.
j definitieve komst van de
J-denvelder van DS'79 naar
;*ard staat niets meer in de
% omdat de onderhandelin-
f tussen Fortuna en DS over
'transferbedrag soepel verlo-
I* DS-secretaris Gerard Bou-v- „Het zieter naar uit datwij
'len afzienbare tijd overeen-
'"-uning bereiken."

> heeft Arme Evers een nieuw
""tract aangeboden. „Een uit-
rende aanbieding," aldus
'ie Evers. Dat betekent dat

-J-tuna een behoorlijke trans-kom op tafel zal moeten leg-
?"" Niettemin gaapt er volgens

geen hemelsbreed
tf'schil tussen vraagprijs en
("geboden vergoedingssom.

"He Evers, die inmiddels met
doelpunten tweede staat

' -te topscorerslijst van de eer-
? divisie, is ook benaderd door| Groningen. „Maar van die
"b heb ik de laatste dagenets meer gehoord. Groningen
*et dat ik met Fortuna ak-
"Md ben," aldus Arme Evers.
"* kans dat ik volgend seizoen
'orFortuna speel, is op dit mo*
eht héél groot. Na de wed-
fijd tegen Heerenveen (ko-
e*id weekeinde) kies ik defini-

**-". Mijn zaakwaarnemer La-
idijk moet alleen nog wat
ftine dingetjesregelen."

Muller en
Schuster
an de partij

(KnkfußT - Jupp Derwall kan
f**"dag in Izmir in het kwalifica-

gPUel voor het toernooi om het
fopese kampioenschap tegen
ijfkije toch beschikken over Han-püïler. Aanvankelijk wilde In-
* de werkgever van de midden-
r«er, Muller niet vrijgeven in
f>*and met de belangrijke com-
.Mtiewedstrijd zondag tegen AS'Tj|»a. Ook Bernd Schuster, de wi-
T'turige vedette van Barcelona,-f in het verleden vaak op het
'ste moment verstek liet gaan,

I?kte gisteren zijn opwachtingI vanwaaruit het West-'tse elftal vertrekt naar Turkije.

Ontevreden
Ludo Coeck wist het spel niet naar
zijn hand te zetten en dat is bijzon-
der jammer voor hem, want op de
tribune zat een delegatie van AC
Milaan. Coeck vraagt maar liefst
’900.000,- voor een driejarig con-
tract in Milaan, maar dat vinden
de Italianen, zeker na de prestatie
gisteravond, veel te gortig. Het
verwende Anderlecht-publiek, dat
de ploeg sedert de komst van Pol
van Himst weer op handen draagt,
was deze keer overigens niet bij-
zonder tevreden. Wel een ferm ap-
plaus na afloop vanwege het berei-
ken van de finale, maar gedurende
de partij handgeklap omdat Loza-
no c.s. weinig fraais lieten zien in
deze wedstrijd die amper Europa-
cupambiance kende.
Van Himst, die dit seizoen het roer
overnam van Tomislav Ivic, maakte
een schitterende entree als trainer.
Enkele dagen geleden werd hij al
beloond met een nieuw tweejarig
contract bij Anderlecht en nu heeft
hij ook al een finale „op zak".
Van Himst: „Ik geef toe dat dit ze-

ker niet de beste match van het sei-
zoen was. Het sprankelende bleef
achterwege omdat enkele spelers
hun dag niet hadden. Misschien
ook wel omdat we tegen het einde
van het seizoen lopen. We kunnen
ons nu weer een paar weken con-
centreren op de competitie. Want
we voelen de adem van Standard
Luik in onze nek. Ik ben blij met
het bereiken van deze finale, maar
je mag pas van een volledig ge-
slaagd seizoen spreken als we ook
nog de landstitel binnen halen".

Anderlecht: Munaron, Peruzovic,
Frimann (De Greef), Lozano, De
Groote, Vercauteren, Ólsen, Hofkens,
Vandenbergh, Coeck, Brylle (Czer-
niatynski).
Toeschouwers: 35.000
Arbiter: Courtney
Score: 38. Vandenbergh 1-0; 40.Brylle 2-0; 54. Jakupec 2-1; 89. Czer-
niatynski 3-1.

" Ludo Coeck (links) verliest een duel. De Anderlecht-midden-velder had zijn beste dag niet.

Doesburg en
Schrijvers:

twaalfhonderd
gulden voor

dagje Houthem...
Van onze sportredactie

VALKENBURG- Plm Doesburg en
Piet Schrijvers zijn dure klanten.
Jan Haagmans, organisator van
het jaarlijkse toernooi om de Pe-
nalty Bokaal voor de jeugd van de
voetbalclub lason, had een van
beiden graag onder de lat gehadop
de finaledag, op donderdag 12 mei
in Houthem. Dat is niet gelukt, want
beide poortwachters vragen als
vergoeding twaalfhonderd gulden,
en dat voor een optreden van
hooguit anderhalf uur. Jan Haag-
mans: „Dat kan bruintje niet trek-
ken." Het doel wordt nu, net als vo-
rig jaar, weer verdedigd door Frans
Körver. Jan Haagmans: „De trainer
van Fortuna Sittard komt graag. Hij
heeft blijkbaar meer feeling voor
het belang van zon jeugdfestijn."

Mr. Schwanebeck: „Deze affaire schaadt advocatenstand”

Officiële klacht
tegen Eric Vilé

Van onze sportredactie
UTRECHT/DEN HAAG — De Haagse advocaat mr. B.J.J.Schwanebeck wil nu eindelijk wel eens weten of de beschul-digingen waar zijn dat de advocaat mr. Eric Vilé, tevensvoorzitter van het sectiebestuur betaald voetbal van deKNVB, betrokken is geweest bij het zwart-geldschandaal
van FC Utrecht.

Om die reden heeft hij officieel een klacht ingediend tegen Vilé bij dehoofdofficier van justitiein Utrecht. Ook verzocht hij de Orde van Ad-
vocaten in het Utrechtse arrondissement te onderzoeken ofVilé schadeheeft toegebracht aan de advocatenstand en daarvoor tuchtrechtelijk
bestraft zou moeten worden.

" Eric Vilé zal mogelijk voor
het hekje moeten verschijnen

Pol van Himst: 'En nunog de Belgische titer'

Anderlecht: vijfde finale
door jos van wersch

BRUSSEL - Voor de vijfde keer in de historie staat Ander-
lecht in een Europacupfinale. Na de 3-1 overwinning gister-
avond tegen Bohemians Praag-en de al eerdere 1-0 winst in
de Tsjechische hoofdstad - is Benfica op 4 mei in Brussel te-
genstander van Anderlecht voor de eerste van de twee con-
frontaties. Het kostte de Belgen in het Heizelstadion voor35.000 toeschouwers weinig moeite om de Uefacup-finale te
bereiken.
In de eerste helft had de ploeg van
Pol van Himst de buit al binnen.
Goals van Erwin Vandenbergh (pe-
nalty) en Brylle (kopbal) maakten
de Tsjechen kansloos. Anderlecht
bleef de eerste 45 minuten overi-
gens ver beneden het normale ni-
veau. De stugen hard verdedigende
Praagse ploeg hield de Brusselaars
uit het ritme.

Kees Rijvers was naar de Belgische
hoofdstad afgereisd om Wim Hof-
kens aan het werk te zien. De rech-
tervleugelverdediger van Ander-
lecht - die volgende week woens-
dag in het Nederlands elftal tegen
Zweden als middenvelder zal opere-
ren - werd amper beproefd. Wel An-
derlecht-doelman Munaron, die na
rust een keer moest capituleren
voor een goal van Jakupec (2-1) en
daarna bij Praagse schoten een be-
roep moest doen op zijn reactiever-
mogen. In de slotminuut slaagde in-
valler Czerniatynski er nog in om
een voorzet van Lozano in te tikken:
3-1..

Europacup-
voetbal

HALVE FINALES
Europacup I
HSV-Real Sociédad 2-1
Widzew Lodz-Juventus 2-2
Finale
HSV-Juventus

Europacup II
Real Madrid-Austria Wien 3-1
Waterschei-Aberdeen 1-0
finale
Real Madrid-Aberdeen
Uefacup
Anderiecht-Bohemians Praag 3-1
Universitatea Craiova-Benfica 1-1
Finale
Anderlecht-Benfica

Duisburg
ontslaat
trainer

DUISBURG - MSV Duisburg, uit-
komend in de tweede Bundesliga,
heeft trainer Siegfried Melzig op
staande voet ontslagen. Hij was
reeds de elfde trainer, die in de
tweede Bundesliga voor het einde
van de competitie op vakantie
mocht.

Aanvallen
HSV wilde de 55.000 toeschouwers
goed en aanvallend voetbal tonen.
Het aanvallen lukte wel, maar de af-
ronding ontbrak. De Spanjaarden
speelden laf en zetten een muur van
verdedigers rond het eigen straf-
schopgebied. Na de rust, die 25 mi-
nuten duurde, omdat een van de
grensrechters wegens een achilles-
peesblessure moest worden vervan-
gen, bleef de druk op het Spaanse
doel onverminderd voortduren. Dat
leidde in de 75e minuut tot de ope-
ningstreffer van Jacobs na een
hoekschop van Kaltz.
De „slapende" defensie van de
Hamburgers was er de oorzaak

van, dat de strijd vier minuten la-
ter weer geheel open was. Uit een
van de spaarzame tegen-aanvallen
liet Alvarez doelmanStem met een
hard schot kansloos: 1-1. Von Hee-
sen maakte aan alle onzekerheid
een einde. Hij bewees terecht in de
ploeg te zijn opgenomen door de
winnende treffer acht minuten
voor het eindsignaal aan te teke-
nen: 2-1.

René Hofman
verlengt contract

met drie jaar
KERKRADE -René Hofman en
Roda JC hebben overeenstem-
ming bereikt over een con-
tractverlenging met drie jaar.
De vleugelspits, die eerder
hoog op het verlanglijstje van
PSV prijkte, en manager HansCoerver kwamen na langduri-
ge onderhandeling tot een ak-
koord 'op een redelijke basis',
aldus de Roda-manager. René
Hofman is eenentwintig jaar
en speel sinds twee jaar in de
selectie van deKerkraadse ere-
divisionist.

Sleutelbeenbreuk
Theo de Rooy

ANDERLUES - Theo de Rooy heeft tijdens een wielerkoers in
Anderlues bij een valpartij een sleutelbeen gebroken. Dokter
Oerweduwen uit Mol heeft foto's van de breuk gemaakt De
pechvolle coureur wordt hedenochtend geopereerd* De her*
stelperiode vergt ongeveer twee tot drie weken.
Vorig jaar overkwam De Rooy hetzelfde. Toen echter sloeg het
noodlot in januari toe, waardoor zijn seizoenopbouw nauwe-
lijks in gevaar kwam. Het wegvallen van de in het Limburgse
Spaubeek woonachtige renner is de tweede tegenslag voorde
succesvolle formatie van ploegleider Peter Post Eerder raakte
Gerrte Knetemann ernstig gewond, toen hij tijdens een wed-
strijd in België tegen een geparkeerde auto reed.

Gensrechter Devriese
geveld door steen

Platini
uitblinker

LODZ - Michel Platini heeft Ju-
ventus de finale van de Europacup
1 ingeloodst. De Franse vedette
was de uitblinker in de moeilijke
return in Lodz tegen het Poolse
Widzew. Dank zij hem bevocht de
Italiaanse kampioen een gelijk
spel van 2-2 en was de overwinning
van 2-0 thuis goed voor de finale-
plaats tegen Hamburger SV op 25mei in Athene.

In de 32e minuut verstuurde Platini
een schitterende voorzet naar Rossi.
De schutterskoning van het wereld-
kampioenschap opende de score.
Negen minuten na de rust bracht
Surlitt de stand in evenwicht. De
gelijkmakerwas de inleiding tot een
incident. Grensrechter Devrieze
werd aan het hoofd getroffen door
een steen. Scheidsrechter Charles
Corver verliet onmiddellijk het
veld. Hij werd kort daarna gevolgd
door de beide elftallen.
Na overleg met zijn grensrechters
en de UEFA-waarnemer besloot
Corver de wedstrijd na een kwar-
tier te hervatten. Lodz had
een sterk slotoffensief. Surlitt
bracht de stand tien minuten voor
tijd op 2-1. Hij verraste Zoff met
een vrije schop van grote afstand.
De spanning duurde slechts twee
minuten. Doelman Mlynarczyk
maakte een overtreding tegen de
Poolse spits van Juventus,
Bóniek. Platini benutte de straf-
schop feilloos.

HSV LANG IN TWIJFELS
HAMBURG - Hamburger SV
heeft in eigen stadion met
moeite de finale bereikt van
het toernooi om de Europese
beker voor landskampioenen.
De Westduitse kampioen won
met 2-1 van Real Sociédad en

plaatste zich voor de tweede
keer in zijn bestaan voor de
eindstrijd van de Europacup
1. In 1980 was HSV voor de
eerste keer finalist.

De wedstrijd in hamburg was een

eenzijdige vertoning. De ploeg van
trainer Ernst Happel, die voor een
aanvallend concept had gekozen
domineerde van begin tot einde. De
westduitsers slaagden er evenwel
pas laat in te scoren. Jacobs zorgde
pas in de 75e minuut voor 1-0, hoe-
wel HSV aan 0-0 ook voldoendezou
hebben gehad gezien de uitslag van
1-1 in het eerste duel.

Smislov: een lot
uit de schakerij

VELDEN - Vassili Smislov plaat-
ste zich voor de halve finales van
het kandidatentoernooi om het we-
reldkampioenschap schaken. In
Velden moest de roulettetafel uit-
komst bieden, omdat de tweekamp
tussen de oud-wereldkampioen en
Robert Hübner na veertien partij-
en nog geen beslissing had ge-
bracht (7-7). Het rouletteballetje
verkoos een zwart cijfer en daar-
mee was Smislov de „gelukkige
winnaar".
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ZalBraun vlammenop deCauberg
ofmisthijdeslag? <g|x
De 18eAmstel GoldRace. 23April tussen HeerlenenMeerssen.
De Amstel Brouwerij organiseert elk jaarvele wielerevenementen. Want Amstel draagt de wielersport een warm hart toe.
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Niet alleen Limburg zaterdag in de ban van wielerklassieker

Amstel Gold Race vanaf
eerste keer een topper

door wiel verheesen
HEERLEN - Wat Feyenoord-Ajax is (of was?) voor de vaderlandse voetbal-
fans, de TT-races van Assen voor de motorsportaanhangers, de G.P. van Ne-derland in het formule I-circus op het circuit van Zandvoort en de marathon
van Rotterdam voor de lange afstandslopers, is de Amstel Gold Race in de
wielerwereld. Of eigenlijk nog méér, want qua kijkers staat het evenement
op de eerste plaats.

Dat heeft enerzijds natuurlijk
te maken met het feit dat de
karavaan door een groot deel
van de provincie trekt, maar
het komt toch ook door het en-
thousiasme dat de Amstel
Gold Race teweegbrengt.
Trouwens, die belangstelling is er
geweest vanaf deeerste keer dat de
wedstrijd verreden werd (30 april
1966). Breda was toen de start-
plaats. Meerssen het eindpunt.
Met uitzondering van 1968, toen de
meute in Elsloo finishte, is Meers-
sen de aankomstplaats gebleven.
Breda werd reeds in het tweede
jaar als startpunt vervangen door
Helmond, van waaruit men een
keer of drie aan de strijd begon.
Daarna kwam Heerlen aan de
beurt. En zo is het gebleven.

"Drie van devele gegadigdenvoor de overwinningin deAmstel Gold Race: van voor naar ach-
ter Ad Wijnands, Jan Raas (reeds vijfkeer triomfator) en de Westduitser Gregor Braun.

Foto: DRIES LINSSEN

Deelnemersveld

TI-Raleigh - Campagnolo
Ploegleider: Peter Post

1. Jan Raas
2. Johan v.d. Velde
3. Adrie v. Houwelingen
4. JohanLammerts
5. Theo deRooy
6. Ad Wijnands
7. Henk Lubberding
8. Leo v. Vliet
9. Bert Oosterbosch

10. Jacq. Hanegraaf

" Henk Lubberding

Fangio - Tonnissteiner
O.M. Trucks - Mavic
Ploegleider: Ward Wouters
91. Luc Colijn
92. Denis Ertveldt
93. Yves Godimus
94. Bert van Ende
95. Alain van Hoornweder
96. Wies van Dongen
97. Jacques van Meer
98. John Mullan
99. Rudy Claeassens

Masta -Tévé Blad - Concorde
Ploegleider: Albert van Vlierberghe
101. Johny de Nul
102. Freddy Maertens
103. Patrick Deneut
104. JozefGijsemans
105. JohanLouwet
106. Danny Schoonbaert
107. Benny van der Auwera
108. Gerrit van Gestel
109. Emiel Gijsemans
110. Willy Govaerts

Heuvelland
Heerlen - Meerssen. Hemelsbreed
hooguit 20 kilometer; voor de ren-
ners zaterdag 23 april daarentegen
242 kilometer. Eerst de aanloop
over de vlakke wegen tot onder
Roermond. Daarna de doortocht in
de Maasdorpen en vervolgens via
het Vliegveld Zuid-Limburg (85
km.) naar het heuvelland. Mindere
goden zullen in die veeleisende
tweede koershelft niet meer mee-
spelen.
De Amstel Gold Race, wederom
met medewerking van het 3LIM-
BURGS DAGBLAD georganiseerd,
is een wedstrijd van internationale
faam. Alhoewel de koers dit jaar
niet tot de zogenaamde hors catego-
rie behoort (Milaan-San Remo, Ron-
de van Vlaanderen, Parijs-Roubaix,
Luik-Bastenaken-Luik, Henninger
Turm, Grote Herfstprijs en Ronde
van Lombardjje wél), is er met recht
sprakevan een klassieker. Rund urn
denHenninger Turm behoort overi-
gens evenals de Amstel Gold Race
en het Kampioenschap van Zürich
bij toerbeurt totdeze hors categorie.

J. Aernoudt - Rossin - Cam-
pagnolo
Ploegleider: George Barras
11. Adri van derPoel
12. Dirk de Mol
13. Mare Dierick*
14. Rudy Rogiers
15. Nico Emons

Beckers Snacks - Gazelle -
Santini - Zeisner
Ploegleider: Jaak de Goede
21. Hans Langerys
22. Aad van den Hoek
23. Johnny Broers
24. Martin Havik
25. Jacq. van Hoydonck
26. Jan Jonkers
27. Emiel Kerstens
28. Heddy Nieuwdorp
29. Raoul Bruyndonckx
30. Mario van Vlimmeren

Benotto - Vivi - Puma
Ploegleider: Dieter Puschel
31. Gregor Braun
32. Jos Lammertink
33. Uwe Bolten
34. Walter Passuello
35. Luigi Zuanel
36. Corrado DoYiadio

Coöp - Mereier - Mavic
Ploegleider: Jean-Pierre Danquillau-
me
41. Joop Zoetemelk
42. Michel Laurent
43. Regis Clère
44. Kim Andersen
45. Jacques Michaud
46. Frederic Vichot
47. Etienne Neant
48. Jean-Louis Gauthier

Elro - Autobrabant - Mavic
Ploegleider: Jos Elen
51. Jos Schipper
52. Ad Polak

"53. René van de Broek
54. Rudi Bormans
55. Peter Heeren
56. Co Moritz
57. John Patterson
58. Wil van Helvoirt
59. Nico van Hest
60. Benny Schepmans

Europ-Decor.- Dries - Eddy
Merckx
Ploegleider: Ronald de Witte
61. Etienne de Beule
62. Lüc Govaerts
63. Frank Hoste
64. Jos Jacobs
65. Jan Nevens
66. Mare Sergeant
67. Mare Somers
68. Eric van de Perre
69. Dirk Wayenberg
70. KurtDockx

Eurotex - Magniflex - Mavic
Ploegleider: Wemer Arnold
71. Stephan Mutter
72. Harald Maier
73. Acacio Da Silva
74. Godi Schmutz
75. Paul Wellens
76. Jostein Wilmann
77. BrunoWolfer
78. Gerhard Zadrobilek

Euro Shop - Splendor
Ploegleider: Albert de Kimpe

'81. Eddy Planckaert
82. Walter Planckaert

.83. Claude Criquielion
84. Patrick Versluys. 85. Paul Hagedhooren
86. Filip van den Brande
87. Jean-Marie Wampers i
88. Eric McKenzie

,89. Eric van de Wiele
90. Benny van Brabant

Perlav - Eurosoap - Castelli -
Gazelle
Ploegleider: Paul Debaeremaeker
111. Eddy Schepers
112. Patrick Hermans
113. Oscar Dierickx
114. Chris Wouters
115. Etienne van der Helst
116. Rudy Cottenies
117. Ronny Penxten
118. Maurice van Heer
119. Herman Crabbe
120. Mare van den Brande

Peugeot - Shell - Michelin
Ploegleider: Roland Berland
121. Phil Anderson
122. HubertLinard
123. Philippe Martinez
124. Robert Millar
125. Allan Peiper
126. Patrick Perret
127. Stephen Roche
128. Pascal Simon
129. Scan Yates

La Redoute - Motobecane
Ploegleider: Philippe Crepel
131. Robert Alban
132. Alain Bondue
133. Johan de Muynck
134. Jean-Luc Vandenbroucke
135. Ferdi van den Haute
136. Bernard Vallet
137. Paul Sherwen
138. Didier Vanoverschelde

Belofte
„Volgend jaar zijn wij weer aan de
beurt", aldus technisch leider van
de Amstel Gold Race, Herman
Krott. „Tijdens het congres van de
internationale wielrenunie, dit
voorjaar in Madrid, is mij beloofd
dat we vanaf 1985 definitief op het
hoogste plan komen. Het zal extra
cachet geven aan die twintigste
editie van ons evenement".

De Amstel Gold Race 1983, de acht-
tiende in de reeks, is dus gelijk te
stellen met wedstrijden als de Waal-
se Pijl, Gent-Wevelgem, Omloop
Het Volk, Parijs-Brussel en nog een
paar van dit kaliber. Een koers dus
die vóór renners èn hun sponsors
van grote betekenis is. De namen
die op de erelijst staan, onderstre-
pen dit. Niet voor niets staan enkele
honderdduizenden mensen jaar-
lijks langs de route. En uiteraard is
de belangstelling van TV, radio 'en
schrijvende pers uit vele Europese
landen, aan het kalibervan de wed-
strijd evenredig.

Safir - Van de Ven - Moser
Ploegleider: Florent Vanvaerenberg
141. Michel Pollentier
142. Ronny van Holen
143. Walter Dalgal
144. Philippe Poissonnier
145. Mare van Geel
146. JozefLieckens
147. Alain Desaever
148. IvanLamote
149. Willy Sprangers
150. Ronald van Avermaet

" Steven Rooks

Route autovrij
HEERLEN - Enkele tientallen
manschappen van de Verkeers-
groep Rijkspolitie begeleiden de
Amstel Gold Race. Daarnaast zal
de gemeente- en rijkspolitie de
kruispunten tijdelijk afsluiten ten
behoeve van de karavaan.

*,

Bovendien worden ongeveer zeven-
tig signaleurs ingezet. Deze burgers
vervullen, zoals vorige week ook al
in de Hel van het Mergelland voor
amateurs gebeurde, de rol van ver-
keersbrigadiers op een aantal plaat-
sen in het parcours. Zij zijn duide-
lijk herkenbaar en ze hebben be-
paalde bevoegdheden. Verkeers-
deelnemers zijn derhalve verplicht
niet alleen de aanwijzingen van de
politie maar ook van deze signa-
leurs op te volgen.
Daarnaast wordt een sportief be-
roep gedaan op de bewoners in stra-
ten waar de karavaan passeert. Ver-
zocht wordt om gedurende de paar
minuten dat renners en volgers
voorbijtrekken, de auto elders te
parkeren of anders in ieder geval zo
veel mogelijk aan de zijkant van de
weg.
Auto's die nietvoorzien zijnvan de
officiële volgbewijzen, worden
door de begeleidende rijkspolitie
onmiddellijk uit de karavaan ver-
wijderd.

SEM - France Loire - Mavic -Revdel
Ploegleider: Jean de Gribaldy
151. Jonathan Boyer
152. Steven Rooks
153. Ronan Ongenae
154. Jean-Marie Grezet
155. Patrick Moerlen
156. Cedric Rossrer

Vorselaars Autoschade -Glasurit - Gazelle
Ploegleider: Ton Vissers
161. Gerrie van Gerwen
162. Fons van Katwijk
163. Henk Mutsaers
164. André Gevers
165. Johan van derLinde ;

166. Ad Prinsen
167. Arnold van Hooft
168. Tonie Verstappen
169. Alphons van Dessel
170. Walter Schoonjans

Wolber - Spidel
Ploegleider: Marcel Boishardy
171. Mare Gomez
172. Graham Jones
173. Jean Frangois Rodriquez
174. Christian Seznec
175. Fabien de Vooght
176. Jean Chassang
177. Philippe Leleu
178. Gary Dowdell

Erelijst" 1966: 1. Jean Stablinski, 2. Ber-
nard van de Kërckhove, 3. Jan Hu-
gens.

" 1967:1. Arie den Hartog, 2. Cees
Lute, 3. Harry Steeyens.

" 1968:1. Harry Steeyens, 2. Roger
Rosiers, 3. Daniël van Rijckeghem.

" 1969: 1. Guido Reybrouck, 2. Jos
Huysmans, 3. Eddv Merckx.

" 1970: 1. Georges Pintens, 2. Willy
Vanneste, 3. André Dierickx.

" 1971: 1. Frans Verbeeck, 2. Ger-
ben Karstens, 3. Roger Rosiers.

" 1972:1. Walter Planckaert, 2. Willy
de Geest, 3. Joop Zoetemelk.

" 1973: 1. Eddy Merckx, 2. Frans
Verbeeck, 3. Herman van Springel.

" 1974: 1. Gerrie Knetemann, 2.
Walter Planckaert, 3. Walter Godef-
root.

" 1975: 1. Eddy'Merckx, 2. Freddy
Maertens, 3. Joseph Bruyere.

" 1976: 1. Freddy Maertens, 2. Jan
Raas, 3. Luc Leman.

" 1977:1. Jan Raas, 2. Gerrie Kne-
temann, 3. Hennie Kuiper.

" 1978: 1. Jan Raas, 2. Francesco
Moser, 3. Joop Zoetemelk.

" 1979: 1. Jan Raas, 2. Henk Lub-
berding, 3. Sven-Ake Nilsson.

" 1980: 1. Jan Raas, 2. Fons de
Wolf, 3. Scan Kelly.

" 1981: 1. Bernard Hinault, 2. Fons
de Wolf, 3. Roger de Vlaeminck.

" 1982:1. Jan Raas, 2. Stephan Ro-
che, 3. Gregor Braun.

Route
23 april

11.00 HEERLEN Burg. van
venplein (Stads schouwburg)
11.00 - 7 - Hoensbroek, Akei
Noord
11.12 - 8 - GEM. SCHINNEN Ara
de, Hommerter-ailee
11.17 - 11 - SCHINNEN Altaarstri
11.23 - 15 - GEM. SITTARD Muri
leen
11.24 - 16 - GELEEN Bewaakte
wegovergang, Oranjelaan, Nassau
rechts aanhouden richting cel
Beatrixlaan, linksaf richting cel
richting Sittard
11.31 - 21 - SITTARD Rijkswej
Dr. Nolenslaan, Nusterweg
11.40 - 27 - GEM. SUSTEREN 1
stadt, Gouverneur Houbenstraat
terderweg rechtdoor
11.44 - 30 - SUSTEREN links ai
den, bewaakte Amerikaanse ov
Stationsstraat, Wilhelminalaan,
tunnel (3.70 m hoog), by drie!
rechtdoor, bij kruispunt linksaf
11.53- 34 - GEM. ECHT Slek,Hooi
11.56 -36 - ECHT (Pey),Dorpstraa
Joosterweg
12.06 - 43 - GEM. MONTFORT
bongerdweg, Stationsweg, bev
Amerikaanse overweg
12.09 - 45 - GEM. LINNE Rijkswe
ting Sittard
12.11 46 GEM. MAASBRACH
tionsweg, Kerkstraat, Tergc
Kruisweg onder viaduct aut
Maasbrachterweg
12.19 - 52 - GEM. ECHT Berkelaal
over Julianakanaal, linksafrW
Roosteren
12.28 - 58 - GEM. SUSTEREN B

ren, Jan Petersstraat. GEM. BOB)
bichterweg
12.43 - 68 - GEM. STEIN Nattenlj
Bergerstraat
12.46 - 70 - Urmond, linksaf over
nakanaal, Heirstraat
12.50 - 73 - Stem, Heerstraat-Nood
12.54- 76 - Elsloo, Koolweg, Dorpsi
links aanhouden Maasberg STJ
AFDALING GEM. MEERSSEN ■spoortunnel door Broekhoven
13.02 - 81 - Geulle Hussenbergstd
driesprong links aanhouden, Sni
bergweg STERKE AFDALING,
veld, rechtsaf onder autobaan
linksaflangs vliegveld parallel aan
baan, richting Geverik
13.12 - 87 - GEM. BEEK Geverik,
str33t
13.13 - 88 - Beek, Kasteel Gent
straat, De Adsteeg, Schimn*
weg.langs Molen
13.18 - 91 - GEM. NUTH Oensel,
straat
13.21 - 93 - GEM. MEERSSEN Ui
ten, Pastoor van Eysstraat
13.25. - 96 - Humcoven
13.27 - 97 - Meerssen, Humcovers
Lange Raarberg
13.32 -101 - GEM. NUTH Haasdal,'
terstraat
13.37 - 104 - Arensgenhout linksaf
weg
13.38 - 105 - Hulsberg, Mesweg, <
viaduct autobaan
13.43 -108 - GEM. VALKENBURG
DE GEUL Emmaberg
13.45 -110- GEM. VOERENDAAL 1
men, Klimmenderstraat,Valkenb*
straat, onder spoorviaduct
13.51 - 114- Kunrade, Valkenburg*]
13.58 - 117 - Übachsberg, SchoofMolsbergerstraat
14.04 - 121 - GEM. SIMPELVELD 1
berg tg,
14.06 - 122 - Simpelveld, Roldun-, vHulsbergweg, linksaf St.-Remi*,
straat STERKE AFDALING * :
14.12 - 126- GEM. WITTEM Eys, IwU
Froweinweg 1(
14.19 -131 - Eyserheide, richting Eytie
viersprong links aanhouden, langïL
toren aan rechterkant STERKE Ai, 'LING Eyserbosweg " '14.25 - 135 - Wittem, Wittemer Alle-fft'14.27 -136 - Partij, Oude Heirbaan, ta
ting recreatiepark, boven op I
scherp rechtsaf, STERKE AFDAI4
(15%) bü bord Gulpen , b

14.31 - 139 - GEM. GULPEN lil* 1
Landsraderweg, Crapoel, bij driesf»D'
rechts aanhoudenLandsrade p
14.39- 144 - GEM. WITTEM Heyc-n j,
14.40 - 145 - Eperheide, bij driespU
rechtdoor >
14.45 - 148 - GEM. VAALS Carti.t-
richting Vijlen, bij driesprong links le
houden, STERKE AFDALING, bij ls
sprong links aanhouden, bij driesp^g
rechts africhting Vaals „
14.54 - 154 - Vijlen, Vijlenerberg
14.55 - 155 - GEM. WITTEM HilleM
14.57 - 156 - Mechelen, Pastoor Ru*) "straat Èj
15.00 - 158 - Partij, Partijerweg, öjj
Heirbaan, richting recreatieparkpj
boven op berg scherp rechtsaf, Sli
XE AFDALING! (15%) bij bord Gul
15.04 - 161 - GEM. GULPEN lint
3Landsraderweg, bij viersprong re"
door richting Slenaken
15.12 - 166 - GEM. WITTEM He\ ]
bij kapel linksaf richting Slena)
STERKE AFDALING
15.15-168 - Slenaken, Waterstraat Sc'
15.19 - 171 - GEM. MARGRATEN Nv
beek, Dorpstraat, Mheerelindje
15.22 - 174- IMheer *a
15.26 - 177 - St.-Geertruid, Juliana1*»!
Maastrichterweg )r
15.32- 181 - GEM. EIJSDEN Gronsvj

Kampweg, Rijksweg
15.34 -182 - GEM. MAASTRICHT D*1
straat, Burg. Cortenstraat, Amb!Jstraat-Zuid, Ambyerstraat-Noord, ft
4498 linksaf over autobaan tt15.43 -188- GEM. MEERSSENRothC
Klinkenberg, Tussen de Bruggen E
15.46 - 190 - Meerssen, Julianalaan, VJJoverweg rechtsaf. Parallelweg, oO'l
viaduct door
15.50 - 193 - GEM. VALKENBURG Al
DE GEUL Geulhem, Geulhemmer<
Wolfdriesweg, Vogelzangweg
15.53 - 195 - Vilt, Meesweg, Dorpsstr*
15.56 - 197 - Sibbe
16.00 - 199 - Valkenburg aan de Gi
Sibbergrubbe, provinciale weg
16.03 - 201 - Schin op Geul, Strucht t
16.06 - 203 - GEM. GULPEN

Engwegen, Keutenberg (stijft
20%), bij viersprong boerderij (met h-f
schuur) scherp linksaf, GEVAAR-*
XE AFDALING! (18%) *16.09 - 205 - Stockhem, bij kruisbej
rechtsaf, over brug
16.10 - 206 - Wijlre, Brouwerijstrt
Dorpsstraat, Valkenburgerweg, on'
viaduct door, Fromberg op, bord M
gellandroute volgen, richting Ransdi
16.28- 218- GEM. VOERENDAAL KÜ|
men, Klimmenderstraat
16.34- 222 - GEM. VALKENBURG\',
DE GEUL Hekerbeekweg onder spH
wegviaduct, Burg. Henssingel richt'1
Sibbe, Sibbergrubbe, Bergstraat
16.37 - 225 - Sibbe, rechtsaf Dorpstra*]
16.39 - 227 - Valkenburg aan de G-*]
Daalhemmerweg, Grendelplein, link*
Cauberg op
16.43 - 230 - Vilt, Meesweg, Vogelzd
weg STERKE AFDALING! Wolfdri1
weg, Geulhemmerweg
16.48 - 233 - Berg, GeulhemmenV1

Rijksweg
16.58 - 237 - GEM. MAASTRICHT A
byerstraat-Zuid, Ambyerstraat-Noo
17.03- 240 - GEM. MEERSSEN Rothe'
Klinkenberg
17.06 - 242 - Meerssen, Tussen de Brt
gen

FINISH
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sport 3

Rinus Michels:
Inspraak willen

ze allemaar
«i Van onze

sportredactie

■REULEN - Het rom-
melt bij FC Köln. Na
ele teleurstellende re-
sultaten van de afge-
ven weken (neder-
ig tegen Arminia

en gelijkspel
,£gen Eintracht
.-^ankfurt) raakt de.kuise ploeg steeds
-torder verwijderd van
ten Ueafacupplaats.

3**nus Michels krijgt
'et op zijn brood: be-
|in deze week kwam

tot een openlijke
Jitbarsting tussen
"cm en aanvoerder

werd Strack.
ode libero hekelt het
«l. :

autoritaire optreden
van Rinus Michels.
Strack kreeg pas kort
voor de aftrap tegen
Eintracht Frankfurt te
horen dat hij op het
middenveld gepos-
teerd zou worden.
Ook andere spelers,
Schumacher en Litt-
barski, hebben kritiek
op Michels. Ze vinden
de training te hard en
ze eisen Inspraak.

Tijdens een gesprek
met de spelersraad
werden de ergste
plooien gladgestre-
ken. Na dat onder-
houd, een dag later
gevolgd door de 4-1

overwinning in de in-
haalwedstrijd tegen
Bayer Leverkusen, is
de rust voorlopig te-
ruggekeerd, maar
daarmee zijn de on-
derlinge verwijten nog
niet van de baan. Het
bestuur vindt dat Mi-
chels zich voor het
bereiken van Euro-
pees voetbal te zeer
concentreert op de
bekerfinale tegen For-
tuna Köln.

Omdat die finale als
stedelijke derby een
dubbeltje op zijn kant
is, eist het bestuur dat
FC Köln zich recht-
streeks via de compe-

titie verzekert van een
Uefacupplaats. Rinus'Michels, wiens con-
tract een paar maan-
den geleden met een
jaar werd verlengd,
neemt de kritiek met
een korrel zout: „In-
spraak willen ze alle-
maal. Dat is niets
nieuws. Ik denk dat
we na die 4-1 tegen
Leverkusen terug zijn
op de goede weg."

Rinus
Michels

kritiek met
een korrel

zout

Limburgs
kampioenschap
driebanden. *LEEN - In het Biljartcen-

Ï*M Geleen wordt zaterdag
zondag de finale van het

'toburgs kampioenschap
itJebanden gehouden. Met
"* plaatsingsgemiddelde
,A 0,837 start Venlonaar

als favoriet. De vijf
«ere finalisten zijn : Kra-

* (eveneens Venlo), en de"idLimburgse carambo-
,its De Boer, Van de Loop,
Jdriessen en Meijs. Op bei-
dagen beginnen de partij-

"«m 13.00 uur.

Drie Limburgsen
in handbalteam

ï^TARD/GELEEN - Drie Lim-
fese handbalsters maken deel

'3 Van de nationale selectie die 7
8 mei de dubbelinterland in Ne-

tland afwerkt tegen de dames
b Groot-Brittannië, metkwalifi-

voor het WK 1983 in Polen (B-
;fftep) als inzet. De drie zijn Dési-

" Janssen (Enzico Swift, Roer-
i-^-d), Carla Kleintjes en Cecile
1e«*en (beiden Vlug en Lenig).
u' selectie bestaat verder uit Carla
lii* Velde (Swift Arnhem), Laura
>P'oben, Saskia Vriends, Patricia
JP(allen Niloc), Yvonne Otto,Dia-
jp-Niemandsverdriet(beiden Quin-P> Hannie de Kok, Anja Vink,
m'fistine Knigge, Ursula Dekeling
[Sf6ri Hellas), Corrie Schilder (En-
ujs SEW), Janny Dinkgreve (Ook-
*er) en Christina van de Vorsten-
sch (PSV).hiu Wedstrijden vinden plaats op 7

<|l in Rijswijk en op 8 mei in
iP^enbosch.

Ajax-verdedigers
in de strafbank

- Jan Mölby en Frank Rij-
!*fd van Ajax zullen de topwed-

'*'jd in de eredivisie tegen Feye-
'ü*"d op 1 mei moeten missen,e***als het duel van het komende

tegen FC Utrecht. Bei-
b?.sPelers liepen in de bekerwed-
*jjd tegen PSV op 13 april elk te-
Jll hun derde gele kaart op. De
i ?h staat twee duels aan de kant,
"j'kaard, juist weer door bonds-
n'*ch Cees Rijvers opgenomen in
J selectie voor de Nederlandse
J*eg voor de vreindschappelijkee<Jstrijd tegen Zweden op 27
*T***l, moet drie ontmoetingen toe-
J*en: tegen FC Utrecht, Feye-
J'°i"d en Helmond Sport.

Ul-*b Stevens (PSV), die ook in dat
üfn^ zÜn derde gele kaart kreeg, is
i**?°r twee wedstrijden geschorst,

is hem tot 1 augustus 1983
beF recht ontzegd aanvoerder te

trk*'ïl or Brom liep tegen een
etc van 500 gulden op en een

' i?0rwaardelijke ontzegging om een
Mctie te vervullen °y pEC-als se-aA§ van zijn verwijdering van hetooM tijdens PEC Zwolle - Ajax op

it»| ftiaart door arbiter Van Etteko-
J*** Brom liet tijdens dat treffen te

3<?a**- blijken niet veel op te hebben
,k;le'- diens leiding.

Trainerscarroussel
J*ï*EBEEK - CSVT wordt ko-

seizoen getraind door Jan
Riders (36) uit Übach over worms.

Bekervoetbal
18.30 uur:°erendaal-Haslou

Beslissingsduels
volleybal

HEERLEN- Het beslissingsduel in
de tweede divisie volleybal, met
als inzet kampioenschap en pro-
motienaar de eerste divisie, tussen
Artemis Rapid uit Maastricht en
Morres Hulst, wordt zaterdag in
Tilburg afgewerkt. Het treffen in
het nieuwe Pellikaan Sportcen-
trum aan de Ruckertbaan begint
om 13.30 uur. De verliezer is auto-
matisch geplaatst voor de promo-
tie/degradatiewedstrijden.

De beslissingswedstrijd in de derde
divisie tussen het Kerkraadse Furos
en Velden, om een promotie/degra-
datieplaats, wordt gespeeld in de
Homehal in Hom (zaterdag 16.00
uur). _

Aan banden
In de eerste helft legde de in wit-
blauw gestoken Nederlandse ploeg
West-Duitsland volledig aan ban-
den. Al spoedig werd het loeren op
strafcorners beloond. In de eerste
drie minuten mocht Fieke Boek-
horst al twee keer aanleggen. De
derdekeer, na een kwartier, was het
raak. Via een verdedigster ging de
bal achter de vertwijfeld uitvallende

Susi Schmidt (1-0). Nederland bleef
sterker.

Tien minuten voor rust maakte
Sandra lePoole er 2-0van. Ze raak-
te de bal na een vrije slag van Else-
miek Hillen juist zo aan dat
Schmidt weer uit positie was. Ge-
lukkig voor Nederland zag de
Schotse scheidsrechter Ball niet
dat de voortdurend storende Mar-
joleinEysvogel buitenspel stond.

Dolgelukkig
Ook in de tweede helft, waarin het!
na een kwartier hevig begon te rege-
nen, bleef Nederland het beste van
het spel behouden. West-Duitsland
kwam slechts zelden voor het doel
van MoniqueBroere. In de zestigste
minuut was doorzetter Eysvogel
dicht bij een treffer, maar de Am-
sterdam-speelster zag haar inzet net
naast het Duitse doel verdwijnen.

In de slotfase kwam er geen wijzi-
ging meer in de score. Dolgelukkig
omarmden de Nederlandse speel-
sters elkaar na het laatste fluitsig-
naal. Opnieuw was de ploeg een
stapje dichter bij het veroveren
van dezo zeer begeerde wereldtitel
gekomen.

Roda 2
op dreef

Vitesse 2-Roda JC 2 0-4 (0-1). 45. R. Boere
0-1; 60. R. Boere 0-2; 70. M.Muytjens 0-3;
80. R. Ehlen 0-4. Scheidsrechter; J. Bogie
(Venlo). Toeschouwers: 50.
ARNHEM - de Roda JC-reserves
hebben zich na een slechte sei-
zoensstart steeds meer omhoog we-
ten te werken. In het jaar 1983
heeft de ploeg nog geen nederlaag
geleden. Gisteren was Vitesse het
slachtoffer van de Kerkraadse da-
dendrang. Nadat Remco Boere
vlak voor het einde van een gelijk-
opgaande eerste helft de score had
geopend waren het diezelfde Boe-
re, Mimlo Muytjens en Rob Ehlen
die het vonnis over de Arnhem-
mers velden.

Eerste plaagstootjes in Ronde van Spanje uitgedeeld

Saronni verliezer
CUENCA - De eerste plaag-
stootjes zijn uitgedeeld in de
Ronde van Spanje. De eerste
etappe van Almusafes naar
Cuenca kende een uiterst las-
tige finale, waarin met name
de Spaanse renners tem-
poversnellingen doorvoer-
den. Juan Fernandez zege-
vierde met vier seconden
voorsprong op Guido van
Calster, de Belgische knecht
van Giuseppe Saronni. De

Italiaanse wereldkampioen
was de grote verliezer in de
eerste rit. Hij verloor bijna
een minuut op winnaar Fer-
nandez. De Fransman Domi-
nique Gaigne behield met
moeite de leiderstrui.

De eerste rit werd in een uiterst ge-
zapig tempo gereden. Bij het nade-
ren van Cuenca gaven de Spanjaar-
den de impuls tot deaanval. De tem-
poversnelling deed het compacte
peloton in tweeën breken. Alle favo-
rieten zaten in het voorste gedeelte
met uitzondering van Saronni, die
de „Vuelta" kennelijk slechts rijdt
om in vorm te komen voor de Ron-
de van Italië. Hij wekte tenminste
niet de indruk hinder te ondervin-
den van zijn valpartij in de proloog.
Favoriet voor de eindzege Bernard
Hinault werd omringd door ploeg-
genoten. Ook Hennie Kuiper be-
vond zich met ploegmakker Guy
Nulens in de eerste groep.

In de slingerigeklim door de smalle
straten in Cuenca liet Juan Fernan-
dez Van Calster lange tijd het kop-
werk doen alvorens hij tweehon-
derd meter voor de eindstreep een
laatste demarrage plaatste. Nie-
mand kon de voormalige Spaanse
kampioen volgen. Hinault eindigde
als vierde en verloor slechts vier se-
conden. Kuiper werd zevende met
een achterstand van zes seconden.
De tweede etappe voert het veldvan

Cuenca naar Teruel. Derit gaat over
geaccidenteerd terrein.
De uitslag: 1. Juan Fernandez 235
km in 6.36,17 uur, 2. Van Calster op
4 sec, 3. Suarez-Cueva, 4. Hinault, 5.
Nulens, 6. Petito, 7.Kuiper op 6 sec,
8. Chozas, 9. Gaigne op 9 sec, 10.
Wijnants.
Algemeen klassement: 1. Gaigne
6.45.17 uur, 2. Kuiper op 1 sec, 3. Hi-

nault op 6 sec, 4. Fernandez op 9
sec, 5. Petito op 17 sec.

Bontempi
" CASTELLANETA MARINA -
De Italiaanse sprinter Guido Bon-
tempi heeft in Castellaneta Marina
de eerste etappe van de Ronde van
Apulië voor beroepsrenners gewon-
nen. Hij versloeg het complete pelo-
ton. Door zijn overwinning werd
Bontempi ook deeerste leider in het
algemeen klassement. De uitslag
van de eerste etappe is: 1. Bontempi
197 km in 4.50.15., 2. Mantovani, 3.
Rosola, 4. Gavazzi, 5. Vitali.

Jos Bruyere
wordt assistent

ploegleider
LUIK - Oud-renner Jos Bruye-
re zal in de Tour de France zijn
debuut als ploegleider maken.

Hij wordt assistent van Willy
Jossart, chef d'equipe in de for-
matie Boule dOr, waarvan on-
dermeer Daniël Willems en Jan
van Houwelingen deeluitma-
ken.

Pollentier
" ANDERLUES - Michel Pollen-
tier klopte in Anderlues (België)
medevluchter Phil Anderson in de
spurt. Het tweetal had tijdens de
wedstrijd voor beroepsrenners een
voorsrpong opgebouwd van 25 se-
conden op een achtervolgende
groep, waarin Bert Oosterbosch
als enige Nederlander zat. De uit-
slag: 1. Pollentier, 2. Anderson, 3.
Maier op 25 sec, 4. Dhaenens, 5.
Oosterbosch, 6. Boyer op 1.42 min.,
7. Van Vliet, 29. Hanegraaf.

'Angstgegner' West-Duitsland voor de rust weggevaagd

HOCKEYPAMES
IN WK-FINALE

KOEALA LOEMPOER - Het
Nederlandse dameshockey-
team heeft zich geplaatst
voor de eindstrijd van het
toernooi om de wereldbeker.
De ploeg nam revanche voor
het verlies in de finale van
het FIH-toernooi in Buenos
Aires in 1981 tegen West-
Duitsland door nu met 2-0 te
winnen. Fieke Boekhorst en
Sandra le Poole scoorden al
voor de rust. De finale, waar-
in Canada de tegenstander
zal zijn, wordt zaterdagmid-
dag gespeeld.

Bondscoach Van Heumen had een

aantal sterke zetten gedaan. Neder-
land speelde weer met drie spitsen,
zoals in de eerste groepswedstrij-
den. Bovendien had de snelleArme-
liesKaptein tot taak bij Westduitse
strafcorners de bal als eerste uitlo-
per aan Martina Koch te ontfutse-
len.

" Dolle Nederlandse
vreugde in Maleisië. De
hockeydames versloe-
gen 'Angstgegner'
West-Duitsland " en
plaatsten zich voor de fi-
nale van het wereldkam-
pioenschap.

Afd. Limburg
Bekerwedstrijden

vierde ronde
VCT-Polaris 2-1
COV-RKSVB 1-3
Minor 2-Laura 2 1-0
Chevremont 3-Haslou 3 4-2
Limburgia 2-Schinnen2 2-3
RHC-Epen 2-1
Heythuysen-St. Odiliënberg 3-1
KOC-Grashoek 2-3
Brughusia-IJsselstein 0-2
Oranje Boys 2-Meerssen 3 0-1
SCG 2-Eijsden 2 2-0
Armada 2-Sweikh. B. 2 (n.v.) 3-2
Swalmen 2-Wilhelmina3 4-0
Venlo 2-HBSV2 2-6
Meterik 2-Montagnards 2 2-1

Competitie
Tweede klasse
Wijlre2-Lemirsia 2 3-1
Helios3-RKDFC 1-3
RKSVB 2-CSVT 1-5

Derde klasse
Waubach 6-Vaesrade4 3-2
Mheerd.B. 2-Keer 4' 2-2
NieuwEinde 5-EHC 4 4-2
Wijnandia4-Susteren 4 2-0
Caesar5-Susteren 6 2-6
Waubach 5-Groene STer 4 1-0

Vierde klasse
Simpelveld 5-RKMVC 6 2-1
Sylvia4-Waub.B.4 1-0
Klimmania 4-Struchter B. 2 4-1
SCKR 3-Simpelveld 6 2-4
Coriovallum 5-Schinnen 5 3-5
SVN 6-Eikenderveld 5 2-2
COV4-Nw. Einde 6 2-10
Abdissenb. 7-DeLeeuw 7 1-7
RKDFC 3-Hopel 5 3-2
Sweikh. B. 4-RKDFC 4 o^2

WK-
ijshockey
Zweden
pover

DORMUND - In het wereldkam-
pioenschap ijshockey in de
A-groep heeft zweden een kleine
overwinning behaald op Oost-
Duitsland: 5-4. Aanvankelijk zag
het er naar uit dat het favoriete
Zweden een monsterzegezou beha-
len.Kort na het beginvan de twee-
de periode werd de voorsprong
van 1-0 uitgebouwd tot 4-0. Daarna
geloofde Zweden het wel. Oost-
Duitsland kreeg ruimte en kansen
en kwam gevaarlijk terug. Uitein-
delijk hadden de Scandinaviërs de
grootste moeite om de volle winst
vast te houden., In de tweede wedstrijd van verloor

\ West-Duitsland met 0-6 van de Sov-: jet-Unie. De periodestanden waren
I 0-2, 0-2 en 0-2. De Westduitsers vier--1 den de nederlaag alsof het een over-
I winning was. De 10.000 supportersI juichten hun favorieten toe, omdat
f geenszins sprake was geweest van
I een „afslachting" door de superieu-
■> re Sovjet-spelers. Het enige dat het

gastland kon doen, was het aantal
Russische treffers zo beperkt moge-
lijk te houden. Daarin slaagde de
equipe van trainer Unsinn zeer re-
delijk.. Na de resultaten van heeft de Sov-. jet-Unie de leiding stevig in handen.

[ De Sovjets hebben acht punten uit
i vier wedstrijden. Tsjechoslowakije,. dat niet in actie kwam, staat tweede. met zes punten uit drie duels.

De stand:
1. Sovjet-unie 4 8 20-2
2. Tsjechoslowakije 3 6 14-4
3. Zweden 4 6 14-11
4. West-Duitsland 4 4 9-14
5. Canada 3 2 10-11
6. Oost-Duitsland 4 2 8-15
7. Finland 3 0 5-11
8. Italië 3 0 1-13

Lotto/toto
HAMBURG - Bij de midweeklotto „7 ui
38" zijn de volgende winnende getallen ge
trokken: 6 13 14 16 21 29 37.
Spel 77: 5 2 8 2 3 3 6.

(ADVERTENTIE) __

dat je voor een vliegvakantie het beste van Beek 5^
kunt gaan met heen en terug rijden en parkeren erg
gemakkelijk of met die speciale bussen die ze laten
lopen javanaf mei een heel nieuwe vertrekhal en dat ze de .
allervoordeligste tax-free shop hebben boek je gewoon bij jereisbureau
naar een heleboel bekende vakantieplaatsen

(ADVERTENTIE)

I LACOSTE
I WielEijssen

mode shop
Theaterpassage 13 kerkrade

Telefoon 045-454617
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Limßurgs Dagblad
Speciale voorverkoop 18 t/m 22 april

NS-GEZINSTOERKAART
’136-

-met maar liefst DRIE gratis entreebewijzen voor alle ge-
zinsleden voor diverse attrakties.

Met deze gezinstoerkaart kunt u met het héle gezin (bijvoor-
beeld pa, ma en èlle kinderen t/m 18 jaar) in de maanden juni,
juli of augustus 4 dagen - binnen een tijdsbestek van negen
dagen - ONBEPERKT treinen door heel Nederland.

Kaarten + volledige informatiemap alléén deze week in voor- .
verkoop bij alle Limburgs Dagblad kantoren.m~ : M

Bent u reeds lid van de vereniging, dankunt u metuw lidmaatschapskaart naar eenvan
dekantoren van het Limburgs Dagblad gaan engebruik maken van de aantrekkelijke

aanbiedingen.
Bent u nog geen lid, dan kunt uook bij dekantoren terecht, waar men uwaanvraag graag

zal noteren. Als abonnee van het Limburgs Dagblad is dat geheel GRATIS!

Te k. CELICA ST 5-gang,
met sportwielen, bwj. '75.Stephanusstr. 12, Wij-
nandsrade. Na 18.00uur.
Te k. VW GOLF diesel,
bwj. 77, prijs ’ 4800,-. Ruilof inruil mog. Henri Jo-
nasstr. 45, Heerlen.
Te koop

Volvo 244 DL
rood, bwj. '75, pr.n.o.t.k.
Inl. Termaar 22, Klimmen.
Te k. KAWASAKI Z 400 J,
bwj. febr. '82, pr. ’ 3500,-.Tel. 045-459098.
Te k. Opel REKORD 19
luxe, LPG, sunroof, vinyl
dak, trekh., radio. bwj. '79,
vr.pr. ’9250,-. Tel. 045-
-451832.
Te k. YAMAHA KT 500,
zonder kenteken ’ 550,-.
Tel. 045-223654.
G.G. auto's biedt aan:
HONDA Civic, nieuwste
type metallic blauw '80;
Ford Taunus 4-drs., bwj.
'80; Kadett City, bwj. '79,
nieuwstaat; kadett 1200 S,
bwj. '78, bruin; Ascona
1900, kleur oranje '78; Vol-
vo 343 DL type '79, zeer
mooi; PeugeotGL, bwj. '77
als nieuw; Audi 100
sE,bwj. '78, koper kleur;
Honda Accord Sedan E,
bwj.'Bo, nieuwstaat; Aus-
tin Allegro, bwj. '78
’2900,-; Volkswagen bus
pick-up type '80, enkele
cabine; Volkswagen bus
type '80 gesloten: Daf 46
luxetype Opel caravan

’ 1500,- en div. inruilers.
Garantie, inruil, financie-
ring. G.G. auto's, Heeren-
weg 286 (Hrl.). Tel. 224172
(grote weg Hrl.-Bruns-
sum).
Te k. HONDA Prelude,
type '81, met veel extra's.
Bosbeek 23, Geleen. Tel.
04494-53395.
Te k. OPEL GT, '69, voor
liefhebber, ’ 4300,-.
Schout Franssenplein 8,
Hoensbroek, na 17.00 uur.

|Te k. DATSUN type Cher-
3i, '77, als nieuw, Rotter-

amstr. 24, Heerlen.
OPEL Manta 1900 automa-
tic '76; Opel Rekord 1900
automatic '79; Opel Re-
kord diesel automatic '78;
Opel Rekord '73 en '72;
Granada 2800 Cia '78 auto-
matic; Consul 1700 '74;
Honda Civic automatic
'80; Mini 1100 spec. '78:
Mazda 626 '79; Renault R 6TL; Fiat 127 '74; VWPassat
TS '74; MercedesL 206 die-sel '76; Mercedes 230 6 cyl.
'75; Peugeot 604 SL '78;
Peugeot 504 diesel '76; Ci-
troen C Matiek GSA '80;Citroen 2400 '77; Audi 100LS '77; Audi 100 L '74;
BMW 525 '78; Renault R 4
'74. Gar., mr. en fin. mog.
Jo van Mii, Sportstr. 10,
Kerkrade-W., 045-410826.
Uw VW/Audi-dealer: Audi
50 LS: Audi 80 L, v.a. '82;
Audi 80 L diesel '80; Audi100 L diesel '79; Audi 100
5E '78, '79; VW zilverbug
kever '82; VW Golf'76, '81:
VW Jetta + LPG '80; VW
Passat LS '80; VW Derby
*79; VW Santana CL diesel
'82 zilvermet.; 3Lancia Bèta
'78; Peugeot 304 '78; Re-
nault 5 TS '77; Renault 14
'79 + LPG 18 TS '79 sta-
tioncar; AKTIEAUTO'S:
Polo Shopper; Polo
Smash; Polo comfort; Golf
LX; Jetta Holiday. Uit
voorraad leverbaar tegen
zeer aantrekkelijke prij-zen. Met Ploemen Schols
valt te handelen.Ambyer-weg 2. Meerssen. Tel. 043-
-644888.
CITROEN 2CV4, 65.000
km, ’3900,-. Citroen van
Leeuwen, Strijdhagenweg
129, Kerkrade-West, tel!
045-453355.
TOYOTA Carolla Combi,
89.000 km gas ’ 4500.-. Ci-
troen van Leeuwen, Strijd-
hagenweg 129, Kerkrade-
West, tel. 045-453355.
MINI 1100, 85.000 km,

’ 2300,-. Citroen van Leeu-
wen, Strijdhagenweg 129,
Kerkrade-West, tel. 045-
-453355.

Nieuwe DATSUNS, nu in
Kerkrade! Bij auto-Dent-
fenbach allemodellen ver-
rij gbaar. Occasions van

le Kwaliteit: als nieuw
Honda civic, korenblauw-
met., '79, ’ 7250,-, Peugeot
305, schuifdak, LPG, '80,
’7950-, Renault 5 GL,
zeer mooi, geel, ’ 3750-,
Ford Escort 1300 sport,

’ 4500-, nw. modelEscort,
25.000 km gel., ’ 13.950-,
Fiat Ritmo 65 L, 5-drs.,groen, ’ 7500-, Citroen

3SA, blauw, type '81,

’ 8500-, Ford Mustang,
'79, Ford Taunus 2x,'77 +
'79, Mitsubishi Galant
autom., Toyota 1000, Maz-
da 1000, '78, ’ 3500,-, Golf
diesel, beige, '79, Renault18 GTS, '79, Saporro 1600GL, '78, Fiat 128 P sport,
'80, Mini 1000, '77, Merce-
des 240 D, '76, enz. enz.
Langheckweg 36 (ind.terr.
Dentgenbach) Kerkrade-
West
Let op, let op! Inruilers
van gerenommeerde zaak
te koop voor weggeefprij-
zen. Kijk en vergelijk in
prijs en kwaliteit, vraag
niet hoe hetkan, maar pro-
fiteer ervan. PEUGEOT
304, bwj. '76, ’ 2250-,Ford
Taunus 2 L, '80, met LPG,
’6950-, Audi 80 LS, '78,

’ 5500-, Honda Civic, '77,
autom., ’3750.-, Opel Re-
kord 1900, '76, ’2250-,
Opel Kadett, '75, ’ 2750-, .Opel Ascona 16 SR, met
gas, ’8750-, VW Passat
autom., '76, ’ 2450,-, Opel
Ascona, '77, ’ 4750-, Ford
1600, '78, met LPG,
’3250.-, Mazda 818, bwj.
'78, ’ 3750-, Mercedes 350
SE, '75, ’ 4950-, VW Golf,
'76, ’3750.-, Austin Alle-
gro, '77, ’2250,-. Toyota
Carina, '76, ’2250-, Opel
Commodore GS 2800, T7,
LPG, f 3750,-, Renault 30
TS, ÉPG, '77\ ’ 2950,-. Re-
nault 4, '76, ’ 1250-, Toyo-
ta Corolla, '76, ’ 1750,-.
Sterk wisselende voor-
raad, snelle financiering,
inruil mogelijk. Cromba-
cherstr. 7, Kerkrade
(Gracht), laatste straat
links voor grensLocht.

■ NISSAN

RUIMTE EN COMFORT. Door de brede (T3f3^sTÏls] <^ÊÈ

Alles wat een mens bij zich heeft, is AËRODYNAMISCHE ZUINIGHEID. Een messcherpe lijn bepaalt het beeld. Hoge prestatie^
moeiteloos op te bergen. Voor én en pure zuinigheid door de meest compacte en lichtste 1,0 liter motor ter wereld. K
achter onbelemmerd comfort. Ontwerp en techniek in een weergaloos lenige auto. Een zuinige auto. Nissan Micra g

Beek, Automobiel- en Garagebedrijf J.F. Crutzen, Stationsstraat 115, tel. 04402-1727. Brunssum, Autobedrijf Astoria BV, Rembrandtstraat 64, tel. 045-250715. Heerlen, Bastiaans Autobedrijf 8.V., Spoorsmgel
tel. 045-724141.Maastricht, AutobedrijfAndré Feyts 8.V., DuitsePoort 15, tel.043-14175. Melick, (Roermond), Garagebedrijf Geelen B.V, Groenstraat 33,tel. 04752-2021. Sittard, Garage Schoenmakers 8.V., Geerweg
tel. 04490-12814. St. Geertruid, Autobedrijf G. Nelissen 8.V., Burg. Wolfsstraat 21, tel. 04408-1201 .

Te k. HONDA XL 500 R,
bwj. '82, 7500 km gelopen.
Tel. 04498-53499.
HONDA Civic, 3-drs., luxe,
1980, deze zeldzaam
mooie auto voor slechts
’9900,-. Bij uw Honda-
dealer: Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
Te koop KADETT City
automatic, bj. 10-'7B. Tel.
04454-2907, na 19.00 uur.
OPEL Kadett caravan, bj.
'80. Inr. mog. Burg. Mae-
nenstr. 83, Elsloo.
Te k. RENAULT 5 GTL,
bj. '78, kl. geel, i.z.g.st., pr.

’ 5900,-. Tel 04494-45249.

Te k. ALFETTA 2.0, LPG,
bj. '78, na 17.00 uur, 04494-
-52656.
Te k. VW GOLF, bwj. '75,
vr.pr. ’ 2100,-. Rozenstr.
282, Heerlen (huisbel).

Te k. MERCEDES 206 D,
bwj. '79; Lada Niva 2121
jeep,bwj. '79, i.z.g.st. Auto-
mobielbedr. J. Horsch,
Rotscherweg 54, Übach o.
Worms.
OLDTIMER Renault 1930,
gaaf m. gerest, worden.
Min. Ruysstr. 6, Geleen.
Te k. lelijke EEND 2 CV 4,
bwi. nov. '74, i.g.st. Vr.pr.

’ 800,-, te bevr. Engerstr.
35, Treebeek. Tel. 045-
-210992.

Te k. automatic HONDA
Civic, bj. '77, kl. geel,
i.z.g.st., pr. ’4750,-. Seip-
gensstr. 24, Geleen.
OPEL Ascona bwj. '79,
vr.pr. ’ 7250-, mr. mog.
045-423068.
Te k. WINDHOEZEN, al-
leen voor Honda Civic
’5O-, tel. 04494-49713.
Te k. FORD Transit-bus,
bwi. '76 ’2250-, Ailber-
tuslaan 213,Kerkrade.
Te k. i.st.v.nw. HONDA
motor, 125 cc, bwj. '80,
sterwielen, racekuip. Pr.
’1400,-. Hertogstr. 11,
Eikenderveld-Heerlen, na
18uur.

Gar. Schaapkens biedt te
koop aan: DATSUN 120 AFII, bwj. '78, ’ 4750,-. Dat-
sun 100 A FII bwi. '80, le
eig. ’ 6750-, R5GTL, bwj.
'78, rood ’5250-, Kadett
City '76, blauwmet.,

’4250,-, Toyota Carina '78,
LPG ’ 4250-, Opel Kadett
coupé '75, ’2750-, OpelGT Junior '72 ’4500-,
Simca 1100 le eig., alsnieuw ’2750-, Mini '78
1100 sp. zeer mooi ’ 4250-,
Ford Escort '77 le eig.,

’ 4750-, Honda Civic zeer
mooi ’ 3450.-, Opel Asco-
na '76, ’ 4450-, Simca 1000
le eig., '77 ’2950-, Re-
nault 4 '77, ’ 2500,-, Klim-
menderstr. 110, Klimmen,
tel. 04405-2896.

i OPEL Ascona 20 S '80
L 4-drs.; Rekord 20 N de L.. '79 4-drs.; Kadett 12 S: hatchback 5-drs. '80; Es-. cort 1300 GL '79- Jetta 1600; L '80; Honda Civic auto-, matic '80 en '78: Toyota, Tercel '80; Golf 100 L; '79.Garantie, financ. en in-
-1ruil, Autobedrijf P. Veen-, stra,Rotterdamstr. 98, Hrl.; Tel. 721406.; Te k. OPEL Kadett 1979,
i 33.000 km, z.g.a.n., vasteprijs ’BOOO,-, tel. 045-

-457994, na 18.30 uur.
Tek. FIAT 127, 3-drs., bwj.
'75, vr.pr. ’ 2000,-. Tel. 045-
-254139. Hazekampstr. 127,
Brunssum.
Te k. mooie SIMCA-Talbot_
1308 GT, 5-drs., '76, pr.
banden gekl. glas, pulm.
bekl., electr. ramen, loopt
1:13 (duurste uitv.), v.uiterst, ’ 2000,-, tel. 04490-
-10548.

" Te k. mooieRENAULT 14, "le eig., vr.pr. ’ 4400,-.
Kleingraverstr. 38, Kerkra-
de-West^
Te k. HONDA Civic
autom., type '77, vr.pr.

’ 3800,-. Kleingraverstr.
38, Kerkrade-West.
Te k. HONDA Civic, type
'77, vr.pr. ’2BOO-. Klein-
graverstr. 38, Kerkrade-
West |
Tek. zuinige SIMCA 1308,
5-drs., 100%, '76, ’ 1850,-.
Pr. Hendrik!. 12, U. ov. W.
Tel. 316940.
Te k. HONDA 750 CC K7,
bj. '80 met kuip. Inr. kl.
auto mgl. Tel. 045-441034.
Tek. OPELAscona op gas,
bj. '77, t.e.a.b. 1900 SR. Ro-
zestr. 216, Heerlen.
Te k. Rl 2 automatic,
i.z.g.st, ’ 2000,-. Rozestr.2IC Heerlen.

Te k. motor BMW RS
bj. '51, vr.pr. ’ 1500,-
Philippi. Rijksweg tWahlwüler. I
HONDA 350 cc kiï f26.000, pracht md I
t.e.a.b. Giezenstr. 9, S I
pelveld, tel. 045-4407134
Te k. a. HONDA Civic]
vr.pr. ’ 1500,-, na 18 4
04406-40169.
Te k. RENAULT 18 |
Break, bj. '81, i.z.gß
LPG-inst., km.st. 60.J8pr. ’ 13.500-. Te bevr. M
maar 28,Klimmen. I
AUTOSLEUTELS, ook
slotnummer. Klaar ter;
u wacht. Limb. Accu C
trale 8.V., GrasbroeK*.
weg 67, Heerlen.
ACCU'S Üp7 la*
nieuw. Limb. Accu O
trale 8.V., GrasbrocH
weg 67, Heerlen.S/fifOERSCHERPEPRfJZEfIf

E/VPR/MEORS.
Singer heeft 2 nieuwe machines aan zijn assortiment toegevoegd. Nieuw zijn de modellen 7110

en 7146, uitgerust met de nieuwste snufjes. En om u het gemakkelijk te maken geeft Singer een forse
4\ \ * introductiekorting. Naast deze primeurs heeft Singer de modellen 290 en 7184 ook nog eens(*>\\lu\\\ O scherp afgeprijsd. Maar goed zit u altijd! Want 't zijn échte Singers, dus inclusief debetrouwbaarheid {\\\ r^-,\ |I\^'«*» ** en de service van'n merk met 130 jaartopkwaliteit. Er is trouwens al'n echte Singer zigzag voor ■/"fctV-» Wtt J--X-L» -^TlWtt'ttl^ f449,-.Dusi,2,3naardeSinger-winkel! \ \\o- **

4f**4H '-^Hl met 5 ingebouwde praktische steek- üfiH % machiS*t^iSe?vrïiearm,fl ILiïH*«i(*T patronen o.a. speciale stretchsteek -*-—p- .■ * ,’ met 18 ingebouwde steekpatronen,9 : 9HI ' «Éf voor elas,sche stoffen. Met inge- 'T J _« waarvan 9 speciaal voor elastischeV ifrV bouvvde knoopsgatautomaat, ver- ■ |. § ||Z# stoffen. Ingebouwde elektronischeIt 4 SPII wisselbareklikvoetjes,klemvnje 111l# t 1 W■ :* snelheidsregelingen knoopsgatauto-
ir 1" .JL-^ grijper en platliggend spoeltje voor > -* ■ maat. Klemvriie grijper. 3 Naald-de naald. Tl L_ ---"- posities. En, heel makkelijk,Js**^ JÈ VANf799--M.MMMM ■*** m~~~~-'^^^^ 'n doorzichtige platliggend spoeltjeIU s*J &k VOOR mMmJmWmmJmWmm —■ voor de naald.

■^lêÖ"P^ ___— * fV> VAN F 1.099,-000
mmmm—^"—~" '^>iLii YxT -

'n Nieuwe, zéér complete Singer. |I l^f^ff^^P SINGER 290AUTOAAATIC DE LUXE. H^^W^^' p^n
Lichtgewicht, vrije arm, zigzag met ÉJ^ Jssiissi^ '>I|| De Singer290 is een machine dieextra aandachtverdient. J§ mm&msmwamw^^^m^^m12 ingebouwde steekpatronen waar- W^ll Hr '^jtIII Bi' deze macninezlJn eenvoudige bediening en veelzijdigheid IfVllvan 6 voor het naaien van elastische I|l samengevoegd. Makkelijk is de horizontale kloshouder. flllll J^-SlBÊ^ "-ï^*»stoffen. Ingebouwde knoopsgat- Het doorzichtige platliggende spoeltje voor de naald, het ' I mWmautomaat. Klikvoetsysteem voor *.~gjw patroonkeuzevenster, vlakke en vrijearm machine in één. 111l IpSllEF'* wÉk!verwisselbare voetjes en platliggend W* Veelzijdig door 19 ingebouwde steekpatronen, knoops- ' lilL. lal*> * wfFspoeltje voor de naald. «I s*^^^^^rp~^3-^ gatautomaat, klemvrije grijperwaardoor, ongeacht de dikte Tlt ' I IP^È
VAN F 999,- Af^AfwhmwfwA ;«B^ St~~~ van de stof, een perfect resultaat W IH| \^_
NU SLECHTS Joff#<ff# iU~-«SSöÈ X °ntStaat VAN Fl-399,- VOOR # mM Mut^^^^^^^mvoor ffiKrJ.,,**^ __ /erJr- WÊr JF^
Nieuwe Singer naaimachines met origineel Singer garantiebewijs zijn alleenverkrijgbaar in een echte Singer winkel:
Heerlen: Saroleastraat 40, tel. 715687. " Maastricht: Markt 57, hoek Muntstraat, tel. 13321." Brunssum: Kerkstraat 17, ClM^1ED *
tel. 251518." Nieuwenhagen: Wilhelminastraat 50, tel. 316938. " Sittard: Markt 3, tel. 12599. hm**. 1 VJCW%l

'Een handelsmerk van The Singer Company

* *- l '

BRUNSSUM: Julianastraat 24/ I ) II V \ openingstijden:

HEERLEN: Heerlerbaan 108 ’ 1 |"~ I |—V \ "oe"sd
J
a 9 van la2-,\B1

a2-,\8 ÜSfü!^- v-ees,,raat 1
42 ' --H l—' I k-4 "--1 \%s%%> ï?.?; uü'AMBY: Lindenplein 1 zaterdag van 8-15 uur i

—————— >

Meer dan 3 glaasjesper dagi
Dat ÏS tOCh niet Veel, ZUlt U maximum Dat dan wel onder "normale"

miSSChien Zeggen. Maar heeft omstandigheden Dus zeker met bij mcdi }
-~ t.t^i «~~„ v >■ * jwi. un cijngebruik.autorijden'ofbinnen een korte |
U Wel eens echt gOed geteld? tijd. Zelfs een glas sherry of pils (10 gram
Zijn het er niet langzamerhand pure oho1) heeft ongeveer Iv. uur nodig
sof6 per dag? En zijn het er omdoorhetücf"^w-kt* "«"! j
niet wat meer dan vorig jaar? f\f9f\ 1717117I7E«Want zo is het met alcohol. Uwl/ÖÓXÓÓDMakkelijk teveel maar moeilijk ■— ■« *****.*******.***-*■******.*■*****.**■**.*■******.terug. Als u zich daar zorgen "Naam " ~m^. over maakt ga dan eens met I ~~ I
uw huisarts praten. Of vraag I straat —f]
de onderstaande brochure aan. I ?08Uxae: I
Vindt u dat u meteen advies ' Plaats:. kunt gebruiken,bel dan met de ■ -"vmien. uitknippen en ’n *-* ' ■ ineen gesloten envelop //**^. * IStichtingKorrelatie: i ****-yo.Bo postij ’£*£&. /
■%_ ■■ — — - - *.*", . - I Korrelatie,Maliebaanll." /' /Dnu^Makke^jkteveel. j --hr^ u l /Moeilyk terug. mcl L^y f
"Teveel" is een vaagbegrip wellicht. Maar S"ll**-->«i/wanneer u houvast wilt: voor de gemiddelde CTDF I
mens zijn 4 glazen drank per daghet ******* ,„,..,...., ......



] Ontdekzelf hoe goedkoop en gezellig
'de Boodschappenwinkel js.bm^#,i«é
J*^m WmtT^ Steeds meer mensen ontdekken de I JiJéTl-Til Gezouten pinda's 43Q VAN HF VI FFSfHHOUWERS|M Boodschappenwinkel van Vroom & Drees- ■lV93lvilll fJliaïB /7p%zak2^&am~ M~? (f®l Sperziebonen fiQ vaim uc VLCWLnnuuwLiu

11 fil r" ■^)iv;|"^^^----'----- ga om/_ B'anf<e -~-lü ▼ ... .. i 2 i* ... i I W^mT^'ï pakiooeram haaskarbonade Cmm E11 Uf de prijzen zijn er laa& Bovendien zijn er in de Pgk, Patates | Vleessateh AA |<fel* U/orfe/en exfra /ïyn ZJQ 500gram
T Boodschappenwinkel uitgebreide vers- ■ frites diepvries, pak 120 gram ZwZW %£$ poi36omi_ T/10-S11«mmf afdelingen. Bij degroenteman vindt u niet 1/ f/ diepvries Blue Band margarine Rnüru>hnnm r^rk kil° XLfJ7^

alleen de dagelijkseverse groentes maar ook / 7^ zak 1000 gram Pak'e2so§ram "V TOJ: "mJ mb£) Varkensfiletof
lijprimeurs uit verre landen. Bij de Vleeschhouwer bent u verzekerd van \w%^~~- "'è t\s<3 Golden Regen margarine 3IC %^ filetlapjes 7■malse en uitgelezen vleessoorten. En dat allemaal voor uiterst J r^^^^ g*^ PakJe2s°êram ü22 Wasa knackebród soogram sj*é**&
ivoordehgeprijzen. Ontdek zelf maar hóe voordelig uw dagelijkse bood- U f fff SSSSïS 255 *S^- _^169 Sf /, -L J^T\ lleme,k 106 Johma ÜSSTL

QA SevenUp 131^ ':——^^~ f Magere yoghurt «4AQ J^"^3 * kilo 795
«Pak 24 stuks _ lliter ■«P ■ ..J^ =-j-J 1 liter I \M\wf Mals Stukje rOSÓief QQX /'jßoycosoepen ■JA Goldquell appelsap QQ Vermicelli fijn 79 Sty bronwater CQ OudeMei-kaas 1-f Q/ï "^

jj^tl^Z^^ f
«groente,kip, zakje . ■ mw WW zaktKJOgram ■av 1 ' mw mmW ,-, M M OL/ ~^iwHMaggi soepen 9Q .#%, Extra jams Gebroken rijst Q'F _^—-— Tnmaten -* -TfcO >^wHted r̂-

«..tomaatzak, 99 JoSS^^L 179 QO 2Watervoeding <*fl-*0 Heinz sandwichspread<MQ WÏÏÏgS? 98 EXTRAVt^^ Ctompfcnons t£Q W^.^^^BÊt
rt SS^SSS 128 nature,, Pot3oogram .229 Makree, nQ U/FFKVOORDEEL m_ (MffiMß^l^

*AA Supra koffie _
_■_ biik2oogram lUÜ WtC^vwv/. /xfX &rtl"d

LL , \\WmwLm^Wllm"pa^Ogram . IQ9 vacuüm gemalen normaal of 34Q Mosterd QQ Saksische /««fWOrÖ \%J%J Landrauchschmken "f OQ )fflßßHlil^^»
VitarPP *J*l >■#* snelhltó;. Pak 250gram_ *»"»** b.erpul 250gram 07 250gra m __J- K»Siam_ J^ïJ^\J*J WÊBI^ÊLWMiM-SS 149 Roodmerk koffie Bonzo _i —f Kuikenbtaadsficks C7C. . vacuüm gemalen snelfilter, I|IH ~ . , , __

/<&©?> 500gram fc?5kj Mi/Sinas,kola, V2sogram 207 wordcel-vriend 217 fef^ Büfflas^^|S-telemon-lime OC fc»; Koffiemelk 44Q *10 o gram ■ # TOb,
%# inter . OS halfvol, fles 500 mi. 1-*^ Smilly pate voor de kat ,g"Q XV\/^Sï^ blik4logram W 0 Op alle artikelen van ons eigen merkvindt u het Y^ N&,

—fc „ __*«., _^_ - ***■*"«.■ fe^wiÉiTU i_* i " **k. .^ stempel: 'Vroom & Dreesmann Kwaliteitswaarborg". ____——--==^a«teï^\#ia<^%<É^%lt.flTV*>i I^IK^CrC^CSIMI #Miiim (^visV lneet>lSkWie QQ Onswaarborgstempelbetekentdebeste Versaanbiedingen geldig t/m 23 april 83. liTI!!I3lB^V I%WWlwl Va l#nCCiWlTlMnil« x%3#/ pak 300 gram *J7<i7 kwaliteit met het meeste voordeel. Overige aanbiedingent/m 27 april'B3. L^^=^L^^*^^rrr333-3333333rf^^
niet bij V&D Geleen [LjjfeJ;! U Ogk*^

. Kom nu naar deBoodschappenwinkel vanVroom & Dreesmann. Gezelligen blijvend goedkoop, w Hp
i , — . i -—

ÏSelekt \m*rmnnrmkrmwïï jjmw^
n) I ' fil.Tif Jl-1 ■ nJ?iï?iL-l Iil IuMI'NI>I l'N I' I' k 1 Wmeubel M_UXJXLMLj..L9i«««M nili:r

Willemstraat 101, Heerlen Stationstraat 32, Nuth
Tel. 045-720618 Tel. 045-241234

r —

Vraag vrijblijvend een kostenloze offerte. Dit kan per telefoon,
bij ons op kantoor of persoonlijk bij u thuis.

PERSOONLIJKE LENINGEN 2e EN 3« HYPOTHEKENLeningen zonder onderpand t/m 60 maanden. "w "" " ~**mwM*mam
Vanal 72 maanden met onderpand. ZONDER NOTARIS- EN TAXATIEKOSTEN

"hanSen "* "* "** I Inettobedrag 240 x 180 x 120 x 72x I
5.000 88,- 96,-106,-120,-141,- „„. 148. 169 S>ll -ja*10.000 165,- 180,- 200,- 228,- 270,- 4°' "* 211,- 295,-

-15.000 242,- 265,- 295,- 337,- 399,- 3*°°°° 3 3pf 277,- 389,-
-20.000 319,- 349,- 389,- 445,- 529,* 239,- 274,- 344,- 484,-
-25.000 396,-434,-484,-553,-658,- 285,- 327,- 411,- 578,
30.000 473,- 518,- 578,- 662,- 788,- "' 110 iIV fl?1"
40.000 627,- 687,- 767,- 879i* 1046,- 40000 376'" 432'' 544'" 767

>"
Zonder bijkomende kosten. U betaalt geen

Elders lopende leningen geen bezwaar. taxatiekosten en van de notariskosten

" Aflossingen zijn inklusief rente en betaalt u slechts 1% van het opgenomen
kwijtschelding bij overlijden bedrag. De rest van deze kosten betalen

" Desgewenst dezelfde dag geregeld en wij. U krijgt het hierboven vermelde. thuisbezorgd, geen bijkomende kosten bedrag dus netio in handen min 1%.

. . _. Nieuwe Markt 22, Echt*+ T\T AMrMI//ml\J \ 1 H? Geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur.

<^ I^/\1 It\_/ll|r\JL/JC> Zaterdags van 10.00 lot 12.00 uur. 10 h,nen

AJTJt!/JLviLJ^-^^lC/jr^r^T Jl\^/JC/ en informeer vr'Jöl'Jvend naar Uw mogelijkheden.

kWh finanCieringSkantOOr WOltherS. USjl LidvandeNedeilandseVefenigiogvanfinancieringsadv.seursNVF. /.

"*-

, - .

'n Moderne snackbar bezitten.
lets voor u?

Wij hebben ter overname in Zuid Limburg 'n moderne,
goed renderende snackbar (omzet tussen 300.000 en

400.000 guldens). Wij zoeken hiervoor een (echt)paar,
dat reeds enige jarenervaring heeft in een soortgelijke

zaak of op een andere wijze in de horecasektor.
Gedeeltelijke financiering behoort tot de mogelijkheden.

Heeft u belangstelling voor hetverwerven van 'n
dergelijke moderne snackbar, schrijf dan een briefje

naar:

S.E.M. Postbus 5046, 6202 WD Maastricht.

Bij beschikking d.d. 7-4-
-1983 van de rechtbank te
Maastricht is het faillisse-
ment van Frederik Fran-
ciscus Elisabeth Marjo
van Duinen, wonende te
Geleen, Markt 12, opgehe-ven wegens gebrek aan ba-
ten.

"Mr. W.C.M. Coenen,
Spoorweglaan 12.6221 BS Maastricht.

TAPIJTTEGELS
vanat ’ 1,-p. stuk
Tapijttegelhuis

Frankenstr. 203 A
Maastricht (nabij

ANWB)
Open:

do.-vrijd.-zat. mm

OPEL Ascona 20 S '80
4-drs.; Rekord 20 N de L.
'79 4-drs.; Kadett 12 S
hatchback 5-drs. '80; Es-
cort 1300GL '79-Jetta 1600
L '80; Honda Civic auto-
matic '80 en '78: Toyota
Tercel '80; Golf 100 L
'79.Garantie, financ. en in-
ruil, Autobedrijf P. Veen-stra,Rotterdamstr. 98, Hrl.
Tel. 721406.
G.G. auto's biedt aan:HONDA Civic, nieuwste
type metallic blauw '80;
Ford Taunus 4-drs., bwj.
'80; Kadett City, bwi. '79,
nieuwstaat; kadett 13200 S,
bwj. '78, bruin; Ascona1900, kleur oranje '78; Vol-
vo 343 DL type '79, zeer
mooi; Peugeot GL, bwj. '77
als nieuw; Audi 100sE,bwj. '78, koper kleur;
Honda Accord Sedan E,bwj.'Bo, nieuwstaat: Aus-
tin Allegro, bwj. '78
’2900,-; Volkswagen bus
pick-up type '80, enkele
cabine; Volkswagen bus
type '80 gesloten; Daf 46
luxetype 77; Opel caravan

’ 1500,- en div. inruilers.
Garantie, inruil, financie-
ring. G.G. auto's, Heeren-
weg 286 (Hrl.). Tel. 224172
(grote weg Hrl.-Bruns-
sum).

DE NIEUWE RONDA GL
DEMEESTGULLEAUTOVANEUROfft. -i

9

Een onbekende auto uit eenbekend land.Dat is de beroepstrots blijkt verder uit de HBSSS^R^^nieuwe Seat Ronda uit Spanje. U zult ontdekken zorgvuldige konstruktie en uit de wexü^adat de Ronda niet alleen g_-___-__^ garantie van maar liefst 6 jaar wWjk
uitzonderlijk is in zijn katego- Pf-Ï I tegen roestvorming van bin-
rie, maar bovendien verreweg wÉJLm WÏÊ% I nenuit. 9\ JÊ
de meest gulle auto wat betreft I WM * DeRonda wordtnaarkeu- I y^^Am
de uitrusting. WM ÉÜ Ize geleverd met een 1-2 en 1.6■—■ I Kfl I benzine- °f I*7 dieselmotor. ,^^^52030013

5 DEUREN I Naast de GL-uitvoering is ook de superluxu-
■■■i I euze GLX en de sportieveSX-uitvoering leverbaar.

Hoe gulblijkt meteen als Toerenteller Ga naar uw Seat-dealer. Ppr BBB—1ude nieuwe Ronda ziet: 5 deuren, 5 versnellingen en Hij zal deze meest gulle 6 J^JiJ-l^^^^%L,C^m
elektronische ontsteking. Binnen'n aantal luxueuze 5-deurs graag laten zien. t; 'i^^^M"^ 21■ yigg details zoals verstelbarekuip- De luxueuze Ronda GL ■ .i^miiimism^s^Mm^

M plr\ stoelen kompleet met hoofd- kost slechts 14.995,-inklusiefBTW. Af importeur.
J| steun in zacht velours, tapijt

op de vloer en rembekrach- Mm\ ■■■■ K II A
ff Ij W tiging. Alles standaard. EËJPI^ Kl lIXI lilL WW ln één oogopslag is dan HHI9 sÊmWÊmW I I l^^l IU/i

ook duidelijk: de Ronda biedt OM7CTDrvrc m\a/ diidi cticdËw:mwi een maximum aan rijplezier. UIMZb I KU I b. UW KIJrLbZIbK.
Vijf versnellingen De traditionele Spaanse IMPORTEUR: NIBHART CAR BV,POSTBUS 83, 2260AB LEIDSCHENDAM

Linne Autobedrijf Hukkelhoven BV., Oudeweg 30, tel.: 04746-1968.
Maastricht Autobedrijf van derVossen, Gubbelstraat 16, tel.: 043-11778/50920.

" 4.
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mmmmmmmmmmmmmmmmmmi
Te k. CITROEN GS 1220
\b). '74. Vr.pr. ’ 1000,-. Tel
<)45-753550.

JtENAULT 6TL, 75.00(
ikm, ’2900-. Citroen var
«Leeuwen, Strijdhagenwet
029, Kerkrade-West, tel
~045-453355.

I Te k. R5TL, kl. rood, bwj.I '74, t.e.a.b. Dijkstr. 28, Voe-■ rendaal. Tel. 045-750999.

' Ford ESCORT 1.3 luxe,
nov. '79, le eig., in nw.st,

r ’ 7900,-. Tel. 045-220940., Te k. VW KEVER, als
j nieuw, bwi. '74. Groene-

' weg 17, Merkelbeek, t.o.bejThuis.

Te k. CAPRI, '73, Volvo
144 L, ’ 1575-, Peugeot
604, '75 (gas), ’ 1500-, Lan-
cia, '76, ’ 1295,-, Lada
combi, "79, ’ 1995,-. Julia-
nastraat 11a, Brunssum.
Te k. OPEL Manta 2 ltr.
GTE, auto verkeert
i.st.v.nw., type '78. Vr.pr.
’7250,-. Ophoven 77, Sit-
tard, 04490-19465.

Te k. automatic HONDA
Civic, bj. '77, kl. geel,
i.z.g.st., pr. ’ 4750,-. Seip-
gensstr. 24, Geleen.
Te k. ALFETTA 2.0, LPG,
bi. '78, na 17.00 uur, 04494-
-52656.
Te k. VW GOLF, bwj. '75,
vr.pr. ’2100,-. Rozenstr.
282, Heerlen (huisbel).

Té k. SUNBEAM 1300, bj.
okt. '73, i.z.g.st., ’450,-,
Scheldestr. 60 Beersdal-
Heerlen, na 16.00 uur.
Te k. i.st.v.nw. HONDA
motor, 125 cc, bwj. '80,
sterwielen, racekuip. Pr.

’ 1400,-. Hertogstr. 11,
Eikenderveld-Heerlen, na
18 uur.

Te k. DATSUN type Cher-
ry, '77, als nieuw, Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
2x CITROËN GS '75 en
'76, samen f 1600-, te k.
Tel. 045-224525.
Te k. z.g.a.n. AANHANG-
WAGEN met torsievering.
Tel. 043-616251. Haspen-
gouw 213, M'str.

TOYOTA Carolla Combi,
89.000 km, gas ’ 4500,-. Ci-
troen van Leeuwen, Strijd-
hagenweg 129, Kerkrade-
West, tel. 045-453355.
MINI 1100, 85.000 km,

’ 2300,-. Citroen van Leeu-
wen, Strijdhagenweg 129,
Kerkrade-West, tel. 045-
-453355.

HONDA Civic, 3-drs., luxe,
1980, deze zeldzaam
mooie auto voor slechts
’9900,-. Bij uw Honda-
dealer: Garage Central
Geleen, Rijksweg C 97.
Te k. complete GASIN-
STALLATIE v. auto, tel.
045-315497.

Meergenoegen.
j\foorhetzelfde geld.

i^^V Betrek Opel in uwzoeken naar een nieuwe auto. Want
y^^r zonder dat, doet u zichzelf echt te kort. Albij de eerste

meters van een vrijblijvendeproefrit merkt u waarom.
Een verrassende ontdekking: het gevoel in een aanmerkelijk
duurdere en ruimere auto te rijden dan deprijsklasse waarbinnen
u zoekt. Een gevoel, dat zal blijven.

, Maar ook op ander gebied krijgt u in een Opel meer
genoegen voor hetzelfde geld. De zekerheid van een auto
met uiterst moderne techniek, die u jaren en jarenlang trouwzal
vervoeren. De wetenschap dat dekosten van iedere kilometer
rijplezier lagerzijn dan u zou mogen verwachten.

En de zekerheid dat uw Opel na zn trouwe dienst weer
een aardig sommetje op zal leveren. Opel heeftmaar liefst 170
deskundige dealers, verspreid over heel Nederland. Er is eraltijd~ " _■ £__i -_i_ _i l. " tx De Opel Kadett. Hij heeft alleéén in debuurt, waar uzich ookbevindt. eigenschappen die oPei nu aiu

Een meerpersoonlijkekennismaking metdegenoegens K> mïeïSfi 9.£Kte

van Opel is dus altijdmoeiteloos te realiseren. Übent welkom. dIXS?is er m maar netst 70 van-. , ,
-^ .. _

■"■■"■
anten. Van 2-deurs limousinetot 5-Opel nummer een. Omdat uvoor zekerheid kiest. S"r

var5
K
4
ezu*smFiï.inclusief de sterke 1.6 Diesel.

*■*, U heeft al een 3-deursKadett Eko-
noom voor f 15.500,-. Met pittige
1.25-motor. Ruim. Komfortabel.
Ekonomisch. Ongelofelijk laag in
prijs.
Afgebeeld: Kadett 1.2S de Luxe,

| mmr m **■ u m m m mmm Lwm mmm. m*^ 3-deurs: f 19.190,-. Prijzen inclusief J**"^3^-W!-^^^

UpGlKadett dlvanaf f "10.000~ En%^^ss: (OLP4sybai

\MWtSmmmmm\ WÊÊZSiSz^^

$lM *^^*^**s* i ■ ■'■ ■''■■

WÈ m m 'fl Xp WmwWz*»mmw^ym m JMmm * <5 ssl Hü'' * wÈÊÊÊ ■Hl
■ m. ■■ * \m më 'im WSÊSBÊ WÊÊË&

MmmM

IFEIOPEL [|

<Jfc# # *****

J

■I
L.iMiiiiiTi^rT rr trmr^
9\%wS»*'i~^2i mnd 36 mnd 48 mnd 60 A

f 2500- 123,00 88,03 70,54 «H

’ 5500,- 269,40 192,48 154,01 13J
’ 9000- 433,25 307,48 244,59 201 i

’ 12000- 573,69 406,05 322,22 2fl 1

’ 17000- 3» J

CLAESSENS
Rijksweg Zuid 211,Geleen i

Assurantie- en laedietbemiddelingskantoor k
(Let op EN3NIA 3bord) 1

's Avonds bereikbaarna telefonische afspraak , m

PRIMA
PRUS

Een lichte broek voor zomerse dagen. Uit de
Personality kollektie. Metjukstuk, opgestikte
achterzakken en een leuke riem erbij. In beige,
grijs of bleu. Een week lang voor een prima-

PEEK&CLOPPENBURG, . 05201-521



|N IBRDEKEH "TDP-HITS" UDDR JONGENS EH MEISJES] A

GTDERE BPGRTIEUE LEUKE SPDRTIEUE DENIM JEANS AKTUELE
CANUAS JEANS DENIM JEANS PIRATEN BRDEK KATDENEN PANTALON gebleekt, mtn iibt/m i?e MEISJES JEANS
5 ZAKKEN DIU KLEUREN ACHTERZAKKEN MET RITSEN MET KLOOSTERKOORD, AFGEZETMET NAGELS, UEELRITSEN ER OP,

MTN 92 T/M 176 MTN 9B T/M 176 DIU. KLEUREN, MTN 92 T/M 176 DIU. KLEUREN, MTN 116 T/M 176 IN PASTELT INTEN MTN 122/176

i*. 1 1 1—" i 1 1— ' ;—«—■ * '

k

Ik* VW KEVER, bwj. '68.
gtorijstr. ,24, Nuth.
tk. CELICA ST 5-gang,e* sportwielen, bwj. '75.
«Phanusstr. 12, Wij--
""dsrade. Na 18.00 uur.

R4-ONDERDELEN mo-
tors (rev. 20.000 gelopen),
radiateurs, deuren, Dan-
den, uitlaat, enz. 045-
-258993.
SIMCA 1501 spec, sept.
'75, km 78.000, vr.pr.

’ 1100,-. Kerkraderweg
115, Hrl.

VERHUISBERICHT
Umagas N.V,
.Het hoofdkantoor van de Limburgsche
Maatschappij voor Gasdistributie en

Èhgawa
Pat voor Limagas en INI.V. Waterleiding
Mij. Limburg gezamenlijk de meterópnameen inning van gelden verzorgt,

Pjn vanaf maandag
|25 april 1983
'■iet meer gevestigd op Schaesbergerweg 84

Heerlen maar in het nieuwe pand aan de

HEERLENSE - /wer. \ X/
-^PQORL'J-T^Y /NS STATION I I /\l'^f*-ï_ / SCHAESBERGI I"

JjJ /?
&jr Ilimacas w>^#NlElflwÈElliAGEN o\f

»/wem^*.. \ Yk

4y [eygelshoven TTV^f

■5/KERKRADE «\

Minckelersstraat 2, Nieuwenhagen
Postadres: postbus 30200

6390 ZL Nieuwenhagen
telefoon: 045-329999
telex: 56431 limag (ongewijzigd)

Let op, let op! Inruilers
van gerenommeerde zaak
te koop voor weggeefprij-
zen. Kijk en vergelijk in
prijs en kwaliteit, vraag
niet hoe het kan, maar pro-
fiteer ervan. PEUGEOT
304, bwj. '76, ’ 2250-, Ford
Taunus 2 L, '80, met LPG,
’6950-, Audi 80 LS, '78,- ’ 5500-, Honda Civic, '77,
autom., ’3750,-, Opel Re-
kord 1900, '76, ’2250-,
Opel Kadett, '75, ’ 2750-,
Opel Ascona 16 SR, met
gas, ’8750-, VW Passat
autom., '76, ’ 2450-, Opel
Ascona, '77, ’ 4750,-, Ford
1600, '78, met LPG,
’3250,-, Mazda 818, bwj.
'78, ’ 3750-, Mercedes 350
SE, '75, ’ 4950-, VW Golf,
'76, ’3750.-, Austin Alle-
gro, '77, ’2250-, Toyota
Carina, '76, ’2250-, Opel
Commodore GS 2800, 77,
LPG, ’ 3750,-, Renault 30
TS, L3PG, '77\ ’ 2950,-. Re-
nault 4, '76, ’ 1250-, Toyo-
ta Corolla, '76, ’ 1750,-.
Sterk wisselende voor-
raad, snelle financiering,
inruil mogelijk. Cromba-
cherstr. 7, Kerkrade
(Gracht), laatste straat
links voor grens Locht.
OPEL Manta 1900 automa-
tic '76; Opel Rekord 1900
automatic '79; Opel Re-
kord diesel automatic '78;
Opel Rekord '73 en '72;
Granada 2800 Cia '78 auto-
matic; Consul 1700 '74;
Honda Civic automatic
'80; Mini 1100 spec. '78:Mazda 626 '79; Renault R6TL; Fiat 127 '74; VWPassat
TS '74; Mercedes L 206 die-_
sel '76; Mercedes 230 6 cyl.
'75; Peugeot 604 SL '78;
Peugeot 504 diesel '76; Ci-
troen C Matiek GSA '80:
Citroen 2400 '77^ Audi 100
LS '77; Audi 100 L '74;
BMW 525 '78; Renault R-i
'74. Gar. mr. en fin. mog.
Jo van Mii, Sportstr. 10,
Kerkrade-W., 045-410826.
Uw VW/Audi-dealer: Audi
50 LS- Audi 80 L. v.a. '82:
Audi 80 L diesel '80; Audi100 L diesel '79; Audi 1005E '78, '79; VW zilverbug
kever '82; VW Golf '76, '81;
VW Jetta + LPG '80; VW
Passat LS '80; VW Derby
'79; VW Santana CL diesel
'82 zilvermet.; Lancia Bèta
'78; Peugeot 304 '78; Re-
nault 5 TS '77; Renault 14
'79 + LPG 18 TS '79 sta-
tioncar; AKTIEAUTO'S:
Polo Shopper; Polo
Smash: Polo comfort; Golf
LX; Jetta Holid&>. Uit
voorraad leverbaar tegen
zeer aantrekkelijke prij-
zen. Met Ploemen Schols
valt te bandelen.Ambyer-
weg 2, Meerssen. Tel. 043-
-644888.
Te k. PEUGEOT 504 die-
sel, bwj. '77. Heisterberg
31, Hoensbroek. .
Ingeruild: BMW 320*- 1981;
B3MW 520- 1980; BMW 525
aut. - 1980; BMW 525 I -1982; BMW 728 I aut. -1980; Mercedes 280 S -1979; Mercedes 200 D -
1981; Saab 900 EMS- 1980;
Opel Ascona 16 SR- 1982;
Honda Civic 5-drs. - 1982;
Renault 9 TSE - 1982; Re-
nault 18 GTS - 1980; Re-
nault 18TS - 1979.Autobe-
drijf KERA BV., Kerkra-
dersteenweg 5, Kerkrade,
tel. 045-452121. Uw BMW-
dealer.

Jennissen Exclusief Cars
Beatrixhaven-Maastricht

Buick Skyhawk, 6 cyl., aut., '82, Chevrolet Citation '82,
Mazda RX7 SDX '81, Daimler Souvereign4,2 XJ 6 serie
111 '80, Olds Omega 4 cyl., automaat '80, Honda Prelu-
de, 5 maanden oud.

Jennissen Exclusief Cars
Beatrixhaven-Maastricht

Galjoenweg 73, bij huis van bewaring 2e weg links, tel.
043-54654.
Te koop KADETT City
automatic, bj. 10-'7B. Tel.
04454-2907, na 19.00 uur.
OPEL Kadett caravan, bj.
'80. Inr. moe. Burg. Mae-
nenstr. 83, Elsloo.
Te k. RENAULT 5 GTL,bj. '78, kl. geel, i.z.g.st, pr.

’ 5900,-. Tel. 04494-45249\

Te k. v. part. RENAULT 5
TL autom., bwj. '79, km.st.
33.500, kl. rood, pr.

’ 8500,-. TeL 045-750273.
Te k. weg. omst. Opel RE-
KORD 2.0 aut. Berlina-
uitv., bwj. '76, zeer mooi.
Te bevr. A gen Giezen 29,
Heerlerbaan. Tel. 045-
-411204, pr.n.o.t.k.

Te k. OPEL GT, '69, voor
liefhebber, ’ 4300,-.
Schout Franssenplein 8,Hoensbroek, na 17.00 uur.
Te k. HONDA Civic, 4-drs.,
bwj. '75. Sterrenstr. 10,
Treebeek-Brunssum.
Te k. motor SUZUKI GS
550, bwj. '78. Te bevr. Odi-
liastr. 24, Heerlerheide.
Te k. van part. CITROEN
CX 2500 diesel, blauwme-
tal., bwj. 1978,’ 6000,-. Tel.
04405-2832.
Te k. RENAULT 15 TS,
bwj. 1975. Voltalaan 32,
H'broek. 045-225567.
Tek. SUZUKIauto SC 100
GX coupé, bwi. juli '80.
Vr.pr. n.0.t.k., kl. blauw-
met. Tel. 04499-3031.
Te k. HONDA XL 500 R,
bwj. '82, 7500 km gelopen.
Tel. 04498-53499.

Grootse automarkt
21 april t/m 7mei

Het is weer zo ver! De jaarlijkse automarkt van

Toyota Mengelers
Keuze uit meer dan 100 automobielen.

In alle prijsklassen en merken.
Bezoek onze automarkt en maak kans

op een superechte *,

racefiets
Toyota Mengelers, Baanstraat 105, Schaesberg (nabij

draf- en renbaan). Donderdagavond koopavond.

Te k. KAWASAKI Z 400 J,
bwj. febr. '82, pr. ’ 3500,-.
Tel. 045-459098.
Te k. Opel REKORD 19
luxe, LPG, sunroof, vinyl
dak, trekh., radio. bwj. '79,
vr.pr. ’9250,-. Tel. 045-
-451832.
Te k. OPEL Kadett 1979,
33.000 km, z.g.a.n., vaste
prijs ’BOOO,-, tel. 045-
-457994, na 18.30 uur.
Te k. FIAT 127, 3-drs., bwj.
'75, vr.pr. ’ 2000,-. Tel. 045-
-254139. Hazekampstr. 127,
Brunssum.
Te k. RENAULT 18 TS
Break, bj. '81, i.z.g.st,
LPG-inst, km.st. 60.000,
pr. ’ 13.500 -. Te bevr. Ter-
maar 28,Klimmen.
Te k. HONDA Prelude,
type '81, met veel extra's.
Bosbeek 23, Geleen. Tel.
04494-53395.

Te k. MERCEDES 280 SE,
bj. '74, i.z.g.st. en weinig
gelopen, spec. uitv., was; hobby-auto. Na 17.00 uur,Drievogelstr. 3a, Kerkra-de-West
Te k. TREKHAAK Toyota
Corolla coupé, tev. tek. on-
derdelen BMW 2-serie.; 045-415376.
OPEL Kadett 12S, van le
eig., bwj. 10e mnd. '77,
i.s.v.nw., Toyota Tercel,. 3-drs. coupé, bwj. '80, le
eig., Mitsubishi Galant
1600 GL, '80, gasinst., le■ eig., Ford Taunus 1600,

1 bwj. '79, 4-drs., Ford Es-
cort 1300 GL, bwj. '77,
4-drs., BMW 2002, bwj. '74.
Inruil en financiering mo-. gelijk. Te bevr. Terweyer-
weg 21, Hoensbroek-Pas-
sart (nabij Emmamijn). In
bedrijfshal achterom. Tel.
045-226829.

Kompleet enkomfortabel autorijdenmag eigenlijk
nietmeerkosten danfIUMSr

r traploos verstelbare rugleuningen.
I "" - S

N i nnnmiri. . '''::3 l'ada ZlU:> li-*^<- Het zeer komplete en overzichtelijke

fÈÈ^^IÊÈÈwË isZT M Ëmm rjÊmT^ Gremi Auto-Import B.V.
iü fH mmm Wkix<*JÊÈÈÊFWÈÊiÈ <ÊvL\ WMHfflilt^^^Hl JBliÉfctoit—.ijH! Osloweg b/h Europaplein

« P^i i^l mWm Postbus 303, 9700 AH Groningen.mmmmmmm mmmmm -*m^w mm®mmmm*mm*mwim mmm ~~^ Telefoon 050-183121 (8 lijnen).

- . *.

BRUNSSUM Autobedrijf Chiaradia Trichterweg 122, tel. 046-212843 NUTH Garage B. van der Velden Pastorijweg 65, tel. 045-241904
ELSLOO Garage Meijers Koolweg 75, tel. 04402-1088 SITTARD Autobedrijf Cartigny b.v. Rijksweg 3Zuid 208A, tel. 04490-15900
MAASTRICHT Autobedrijf Don Weerts Bloemenweg 2, tel. 043-15938 ÜBACHSBERG Autobedrijf J. Keulartz Kerkstraat 60a, tel. 045-752122

Hfe^^l
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ENORME PRIJSVERLAGING VAN BROOD =
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* Bekijkt uze eens rustig, al die nieuwe prijzen van ons brood en vers vlees. Al die prijzen die we verlaagd hebben, jj
"En niet zo zuinig ook. Voor allerlei broodsoorten van onze bakkers betaalt u voortaan 1 ,76. Ongekend weinig dus. |

Het vlees van onze slagers is zelfs met hele guldens in prijs naar beneden gegaan. Rekent u eens uit hoeveel u bespaaiijj
met al die verlaagde prijzen. Tien tegen één dat u aan het eind van die rekensom naar Edah komt. 1

Zo hebben we nog vele honderden voorbeelden in huis.
Gebroken rijst Q7 Goudvleesbouillon IQQ De Betuwe Halviture IQQ Rosita inlegkruisjes ICQ Golden Regen ÖC Volle melk 10'

' zat l kilo V i Maggi, voor 6 liter JfcvV aardbei/abrikoos, pot 390 gram Jk<VV pak 30 stuks é*Jv margarine, pakje 250 gram -VV dagvers, pak I liter M 1-i

Lassie toverrijst iAQ Kipperagout IOQ Vencovoldrop IQQ Dippy toiletpapier QQ d'OudeWaag QQ Karnemelk KV rpak 400 gram ATV blik 425 gram Mv zak 250 gram AvV pak 4 rollen 9<9 halvarine, kuip 500 gram VV dagvers, pak I liter JiW* V
Snelkookrijst 7Q Unox leverpastei IAQ Melba toast C 7Tissue keukenrollen ICQ Blue Band halvarine lOC Vanillevla iet
zak 400 gram f V 3x 56 gram Atv pak 90 gram Wl pak 2 rollen Wv kuip 500 gram JbfcW dagvers, pak I liter Wr
Spaghetti 7Q Luncheon meat ICQ Calvé borrelnootjes ICQ Scottex QQ Leeuwezegel CQ Slagroom 171pak 300 gram ■ V blik 340 gram JfcVV div. smaken, zak 150 gram JLwV papieren zakdoekjes, 6x 10 stuks VV tafelmargarine, kuipje 250 gram VV dagvers, beker 250 ml. Al *Pfe' 59 Sfeü6"68 65 gW»» 99 en toiletzeep Cröma^ gQ [^OENTËNEN FRüïf
Pannekoekmix IOQ Peper/nootmuskaat 7Q Sinaasappelsap HQ Douche/badschuim OCQ DIEPGEVROREN ELKE DAG VERS
pak 400 gram '_ JAV busje 50 gram f V pak I liter A*|*l/ seringen/dennen, fl. 1000 ml. fc-VV | ***■"*****« M*-fiwnMi j I ....... ,
Saroma pudding AQ Slaolie IQQ Heineken bier \Af}\ Andrélon shampoo OOC Varkenssaté 11Q Hollandse komkommer C(
instant, div smaken. pak|e flacon 750 ml. A-VV krat 24 x 300 ml JLhTmA milky,dennen, flacon 200 ml. Vflß-V diepvries. 3 stokjes met saus Uv per stuk v*

SunOsun QQ Zilveruitjes QC Pittbier ACSL Aquafreshtandpasta IOQ Spinazie QQ Champignons \\\idessertsausaardb./kers., flac. 150 gramVV pot 370 ml. VV krat 12 x 300 ml. 'IW tube 50 ml. AfcV diepvries, pak 600 gram Ov bakje ± 250 gram JLv«
Cocobon -dQQ Pilchards IOQ Coca Cola \%\ Fresh Up scheerschuim! QQ Mini frites IQQ Worteltjes ~C<
cacaofantasie, bus 800 gram TVV in torn.saus, blik 215 gram Wv fles I liter I<JA bus 200 ml. 19? diepvries, zak 1 000 gram è¥V geschrapt, +500 gram V*

Mandarijntjes IflQ Frolic IQQ Martini vermouth COC Biotex groen O*2C Chocosticks Campina OOQ Granny Smith's OAiblik 3 U gram XVV pak 500 gram JiOv wit/rood, fles 750 ml. VfcV pak 500 gram 4mVV . doos a 8 stuks VVV 7 stuks fc"T«
Doperwten IOQ Kitekat IOQ Cötes du Rhöne AC AQC Friesche Vlag IOQ &*«..» «,,i«e lru«-i"rul b'nhüi!'
Zeer Fijn, blik 850 ml. MV blik 400 gram A-fcV fles 700 ml. "RVV halvamel, pak 464 ml A-VV BU I fclf, IVAAO tN C.ItKLN Prijswijzisingen ten gevolge »an overheid*-en/offabrikanten-
---■ ■-. .. I maatregelen voorbehouden.

Gemengde groenten QQ Bambix IAQ Rioja Beron J.QC Eromel -MQ VAN DE BESTE BOEREN __.^^fl^SS
btitt-4325 ml. -JfV pak 180 gam Iv¥ rode Spaanse wijn, fles 700 ml. t¥-J halfv. chocolademelk, pak I liter A*TV L^—..- __^_^... , .., I ****| I^B ■Royco soepen 74 Calvé pindakaas IQQ Wasa knackebröt IOQ Magere melk CQ Camembert/Brie IQQ f|V\ ft LS
groente/kip/tomaat, zakje f pot 350 gram *<VV goud, pak 200 gram X<fc J houdbaar, fles I liter VV select, houdbaar 125 gram AVV '^■m i^B |*^^ |^^
Arlon bouillon IEQ Choca boterhamvlokkenQC Inlegluiers OIQ Yogho-Yogho IJ.Q Goudse kafas QCQ W 1 II Lal
me.tkip. pot 340 ml. Wv pak 200 gram VV pak 30 stuks vAv div. smaken, pak I liter Atv jong belegen, kilostuk O-JO ■ {M^L^tW^tmm

Bij Edah kopen geeft u het prettige gevoel dat u écht iets bespaard heeft
■ Beek, Markt 62 ■ Nieuw-Bergen, Raadhuisplein 47 ■ Bierick, Witherenstraat 7 ■ Brunssum, Kennedylaan 90 ■ Budel, Nieuwstraat 49 ■ Budel Schoot, Groot Schoterweg 118 ■

■ Echt, Peyerstraat 7 ■ Eygelshoven, Putstraat 2 ■ Geleen, Anjelierstraat 3, Markt 118, Zuidhof 11 ■ Gennep, Europaplein 10-7 ■ Heer, Einsteinstraat 13 ■ Heerlen, Corisbergweg 205
(Heerlerbaan), Mgr. Hanssenstraat 23, Stanleystraat 6 ■ Helden-Parmingen, Raadhuisstraat 320-322 ■ Hoensbroek, Markt 3 ■ Horst, Wilhelminaplein 10 ■ Maasbracht, Molenweg 21 ■

■ Maastricht, Holsteinbastion 49, Kleine Staat 3-5, Tongerseweg 57 ■ Meijel, Kerkstraat 25 ■ Nederweert, Kerkstraat 87 ■ Nieuwenhagen, Markt 3-4 ■ Nuth, Stationsstraat 80 ■
Reusel, Schoolstraat 19-323 ■ Reuver, Past. Vranckenlaan 14 ■ Roermond, Kasteel Homstraat 35, Hoekstraat 9 ■ Schaesberg, Markt 14 ■ Schinveld, Wihelminaplein 10 ■

■ Sittard, Hemelsley 1, Dempseystraat 38 (Limbrichterveld) ■ Stem, Raadhuisplein 9 ■ Susteren, Swentiboldstraat 4 ■ Swalmen, Brugstraat 1 ■ Tegelen, Kerkstraat 2 ■
■ Tienray, Spoorstraat 16 ■ Übach over Worms, Hovenstraat 100 ■ Vaals, Maastrichterlaan 78 ■ Valkenburg, Dr. Erensstraat 5 ■ Venray, Grotestraat 99 ■ ,

■ ■ Voerendaal, Kerkplein 1-3 ■ Weert, Maaspoort 63, Sutjensstraat 30 ■
NU OOK IN VOERENDAAL



[Van Ravenstein Vrijetijdskleding, Kerkstraat 45, Brunssum.
' Captains House, Saroleastraat 80, Heerlen.
\ —

Met het
I Limburgs Dagblad

naar de Huishoudbeurs
r-^^Q4n Amsterdam

\ '^^^^^/A'ft'i \ Speciaal voor de vrienden van het Limburgs Dagblad

\ /"rrt'2^^* \ or9an'seren WU* i s.m. v/d Biesen - Kerkrade een dagtocht naar

\ A^' \ de Huishoudbeurs in de RAI. Deze is gepland op zaterdag 23 april.
\ yU kunt opstappen in Brunssum, Hoensbroek, Heerlen, Kerkrade,
\ % \ Simpelveld. Gulpen. Valkenburg, Maastricht, Geleen, Sittard en
\ SL," \ F!oernnond' De opstaptijd hoort U bij boeking. Een dagje
\ w»*1 \ neuzen op deze vernieuwde Huishoudbeurs voor mevrouw én
\ X~a //j%È\ meneer< voor lon9 en ouder. Voor de prijs hoeft U het niet

\ te lateni O

Boekingen op alle kantoren van het Limburgs Dagblad

TERCEL SR 5-SPEED c^—De nieuwe Tercel DX is normaal ai uitgerust met o.a. metalen sportvelgen fjoyota ■Ujfc*^^^
radio gescheiden neerklapbare achterbank, moquette design). I PFF-JBvloerbedekking en achterruitwisser. Het uiterlijk is uitgevoerd in SSjS i(\M

Maar deze exclusieve Tercel SR 5-speed, die slechts een schitterende kleurcombi- WLvll iV !j^-B
leverbaar is in een beperkte serie, biedt u nog een aantal natie van blauw en zilver MV^wF"^Mfantastische extra's: metallic. ■ Il f f J5 versnellingsbak, toerenteller. digitglejijdklok, Haast u. Voor u het weet ■ffm\i^^speciale sportstoelen, verstelbare hoofdsteunen, luxe is deze serie weg. Wat wil je ■ U

mTTmWÊ
bekleding, extra brede flank-beschermstrips en licht- ook met zon speciale prijs.

Jk^-m ■■ IB I K Schaesberg (Hoensbroek).■T|lL|^ lILLIIM Prov. weg Zuid 91,04492-1814, Oirsbeek.■ ■■■■ 1WHIHiHI WUmW Rijksweg Zuid 212,04490-21000, Sittard.

UITLAAT kapot? Dan
naar Auto. Sport. Voorsnelle service. Schelsberg
175, Heerlen, tel. 045-
-725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten. ■
AUTO'S te koop gevr., bi.
'74 t/m '80. Tel. 04405-1994.
Wij kopen en halen
SLOOPAUTO'S, ook
schadewagens. Autohan
del en sloperij S. Marxer
Kapelweg 24, Heerlen, tel
04S-720418.
OPGELET! Wij gever

’ 200- tot ’ 15.000,- vooi
uw auto en sloopauto. Gra-
tis afgehaald, tel. 045
424324 b.g.g. 422435.

I Voor UITLIJNEN Auto-
I banden Thijssen 8.V., Ge--1 igen, tel. 04494-45100.
I vöór ACCU'S Autoban-
t den Thijssen 8.V., Geleen,\ tel. 04494-45100.- vöör UITLATEN Auto-

banden Thijssen 8.V., Ge-- leen, tel. 04494-45100.

- Tek. HONDAAccord, 10e
ï mnd. '78. Koopje. Inr.
* mogl. Corisbergweg 106,
■- H'baan.
L ROB VANHAM auto's, De

Koumen 7, Hoensbroek,- tel. 045-222455 biedt met1 gar. te koop aan: Talbotr Tagora SX r&l. Talbot So-
1_ lara LS '80, Tagora GLS

'82, Talbot Solara 1.6 GLS
'81 en '82, Talbot 1510 SX- (5-bak) '82, Talbot 1510LS
'81, Simca 1308 GLS '80,
'79, '78 en '77, Horizon 1.5
GLS nov. '81, Horizon 1.3
GL '80; Horizon LS '78,
Peugeot 305 SR '79, Peu-
geot 104 GL '75, Fiat 128«74, Fiat 127 L '78^ Sun-
beam 1600 GLS '77\ Rre-
naultRl4TU Ford Escort
'74, Toyota Celica LT '76.
Inr en fin, mog.
AUTO'S halloopgelet. Wij
betalen 25 tot 10.000 gul-
den voor uw oude auto.
Bel. 045-411572, tevens
gratis afhalen.
Let op.Let op.Autohandel
deMolen, biedt een collec-
tie goede gebruikte auto's
aan met 3 maanden schrif-
telijke garantie. AUDI 100
GL LPG '78 ’ 4950,-; Hon-
da Accord 5 speed '79
’6750,-; Fiat X 1.9 sport
Cabriolet '76 ’ 4500,-; Fiat
133 '76 ’ 2400 -; Toyota Co-
rolla 30 de luxe "hardtop
coupé '76 ’ 2900,-; Audi 5u
Polomodel '76 ’ 2750,-;
Mercedes 250 automatic
LPG '74 ’ 3250,-; BMW 520

’ 2750,-; VW-bus perso-
nenvervoer '76 ’ 3250,-;
VW bus personenvervoer
LPG '74 ’ 2750,-- VW Sci-
rocco TS coupé '76 ’ 3750,-

-" Opel Kadett '77 ’3900,-;
Opel Ascona 16 S '75

’ 2700,-; Ford Taunus 1600
GL met radiocassette '77

’ 3750,-; Ford Taunus 20.00
GXL, LPG '76 ’2450,-;
Datsun 120 V coupé '77
’2900,-; Mazda 929 coué
LPG '77 ’3250,-; Mazda
818 coupéLPG '75’ 2500,-;
Mazda 1000 de luxe '77

’ 2750,-; 2x Renault R5TL
*77 ’ 290,-; Daf 44 de luxe
'75 ’ 1950,-- Alfa Sud L.
LPG '77 ’ 2750,-. Molenstr.
39a, Beek. Tel. 0402-79439.
Financ. bij ’ 100,- contant
in 1 uur geregeld. Inruil
mogelijk. Elke keuring
toegestaan. Geopend van
10 tot 18 uur.
Koopje MITSUBISHI
1600 GL Galant type '78,
zeer goed ’ 4500-, tel. 045-
-457777.

r
SIMCA Crysler 1609 op .
gas, zeer mooi 100%* in :
orde, type '78, Prof. Cob-
benhagenstr. 25, Kerkra- '.de.
Te k. MAZDA 818, '77, pr.* :
’ 2250- Nieuwstr. 51,
Schandelen-Heerlen |
MERCEDES 220 diesel ]
'76, pr. ’ 4250,-. Staringstr. ]
7, Molenberg-Heerlen. j
Te k. automatic VW GOLF .
LS '76, auto is in staat van :
nieuw ’ 4250,-. Te bevr.
mevr. Willems, Wilgenstr.
7, Passart Heerlen-Nrd. .
Te k HONDA Accord,
4-drs., vijf speed, kl. grijs-
metall., km.st. 30.000,W ''80, i.z.g.st., tel. 045-220870.
Liefhebbers MERCEDES
220 SE coupé '64, RWD ge-
keurd, 31-3-'B3. Pr. ’ 950Ü,-.
Inr. mog. 045-211071.
PEUGEOT 305 GL '79

’ 5400,-; Datsun 200 L '79

’ 4900,-; Matra '75 ’.3500,-;
Corolla '76 ’ 1900,-; Audi
coupé ’ 2000,-; Fiat 131 '75

’ 10DO,-; Fiat 128 SL coupé

’ 1250,-. Inr. mog., 045-
-211071 Overbroekstr. 54,
Hoensbroek. ■
ROVER 2600, '78, i.z.g.st,

’ 5750,-. Inr. mog. kl. auto,
045-211071.
Te k. TOYOTA Carolla,
bwj. '76, i.g.st., vr.pr.
’2950,-; Mini, bwj. '74,
vr.pr. ’ 700,-. Amund-
senstr. 19, Heerlen (de
Wieër).
Te k. van part. RENAULT
4 F6Combi (lang), '79. Tel.
045-726244.
Te k. MERCEDES 200 D,
bj. '81. Koopje! Inr. mogl.
Caumerw. 38, Heerler-
baan.
Te k. BMW 318. Koopje!
Inr. mogl. Caumerweg 38,
Heerlerbaan.
TALBOT 1308 GLS, bj. '79,
km.st. 73000, ’ 4600,-. O.L.
Vrouwenpl. 45, Voeren-
daal, 045-751532, na 18.00
uur.
Te k. TOYOTA 1000,kl.
wit. Nagelbeek 31, Schin-
nen.
Voor SCHOKBREKERS
Autobanden Thijssen b.v.,
Geleen, tel. 04494-45100.
SLOOPHANDEL S.O.S.
in- en verkoop van sloop-
en 2e hands auto's, Haef-
land 28, Brunssum, 045-
-259912.
GRATIS, bijna nu, imita-
tie plaatwerk compleet in
voorraad. Ook origineel
Duitse en Franse merken.
Tel. 045-244242. Geevers,
Nuth (bij Makro).
Weg. vertr. n. buitenl.
DATSUN Bleubird 16 se-
dan, blauwmet. bwj. '81,
pr. ’ll.OOO-, tel. 09-|
3211755584.

Auto's te k. gevr. Betaal
goede prijs en vrijwarings-
Ëewüs. Garage SCHA3EP-
KENS, IChmmenderstr. I
110, Klimmen, tel. 04405-
-2896.
Wij betalen de hoogste
prys voor AUTO'S van
ieder bwj. of merk tot elke
prijsklasse. Schade- of
spuitw. of defekt geen
bezw. Contant geld 045-
-419192/461323.
Voor BALANCEREN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor AUTOBANDEN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Te k. VW Golf, bwj. '76,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 3800,-,
Heemskerkstr. 66, Heer-
len.
Te k. GOLF GTI, type '78,
zeer mooi, veel ace. Vr.pr.

’ 10.500-, nieuwe Getu-
motor, 5-gang, inruil mog.
Heibosweg 10, Schaes-
berg. .
Te k. OPEL Kadett '80,
3-drs.. met gas. Fiat Ritmo
65 L '79. Ford Taunus 1600
L, '80, OpelKadett 1200 L
'78, Ford Escort automaat
'79, 1300 GL, Opel Manta
1600 '76, Honda Prelude
'80, Ford Escort 1600 sport
'78, Peugeot 104 '79, Mitsu-
bishi Galant Caravan op
gas '79, Opel Ascona 1600*IS, ’2500,-, Datsun F 2
'78, ’ 4750,-, Toyota Corol-
la coupé '78, ’ 5000,-, Opel
Kadett caravan '80. Auto
Weber, Brugstr. 38 (bij
markt), Schaesberg, tel.
045-314175, inruil, finan-
ciering, garantie.
Te k. RENAULT 5 L. '77,
i.z.g.st, ’ 2950,-; Audi 100
LS, groenm., '77, zeer
mooi, ’4350,-; Peugeot
604, '77, m. LPG, duurste
uitvoering, ’4650,-. Tel.
04494-47737. Meidoornstr.
21, Geleen-Lindenheuvel.
Te k. PEUGEOT 304 SLS,
'77, ’3500,-. Tel. 04492-
-4181.
Te k. HONDACivic, 4-drs.,
bwj. '75. Sterrenstr. 10,
Treebeek-Brunssum.
Te k. motor SUZUKI GS
550, bwj. '78. Te bevr. Odi-
liastr. 24, Heerlerheide.
Te k. van part. CITROEN
CX 2500 diesel, blauwme-
tal., bwj. 1978, ’ 6000,-. Tel.
04405-2832.
PEUGEOT 104, type '77.
4-deurs., org. 70.000 km
gel., i.stv.nw., ’ 2650,-. Tel.
04402-71723.
Te k. OPELKadett 1200N,
bwj. '76. i.z.g.st., vr.pr.
’3750,-. Tel. 271957.
VOLVO 343 DL,79 autom.
met.groen, getint glas,I sportwielen, mr. mog.

ILampisteriestr. 2, H'broek.

Fiat Citycar Sittard
Biedt aan op nieuwe Fiats ingeruilde occasions.

tot ’ 2000 -
Fiat 850 1971, Fiat 127 '74, Fiat 127 1050 '77, Austin
Princess + LPG '76, Daf 44 1974.

Van ’ 2000 - tot ’ 5000 -
Fiat 127 1976 48.000 km!, Fiat 131 1977, Mini 1850
1978, Vauxhall Chevette 1978.

Van ’ 5000 - tot ’ 8000 -
Fiat 127 1050 1979, 3x Fiat 127 1050 1980, Fiat 128
1978, 48.000 km, Ritmo 65 L 1979 + LPG, Ritmo 65 CLV
1979, Daihatsu Charade 1981, Volvo 343, aut. 1977.

’ 8000 - en hoger
Panda 45 1981, Fiat 127 top 1981, Ritmo 54 CL 1980
3x, Ritmo diesel 5-drs., 1981, Fiat 132, aut., 1979, Ci-
troen 2 CV 6 1982, Ford Fiësta 1981, Honda Prelude
1980, Peugeot 104 SR 1980, Peugeot 305 GR diesel,
Renault 18TS 1980, Talbot Horizon 1.3 LS 5-drs., 1981,
Fiat Citycar BV, Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard,
04490-17544, 17545, ook 's zaterdags. Donderdag
koopavond.

Te k. PEUGEOT 504 die-
sel, bwj. '77. Heisterberg
31, Hoensbroek.
Ingeruild: BMW 320- 1981;
BMW 520 - 1980: BMW 52Ó
aut. - 1980; BMW 525 I -
1982; BMW 728 I aut. -
1980; Mercedes 280 S -1979; Mercedes 200 D -1981; Saab 900 EMS - 1980;
Opel Ascona 16 SR- 1982;
Honda Civic 5-drs. - 1982;
Renault 9 TSE - 1982; Re-
nault 18 GTS - 1980; Re-
nault 18TS- 1979.Autobe-
drijf KERA 8.V., Kerkra-
dersteenweg 5, Kerkrade,
tel. 045-452121. Uw BMW-
dealer.
Te k. v. part. RENAULT 5
TL autom., bwj. '79. km.st.
33.500, kl. rood, pr.

’ 8500,-. Tel. 045-750273.
Te k. weg. omst. Opel RE-
KORD 2.0 aut. Berlina-
uitv., bwj. '76, zeer mooi.
Te bevr. A gen Giezen 29,
Heerlerbaan. Tel. 045-
-411204, pr.n.o.tk.

Te koop aangeboden
PEUGEOT 204, bouwjaar
okt. 1975, kleur blauw, op-
nieuw gespoten in '82, met
schuifdak, nieuwe banden
en trekhaak. 98% van de
carrosserie roestvrij. Ver-
keert in goede conditie
door de regelmatige on-
derhoudsbeurten. Prijs

’ 2500,-. Te bevragen Mgr.
Schriinenstraat 43, Heer-
len. Na 17 uur tel. 045-
-712851.
Te k. RENAULT 15 TS,
bwj. 1975. Voltalaan 32,
H'broek. 045-225567.

Te k. TREKHAAK Toyota
Corolla coupé, tev. tek. on-
derdelen B3MW 2-serie.
045-415376. j
OPEL Kadett 12S, van le
eig., bwj. 10e mnd. '77,
i.s.v.nw., Toyota Tercel,
3-drs. coupé, bwj. '80, 1«
eig.. Mitsubishi Galant
1600 GL, '80, gasinst., le
eig., Ford Taunus 160Ö,
bwj. '79, 4-drs., Ford Es-
cort 1300 GL, bwj. '77,
4-drS., BMW 2002, bwj. '74.
Inruil en financiering mo-j
gelijk. Te bevr. Terweyer-
weg 21, Hoensbroek-Pasr
sart (nabij Emmamijn). In
bedrijfshal achterom. Tei,
045-226829. w
FORD Taunus 2000 GL
'80, Ford 1600 L '77 en '8%
Renault R 18 TS '80, Ford
Fiësta 1100 L '79, Volvo
343 DL automaat '79,
Toyota 1600 sportwagen
'79, Mazda 626 '80. Fiatßit-
mo 65 CL '81, als nieuw,
Toyota Liftback ST '77,
B3MW 1502 '76, Honda Ac-
cord 4-drs., '79, Ford Gra-
nada 2000 L '79, Peugeot
505 GR '81, Peugeot 305
GL '79, Datsun Cherry
3-drs., '79, Subaru coupe
5-bak '77, ’1500.-, inruil
en financieren Bovag-ga-
rantiebewijs. Autobedrijf
P. v. Dijk en Zoon, Hom-
pertsweg 33, Schaesberg-
Kakert. Tel. 311729.
Tip Top auto's MINI type
'80, ’ 4500^, Fiësta 77
’3850-, Mini Estate '77,

’ 2950-, Citroen 2 CV '76,

’ 2250-, AMC Gremlih '77,
’2250.-, MGB Opel GT
Spitfire, Barrierweg 91,
Klimmen, 04405-2353.
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In alle eigentijd» kleuren \ eis*^^^^<&*J~*s&m7\ WcW'ï, Se «eU,e 29- 3®-*-*S*& *^^%3«§; - * -dËË
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vinkelprijs 39.95 ■■1BHi U-—' 'l AmWmmmmW. \ *fIM <*É*.^»**.
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Bristol prijs 35. - _^___ I winkelpr. 85.- I ■■ ■ winkelpr. 60.- AM f ___^__| W-'f4 tS-8 J I fIA "* i '* «OP-2E!: IjF <■
t/m zaterdag .KJaj.» Bristolpr. 75.- | |k ***************** Bristol pr. 50.- _flrH winkelpr. 50.- / i '*'MÈË $*rmm^mW W t/m zaterdag *"** WM t/m zaterdag ____H[ I -*/"1 zaterdag i KI ___ - * lllf "~'k^m JÊr.óók mouwloos voor 27.50 WmW^mwQ mWfWmW" lflt^__F# f

leder ballerina met naald-perforatie. beige leder dames instap-mocassin met mn<liwi7fH-mKnumi* in Hi..,» nm „.n - '-"' HIn alle modekleuren. Maten 36 - 41 geperforeerd bovenblad. Maten 36 - 41 modieuzedamespump ,n d.verse kleuren. V «
winkelprijs 49.95. Bristolprijs 40,- t winkelprijs 44.95 Bristolprijs 35,- winkelprijs 59.95. Bristolprijs 55,- A 'Il It/m zaterdag „ft** t/m zaterdag JmmW\ t/m zaterdag J» ./■£*> "

vrt leder trimschoen met suède versterkt en wit leder 'Gepy' in de maten 22 - 45 (maten 41-45 flexibele leder herenschoen met doorgeslikt voorblad W 11iJ*C°^2J?T A^tl r, -f" ,c
óók in bruin) rubber zool. Maten 22-27 Gepolsterde randen. In wit en blauw. Maten 40 -46 ' -184 I 1011 l i Vv^kelpriis 49.95. Bnstolpr.js 35,* winkelprijs 49.95. Bristolprijs 42.50 winkelprijs 79.95. Bristolprijs 70,- SJ \J VtAIK V /: 13t/m zaterdag t/m zaterdag t/m zaterdag , ■/* fSliff».... .

OR- OVSP en : I WmïtM. \
■~.y^7 ' J *Z*- 7**, % aßlJSmEftep \ ■

"*^"^o"^^ /LEDER V 34 42.50 /LEDERV mooie kfeirtlo&gezet 'f

ißfcÏÏd'mTmTm'mr"' '"—■ -— /LEDERl _______ —~~ Z^yß%\ Sn 104-T64
*-*-■ I*«A_§#■ MM — — ______

' ZÜ^_r_._r Ü | winkelprijs 59.95 f> M ***J m A / rttf^WdTfMi JF Bristolprijs 45,- >fi PRIJSTfiSr* der hefVOetbed' f BRP 1"^ / W "'"*«■ r«^" * r»**V_r^f» hel en nor„ Mndaa' met d.Vh. flexibele leder jeugdsandaal in blauw en bruin. *^ IfDrrr» / JF 1 tf ■ II wnmWW^^^^^ZCLp vvinkelor M«en 40 '^,e Uzersterke rubber zool. Maten 23 -35 I__TJIC*T-r£P S.- #-""^ ~jBI 5 -ff .F,?-95 Sristo/pr °50
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DOfCT'/lï 5j5<,e5 ails 'MERKbaar
m3M\Ë&M t/JL vrijetijdskleding voordeliger

< «e dag geopend sian 9 tot 18 uur ___, -looonn VH'P^'HWS'HIHMBnWVWOTi^HIVB
z zaterdags geopend van 9 tot uuur Heerlen - Hoogeweg 2-4 (hoek Schelsberg), tel. 045 -- 722388 ,f'-iß'l'n, maandagmorgen gesloten -l^-^-^-^-^-^^-^^^^glll^g^^^^^^^^

"Te k. VW GOLF diesel,
jjbwj. 77, prijs ’ 4800,-. Ruil
Jof inruil mog. Henri Jo-
_nasatr. 45, Heerlen.

Te k. mooie SIMCA-Talbot
1308 GT, 5-drs., '76, pr.
banden, gekl. glas, pulm.
bekl., electr. ramen, loopt
1:13 (duurste uitv.), v.
uiterst, ’ 2000,-, tel. 04490-
-10548.

Te k. YAMAHA KT 500
zonder kenteken ’ 550,-
Tel. 045-223654.
Te k. motor BMW RS 25
bi. '51, vr.pr. ’1500,-. L
Pnilippi. Rijksweg 23
Wahlwiller.

TRAKTEER
JEZELFEENS OP: EEN PROEFRIT.

1 gsssM ||P I \^l
J*H mßW^Wm^sSmWmmmmwssmmWmSm m/Lm&m*mvww»uv;'V''' '"-*****''
flJf"^BKS|fl__B__p>««___pS!!!^—"" ~~' i***i■

|_*-«flflU_*B SLjAJBuë ïtf^Bl 5^2

—h-***-*-

■afels 4 cilinder Prijs: f 22.495,-. Ifll%
BMW MAAKTRIJDEN GEWELDIG.W

.'tSELEEN: A.G.O. B.V. " DAALSTRAAT3B " TEL. 04494-47676
KERKRADE; KERA 8.V.» KERKRADERSTEENWEG 5 " TEL. 045-452121
MAASTRICHT: GEBR. BOLLEN " CALVARIESTRAAT 20 " TEL. 043-54102—

D, Gar. Schaapkens biedt te. koop aan: DATSUN 120 A
FII, bwj. '78, ’ 4750-, Dat-e sun 100 A FII bwj.'Bo, le3- eig. ’ 6750-, R5GTL, bwj.

f '78, rood ’5250-, Kadetti' City '76, blauwmet.,

’ 4250,-, Toyota Carina '78,
7 LPG ’ 4250,-, Opel Kadett

coupé '75, ’2750-, Opel
GT Junior, '72 ’4500-,
Simca 1100 le eig., als
nieuw ’2750-, IVtini '78
1100 sp. zeer mooi ’ 4250-,
Ford Escort '77 le eig.,

’4750-, Honda Civic zeer
mooi ’ 3450-, Opel Asco-
na '76, ’ 4450-,Simca 1000
le eig., '77 ’2950-, Re-
nault 4 '77, ’ 2500,-, Klim-
menderstr. 110, Klimmen,
tel. 04405-2896.
Te koop

Volvo 244 DL
rood, bwj. '75, pr.n.o.t.k.
Inl. Termaar 22, Klimmen.

Fiat Citycar Sittard
Biedt aan op nieuwe Fiats ingeruilde occasions.

tot ’ 2000 -
Fiat 850 1971, Fiat 127 '74, Fiat 127 1050 '77, Austin
Princess + LPG '76, Daf 44 1974.

Van ’ 2000 - tot ’ 5000 -
Fiat 127 1976 48.000 km!, Fiat 131 1977, Mini 1850
1978, Vauxhall Chevette 1978.

Van ’ 5000 - tot ’ 8000 -
Fiat 127 1050 1979, 3x Fiat 127 1050 1980, Fiat 128
1978, 48.000 km, Ritmo 65L 1979 + LPG, Ritmo 65 CL
1979, Daihatsu Charade 1981, Volvo 343, aut. 1977.

’ 8000 - en hoger
Panda 45 1981, Fiat 127 top 1981, Ritmo 54 CL 1980
3x, Ritmo diesel 5-drs., 1981, Fiat 132, aut., 1979, Ci-
troen 2 CV 6 1982, Ford Fiësta 1981, Honda Prelude

J 1980, Peugeot 104 SR 1980, Peugeot 305 GR diesel,
Renault 18TS 1980, Talbot Horizon 1.3 LS 5-drs., 1981,
Fiat Citycar B.V, Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard,
04490-17544, 17545, ook 's zaterdags. Donderdag_ koopavond.

FORD Taunus 2000 GL
'80, Ford 1600 L '77 en '80.
Renault R 18 TS '80, Ford
Fiësta 1100 L '79, Volvo
343 DL automaat '79,
Toyota 1600 sportwagen
'79, Mazda 626 '00 Fiat Rit-
mo 65 CL '81, als nieuw,
Toyota Liftback ST '77,
B3MW 1502 '76, Honda Ac-
cord' 4-drs., '79, Ford Gra-
nada 2000 L '79, Peugeot
505 GR '81, Peugeot 305
GL '79 Datsun Cherry
3-drs., '79, Subaru coupé
5-bak '77, ’ 1500^-, inruil
en financieren Bovag-ga-
rantiebewijs. Autobedrijf
P. v. Dijk en Zoon, Hom-
pertsweg 33, Schaesberg-
Kakert.Tel. 311729.
Tip Top auto's MINI type
'80, ’4500,-, Fiësta '77
’3850-, Mini Estate '77,

’ 2950-, Citroen 2 CV '76,

’ 2250-, AMC Gremlih '77,
’2250-, MGB Opel GT
Spitfire, Barrierweg 91,
Klimmen, 04405-2353.

Te k. DATSUN Cherry
100A, bwjr. '77, vynil dak,
getint glas, in z.g.st. vr.pr.

’ 1900,-. Tel. 045-211727.
Te k. HONDA 360 CB, bwj
'75, Molenweg 17, Rim
burg Übach o. WormsLandgraaf.
Te k. R4TL, bwj. 1978:
SIMCA bestel, bwj. '80Garage Mathieu Edi-
sonstr. 8, Schaesberg, t
045-323986, b.g.g. 312154.

Tek. ZÜNDAPP GTS 50,5
wk. oud,kl. grijs, weg. aan-
sch. auto, met verz.

’ 3000-, tel. 259346.
Te k. ZÜNDAPP, spoiler-
zadel, sterwielen, snel,
t.e.a.b. Wolfshoofdplein
11, Hoensbroek.
Te. k. weg. omst.heden
ZÜNDAPP KS 50, bwi.
'77, zeer fraai, veel ace. Tel.
045-242055.
ZÜNDAPP KS-50 uitvoorraad leverbaar. Brom-
fietsspecialist Math Sal-
den, Limbricht.
Te koop gevraagd SACHS
motorblok, 2 nandversn.
TeL 04406-13755.
Te k. ZÜNDAPP KS 50,
bwj. '82, tegen ieder rede-
lijk bod. Tel 045-312232.
ZÜNDAPP Vis ’795,-;
Zündapp KS 50 4800 km
gel. ’ 2450,-; NWP ’ 3600,-;
Maxi Puch ’ 795,-; Floretts
v.a. ’ 1195,-; Yamaha's v.a.

’ 1195,-; Puch, hoog stuur

’ 695,-. 6 mnd. gar. Grond,
Schaesbergerstr. 51a, Ter-
winselen.

SPAARBRIEVENCEN-
TRALE voor betrouwbaar
verzilveren. 040-119413,
020-227035 toest. 2, 010-
-669447.
Voor tusentijdse VERZIL-
VERING van uw spaar-
brieven bel vrijbl. 04490-
-13494. Brouwerstr. 5, Mun-
stergeleen.

' Wij kopen en verkopen, SPAARBRIEVEN on-. geacht restlooptijd. Vraagvrijblijvend inlichtingen.
Stationsstr. 8, Heerlen.; Tel. 045-712715.

'. Autorijschool Roy HEY-- NENS. 5 lessen gratis. Nu■ opgeven blijft hele jaar
geldig. In de examen-

I rayons Heerlen en Sittard.
Lessen vanaf ’ 27,75. Tel.I 045-258765.

i ANWB-motorrijschool. Nico Zoet: MOTORRIJ-, LES met mobilifoonin-
structie. Ook tijdens uw- examen. Uitsluitendprivé-■ les. Tel. 456772

[ AUTORIJLESSEN: Nu
ook bij ryksgedpl. autorij-■ school HA. Palmen. De

1 eerste 10 lessen a’ 25,- ver-
volgens a ’ 35,-, een vol
uur. Kwaliteitslessen vol-
fens M.I. gegarandeerd,

el. 045-722304, b.g.g. 045-
-226447.
Erkende RIJSCHOOL Th.
Schut, Ringoven 62,
6372 DB Schaesberg, tel.
045-322834. De eerste 5 les-
sen a ’ 25,-.
RIJ-INSTRUCTRICE, in
bezit van Rijks-erkend di-
ploma, zoekt enige leerlin-
gen om op te leiden voor
net rijexamen. Mw. Roo-
zen, Kunderkampstr. 4,
6367 AN Voerendaal, tel.
045-752289.
TYPE-E3XAMENS, januari
t/m maart. 78,5% geslaag-
den, bij Instituut Waai-
foort BV, Raadhuisplein
xv,, Heerlen, tel. 045-7313717
en A. Battalaan 44, Maas-
tricht, tel. 043-13639.
AUTORIJLESSEN hoe-
ven niet duur te zijn, wel
foed. Lespr. v.a. ’26,50.

el. 045-256663.

ïl**.Tk-*^evr- BROEIKAS-TEN. Tel. 04499-1999. Na18.00 uur.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
Voor goede AARDAP-
PEL-AANAARDERSFrissen BV, tel. 04406--40338.
Tekoop: 10tonrode WOR-
TELEN. Joosten, Tienray-
seweg 22, Meerlo. Tel.04789-1792.
18pk TRACTOR met 2 bij-
passende ploegen te k. of
te ruil tegen fraise met kl.ploeg. Muschenbroek 28,Heerlen (bij rotonde Lo-ven).

CARAVANS compl. tehuur in Heimbach en Rog-gel. S. Degenkamp, tel.045-211705 b.g.g. 217652.
Te k. gevr. TOURCARA-VANS, tel. 045-752747, ookverkoop caravans.
Te huur 4-5 pers. comp. in-ger. CARAVAN op cam-ping met veel accommoda-tie in Noordwijk gel. aangroot recreatiemeer, sur-fen enz. 3 km van zee. Inl.Rijksweg Zd 219, Sittard,
tel. 04490-13924.
ZOMERHUISJE, vrij van
28/5 t/m 9/6. Schoorl bij
Zee. Tel. 055-551643.
LECOR Motorhome fa-
briek, complete opbouw
voor motorhomes voor

’ 15.000- excl. BTW plusinbouwsels voor bestel enverhoogd opbouw daken.
Inruil motorhomes: Mer-
cedes 306 D '77, Ford Tran-
sit '76, Fiat '75. Inruil cara-vans: Wilk 400LB '75 Tab-
bert 4800 '78, Fiat bestel
242 D '77. Reparatie onder-
delen. Inruil en financ.
mogelijk. Lecor, Stenen-
brug 329, Schaesberg, zij-straat Baanstraat, teL 045-
-323154.
LUCHTBEDDEN en
slaapzakken, nergens zovoordelig. Dumpstore Wij-
zenbeek, Comeliuslan 24,Heerlerheide, Heerlen (bij
de markt). Donderdagkoopavond, tel. 045-
-220769.

: GELDLENEN I
0 U mag onbeperkt aflossen en opnemen. H

A Limiet in aflossing per Rente per Theor. loop* V^Ê

'totale looptijd bij opname ineens, huidige renteen

"c.m.v. bankl
A 045-719113 Akerstraat 82a Heerlen I

045-251043 Kerkstraat 294 Brunssum I

Voor jarenlang plezier. 400 cm. breed. Foamrug I

tot 1juni as.» l

wiewiler geenwol voorzonprijs?!
Zuiver wol, dat is gegarandeerdekwaliteit.
Warm en isolerend.Veerkrachtig (slijt dusminder).
Anti-statisch, dusvuilwerend. Brandveilig.
Waterafstotend. En bovenal indrukwekkend mooi.

Van oudsher de beste!
£ ï_i_>KoU)a HOENSBROEK —.
I /f^W^""-*-'-*--' adv^urS■IV /' Ji ««uwtraat 14 voor 't betere
l >^- **y Til. 045-212900 woningtextiel!

pisters woonkunst b.v.
|LA — nuth, stationsstraat 42 b

IËMWW telefoon 045-241342
MHMinMM______________________________________y

Chateau Elite 350 kk,compl. nov. '81: Tabbertcomtesse 530 TN '78;
SPRIT 420; Astral 51Ó
L'73; Yvone '70; Kip Cava-
lier 440 '74. Jo van Mii,
Sportstr. 10, Kerkrade-West; '
HOOG-SAUERLAND,
eigen woning tot 6 pers. 12DM p. pers. Bosrijke om-geving. 045-418682.
Te k. BAGAGEWAGENS,
1.80x1.40 met deksel + re-
servewiel, tel. 045-315496.
Te k. polyester DAG-KRUISER, 5,40 mtr. on-
zinkb. (Crocker de lux) 20
PK, Evinrode + buitenb-
.motorAtlanta-trailer + ac-ces. Kasperenstr. 8, Kerk-
rade-W., 045-411618.
Te k. 6-pers. TREKCARA-
VAN, geheel compleet, tel.043-623453.
VAKANTIEHUISJES teh. in Luxemburg. Inl.
maand, t/m vrijd. Tel. 045-
-410071.
Te k. VOUWCARAVAN, 4
pers., bj. '79. Rijksweg 2,Herten.

—~^^ **'
Tek. zeer mooie TOERCA-
RAVAN sprite major 4 a 6
pers. ’2450,-, tel. 045-
-725595 of 721709. .
Te h. compl. inger. CARA-
VAN m. voortent in Heim-
bach Eifel. Tel. 045-721780
b.g.g. 316082. j
Te k. CARAVAN, 4-pers.,
Adria. Brimmanshof 33,
Brunssum. Tel. 253383.
Te k. gevr. VAKANTIE-
HUISJE in Belgische
grensstreek in bos of hei-
derijke omg. Tel. 045-
-711584.
JAMETIC vouwcaravan, 4
pers., res.wiel, voortent,
grondzeil, pr. ’2900. Ruk-
kerweg 5, Heerlerbaan.

Heer. 51 jr., zoekt echteVRIENDIN welke hij ook
financiële steun wil geven.
Brieven, liefst met foto,
worden beantwoord.
Br.o.nr. HK 100 van Lim-
burgs Dagblad, postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
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EEN CONTINU CREDIET VAN DE FINATA BANK. EEN PERSOONLIJKE LENING VAN DE FINATA BANK. Besloten tot een lening? Besluit dan meteen
1 Binnen een overeengekomen bedragtelkens opnemen en aflossen Een algesproken bedrag metvaste looptijd en vaste aflossingen. u zich goed laat informeren Wel zo verstandig.

naar eigen behoefte. Zodat u precies weetwaar u aan toe bent. 6 , .... , °,Immers, er zijn nogal wat mogelijkheden.

'VOORBEELD: VOORBEELD: Een Persoonlijke Lening bijvoorbeeld. Of een Continu
| Krediet* Aflossing per maand Rente per mnd. Termijnbedragen per maand Crediet. We zouden er graag eens met vin alle rust
'i limiet mcl. rente berekend over ..* . „ ,*■ "■. j . ■2irj% 3% uitstaande saldo 36 mnd. ,48 mnd. So mnd. over willen praten. Daarbij gaan we er van uit, datwe

" Tj^rJZl f 125,-(58 mnd.) I f 150,-(45 mnd.) I 1.33% T^öÖT ~1ï76V6 f f 141.08 ~| fïioïë elkaar kunnen vertrouwen. Dus geen onnodig gezeur.
flO 000,- f 250-(54 mnd.) f 300-(43 mnd.) 1.13% f 10.000,- f340,34 f270,46 f228,55 En geen onnodig lang geharrewar.
f 15.000- f 375-(53 mnd.) f 450-(42 mnd.) 1.05% f 15.000- f504,62 f399 85 f337- Spreekt zon benaderingu aan, loop dan
f20.00- f 500-(52 mnd.) f 600-(42 mnd.) 1.03% f20.00- f668,91 f529,24 f445,46 ..,,.. F,, . ~. ~ 6 ~ *f?Rnnn- f6?s-R?mnH f7^n-dimnd 098% ■—L r L; J eens vrijblijvend binnen bii een van onze kantoren.| 125^00^| f625, (52 mnd.) | f750, (41 mnd.) | 0.98/oRentewijzigingen voorbehouden. Bedragen per maand zijn mcl. alle p ,L ' afsnraak kan natuurlük ookRentewijzigingen voorbehouden. Bedragen per maand zijn-incl. alle kosten.Rente is aftrekbaar. Overlijdensrisico gedekt totf 20.000,-. t'ersl Deuen voor een aispradK Kan naiuunijK uok.

1 kosten. Rente is aftrekbaar. Overlijdensrisico gedekt tot f 20.000,-. Andere bedragen en looptijden mogelijk. Praat u liever de zaken thuis met ons door,
Andere bedragen mogelijk. Tussen haakjes staat de theoretische d is dat natuurlijkmogelijk./JFinAfAR-fltll?d looptijd; hetaantal maanden dat u aflost als u het gehele bedrag ' "*■> > Zm\ W lllfflt-ClMJmMMmw*.

lopneemt, bij de huidige tarieven, zonder extra aflossingen en _, ~. . , ~„„„„3 opnamen Heerlen, Conovallumstraat 3, tel. 045-717666.
Geleen, Salmstraat 104, tel. 04494-45641. 'Roermond, Willem II Singel 38, tel. 04750-18126.

[ ; — —
J—i—iM*M INTERIW-^l—l——
É | P^SDOBTI m\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\s^^
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CantonReiss
treedt3 dagenopin
\Corneliushuls!

Van onze speciale verslaggever, Heerlerheide, woensdag

Maar liefst drie dagenspeelt Opel-dealer Tweevan de Opel-modellenreeks, met nogal
Canton Reiss de hoofdrol in 't Corneliushuis. Dat belooft wat luxe extra's. Extra's die u trouwens koopt voor een prijs
een spektakel te worden. Aldus de zegsman van Canton die u aangenaam 3zal venassen. Ook als uw voorkeur uit-
Reiss. Want wat is er aan de hand? Opel-dealer gaat naar andere Opel-modellen,kunt u bij óns terecht:
Canton Reiss tovert van 22 tot en met 25 april 't Cornelius- de nieuwe Corsa, de snelle Manta, dekomfortabele Rekord
huis om tot één grootOpel-feest. en zelfs de exclusieve Senator staan klaar voor een alles-

Een bonte show zogezegd, waar nogal wat onthullende proefrit. Ook voor een perfekte OK-inruil-
Opel-nieuws staat. Zo staan er bijvoorbeeld niet alleen de wagen met ANWB-keuringbent u aan het goede adres,
nieuwste Opel-modellente schitteren, ukunt er ookkennis- Al met al redenen genoeg om Canton Reiss
maken met twee „CantonReiss"-primeurs. een van de drie dagen te zien optreden in 't Corneliushuis

/^iT-fc te Heerlerheide, Heulsstraat 2. Van 22 tot en met 25 april
DeKadett CR en deAsCOnaCR geopend van Ï0.00 uur 's morgens tot 10.00 uur 's avonds.

voorde snellebeslissers. \Q\\
Voor degene die geïnteresseerd is meen Opel C^ €mT\i~fXr\ T?l*lC£ MWKadett ofeen Opel Ascona, is een bezoek zeker de moeite V^CUJ-laJal. XVCl&ö .^^liiiil llLMiiil

waard. Want voor de snelle beslissers onder u hebben wij . . K .) . n
enkele speciale auto's: de Kadett CR en de Ascona CR* „ UJÜÜOLK U CUUÖ'S nikt S&IVKZ KOCpt

ffljr for.WKWkI

Heerlen : Saroleastraat 38 -- winkelcentrum Het Loon
Geleen : Gravenhof 4 J

Te k. ALPENKREUZER
Senior (vouwcaravan),
geh. compl. 045-720380.
Te k. SURFPLANK Du-
four Wing, 1 jr. oud. pr.

’ 1100,-. Tel. 045-725750.

Te k. CARAVAN, als
nieuw, t.e. King 440 T.,
dubb. ramen, verwarming
en ijskast. Twee dubb.
bedden (tafels), schei-
dingswand en toiletruim-
te. Trekauto v.a. 1300 cc.
Pr. mcl. zonneluifel
’7000,-. Tel. 045-717345.

Te k. BUNGALOWTENT,
z.g.a.n. Tel. 04494-51367.
Te k. TOURCARAVAN
Hobby 620 bwj. '77 met
voortent, i.z.g.st. dubb.
begl., kachel, ijskast, vaste
slpk.,. met wasgel., zeer
gesch. als stacaravan. Tel.
04402-72267.

..
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Buro AKTIEF. Voor duur-
zame man/vrouwrelatie.
Wij zijn erkend door de
Raad van Toezicht. Bel
eens voor informatie. Ge-
woon doen! Met: mevr.
Seelen, Heerlen, tel. 045-
-722323, mevr. Paffen, Bin-
aelrade, 04492-1926, mevr.
Ritzen, Geleen 04494-
-41917. mevr. Baillieux,
Maastricht, 043-611563.
Hoofdkantoor Heerenweg
1. Heerlen, tel. 045-722333!
Eventueel huisbezoek.
Nette HEER, 41 jr., flink
postuur, zacht karakter,
zoekt langs deze onsympa-
thieke weg kennismaking
met een vrouw. Kinderen
geen bezwaar. Br. m. foto
op crew. retour. Br. ond.
nr. Ho 031 LD, Kouven-
derstr. 215, 6431 HE
Hoensbroek.
WEDUWE plm. 60 jr. zoekt
langs deze onsympath.
weg nette eerlijke man
voor 'n vaste relatie. Niet
ouder dan 65 jr. Liefst we-1duwn.Br. liefst m. foto o.n. j
GE 547, L.D. Geleen.
Weduwe 42 jr. met 3 kind.
zakenvr. niet onbem. zoekt
een nette eerlijke MANjvoor vaste relatie, lft. tot 48
jr., liefst zakenman en we-
duwn. Br. m. foto o.nr. GE
548, L.D. Geleen.
Vr. 21 jr. zkt. sportieveMANvanaf 25 jr. Ben geen
bartype, alleen serieuze
brieven m. foto worden op
crew. beantw. Br.o.nr. XE I
686 L.D. Markt 42,
6461 ED Kerkrade.

MARION privé. Schaes- i
berg Markt 20. Van 11 tot
22 u.
GELUIDSVOORSTEL-
LINGEN (doorlopend),
Stationsstr. 31, Sittard,
10.00-22.00 u. Meisjes
aanwez., mcl. film, eikel
donderd. nw. films.
VIDEOCLUB 390 (privé-
flat) films naar eigen keuze
(eig. kamer) charm. be-
dien. Bemiddeling en rela-
xen 14.00-22.00 uur, tel.
04494-48933, drankje gra-
tis^
MARY-AN gezellige dame
met video verwent u in pri-
vé appart. 14.00-23.00 u.,
043-623416. Ook bemid-
deling van privé-adressen.
NOENDA privé van 10.00
tot 20.00 uur, tel. 04492-
-4518. Ook zaterdag.
DONNA-CHRISTIEN spe-
ciaal voor oudere heren.
De moeite waard. Tel. 045-
-227734.
CLUB ASPASIA voor ont-
spanning en contacten met
sauna en ligbaden. Provin-
cialeweg 12, Aalbeek, tel.
04405-1697.
CONTACTBURO Lim-
burg. Privé-adr. in beide
Limburgen. Fotokeuze,
geen beroeps. Kamerver-
huur 11-23 uur. Rijksweg-
Zd. 178 B, Geleen. Tel.
04494-46884.
Café-Bar DEN HOOK Voe-
rendaal ma. t/m vr. van
14.00 tot 02.00 uur. Escort
mog. Tel. 045-750924.
E9BAR voor exotisch rela-
xen. Leuke meisjes ver-
wennen u goed en niet
duur. Afslag Thorn - snel-
weg Weert-Maastricht. Tel.
04756-2077. Open v. ma.
t/m vr. 14.00 tot 2.00 uur.
Tevens gastvrouwen ge-
vraagd
GERDA is terug: escort-
service bij u thuis of in ho-
tel. Tel. 045-424862.
„BAR LA STRADA", privé
en escort met nieuwe hos-
tesses. Pr. Hendriklaan 66
Brunssum 045-254842.
In MAASTRICHT voor u.
Annie, Biggy, Katja, Iris,
Kim, Conny, Suzanne,
Ank, Gerty, Agnes, Christi-
ne, Miriam, Claudia, Jessi-
ca, Patricia, Kitty en Lyne,
Boschstr. 48 en/of 96, tel.
043-13485 en 043-50785.
BEMIDDELING v. escort-
service. Tel. 045-315450.
Zeer discreet!.
KATJA bezoekt thuis.
Goedkoop en discreet. Tel.
045-422564.
Nieuw nieuw DIANA nu in
Geleen. 04494-52100 van-
af 11 u. Ass. gevr.
PRIVÉ en escort voor dag
en nacht met 2 leuke meis-
jes 045-218476.
Nieuw PRIVÉ. Tel. 045-
-221020. Zeer lieve meis-
jes. Ook escort.
Privé MARGO, Cora en
Marion. Ma. t/m vr. vanaf
11 u. 04494-52758. Ass.
gevr.
L'amour, RELAXADRES-
SEN, bemiddeling ruime
keuze d.m.v. foto's. Tel.
045-225237.
PRIVE-ESCORT, Kelly en
Brigitte. Lifeshow, ook
weekends, tel. 045-
-226980.
Privé-adres PATRICIA en
Cora. ledere dag aanw.
van 11t/m 23 uur, 100%
discr. verz. 045-417914.
Privé. SOFIA en haar
vriendin. Eerlijk, goed en
niet duur. 04754-3325.
ESCORTSERVICE, life-
show bij u thuis, ook week-
ends, tel. 045-227178.
NIEUW met video, Deboh-
ra en Sjanny. Tel. 045-
-225346. Assistente gevr.
MEISJES gevr. voor privé-
werk. Leeftijd onbelangrijk,
Stationstr. 31, Sittard.
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Wij ontdekten nog meer plaatsen waar Goirle, den Helder, Idaarderadeel,
Brand Bier getapt, geschonken en M !~) Jutphaas en Katwijk. En in Lekkerkerk, |
gedronken wordt. In Limburg zijn dat Meppel, Naarden, Oosterhout, Peize,

! Arcen, Bunde, Chevremont, Doenrade, . % Renkum en Schoorl. En in Tolbert, J
Elsloo, Geverik, Hom, Itteren, Jabeek, Ml Uithoorn, Vinkeveen, Waspik, Yerseke en
Klimmen, Linne, Margraten, Nuth, Ohé en E r Zutphen. Voeg hier in België aan toe:
Laak, Posterholt, Reuver, Susteren, ** £ IRfP 'Jt Antwerpen, Sippenaeken en Thimister en
Terwinselen, Übach over Worms, Vijlen en ;i || ' " Jjjj in Duitsland Aken en Tuddern. |■ " Wittem. Brand Bier wordt ook met evenveel **'/ M y lyb&l Overal in Nederland maar ook daarbuiten
plezier gedronken in Almelo, Bavel, drinkt men steeds meer Brand Bier.
Cadzand, Dokkum, Eemnes, Finsterwolde, 1„ - ' '-„-;,—"T",,.. JUHHIHI ■: ~1 En daar is Limburg maar wat trots op!

; n 31 ~" — ' | I —|

ga-*' étWkk—a^aCJM^SLdJHSi I I JLimourg trots op is. *» 3 [

UITGESLAPEN MENSEN KOPEN NU EEN HYUNDAI PONY
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itonr 3 , , 1 "»?-* <*?TMI PORTAS moderniseertvoordeligMorgens gehaald s avonds l-^^Offe-JÜ oudekeukens tot droomkeukensuw terug. PORTASreno- W ~ Volgens uweigen,dcc. Door mid-nl voordelig door middel van de
, van het PORTAS-keuken-"oogwaardige PORTAS- teem bestaande ult massieves, ofommanteling met b. v __.-

_
s kunststofelementen met het uit-,i'ch, ofrustiek eiken, noten Q^DTK C van b.v. rustiek of naturel»^r houtmotief-u,tz,cht. rUK l\o eiken, mahonie etc. met moderne«end b,j uw interieur. n^M JwTTÏÏir P^len m b.v.een net-of Imnen-. UtUKtN Mryity <w structuur.

"■■TAS-Vakbedriiven vernieuwen deuren en keukens bijna overal in Europa.

624" NG Bunde ffi 043/647833 fll
7 Nu,h 045/242400 Bl

IteSSg" g 04408/2322 bE

BV nieuw NANCY ma.
i.^r vanaf 11 uur. Tel.1^52100. Ass. gevr.I|ÜW PRIVÉ bij Jannine
LL Mirjam 04490-20464

privé. Schaes-
;9- Markt 20, van 11 totsijür^

P* CONNY, eerlijk,
vA niet duur, event. li-
l> v. 12 tot 22 u. Tel.
£451530.

bij NELLIE. Tel. 045---1378.
} c OMPARSAVaesrade
L9em. Nuth, tel. 045-
-h 592, mcl. verw. zwem-

"" solarium, sauna, pri-
''[Qeopend van 11 tot 20
pn/an 20 tot 3 uur.
jT|T MAISON. Een be-

-1 voor kenners. Ge-
vanaf 14.00 u. Ho-

"6es*r. 5, ca. 100 mtr. voor
...^overgang Herzogen-
3erkrade. Tel. 045-- ass. gevr.
SUw privé en escort-

B|'ce met leuke meisjes.

;'eUke MEISJES bezoe-
u u thuis. Tel. 045-

NIEUW! Excl. bar. Ge-
opend van 14.00-02.00
uur. Gezellig atmosfeer.
Hommerterweg 39, Hoens-
broek.
Privé en ESCORT voor
dag en nacht. Hoogstr. 22,
H'broek, 045-220860.
CONTACTBURO Lim-
burg. Privé-adr. in beide
Limburgen. Fotokeuze,
geen beroeps. Kamerver-
huur 11-23 uur. Rijksweg-
Zd. 178 B. Geleen. Tel.
04494-46884.
PRIVÉ v.a. 11.00 uur, tel.
04402-79389, ass. gevr.
NIEUW, Privé Rita v.a.
11.00 uur, tel. 045-424760.
Privé bij ANITA, met video,
ook 's zaterdags, tel. 045-
-352543.
CONTACTBURO Yvonne,
Kerkrade, bemidd.adr.
gunstig tarief. Tel. 045-
-461970.
CLUB PARIS, geopend
ma t/m vr va. 14 uur, sau-
na, luxieuze baden, video
en waterbedden. Provin-
cialeweg 31, Noord, Oirs-
beek, tel. 04492-1873.
Speciale kamer aanw.
BEMIDDELINGSBURO
Lucie, voor relaxadressen
van dames, boys enz.
04494-50921.

Nette DAMEN erwarten
Sic in Privater Atmosphare
tagl.ab 11.00 Uhr., D-5102
Wurselen, Krefelderstr. 64.
Tel. 09-49240593838.
ANTOINETTE romantisch
en lovely, tel. 045-721759.
Tek. handtamme spreken-
de AMAZONE en grijze
gongo. Veldsalie 4, Ter-
winselen.
TOPRELEX, 3 leuke meis-
jes aanw., eerlijk, goed en
niet duur. Bel. 045-324035.
Nieuw meisje bij JANINE
van 11.00-24.00 uur, 045-
-441909.
Club GALERIE vraagt
besch. assistentes. Intern,
mog. Weert, Suffolkweg
13, tel. 04950-20247 -30951.
BRIGITTE avontuurlijk en
exotisch. Tel. 045-721759.
CINEMA Privé. Entree

’ 15 inkl. 2 gratis drankjes.
Cindy, Hennie, Joyce en
Silvia verwachten u. Maas-
tricht, Kapoenstraat 29, 50
mtr. vanaf Vrijthof. Tel.
043-18884.
Te huur: zeer gunstig gele-
gen PRIVÉ-HUIS over te
nemen. Tel. 045-324035.
Nieuw privé-huis LAROUG
open van 13.00 t/m 24.00
uur, tel. 045-461457.

il Als u altijd ai zon mooie
I komplete tuinmeubelset wilde hebben.
rmoêt u'm nü kopen. /J ,v

Tuinmeubelset Miami 4r 'S JKompleet zitkomfort voor uw tuin, terras of balkon. Strak uitge-^ c'voerd in tijdloos wit en bekleed metkomfortabel dikke kussens? \Een even praktisch als sfeervol tuin-ameublement, waarin 't "% <rg*
behaaglijk zonnen, luieren en zitten is. Maar ook goedkoop, f , \:*^^SfJ^;|^^È
Want uw warenhuis rekent de laagste prijs! >dÉ^^IJSÖrSL

afsluitstuk, de poten van kunststof be- * '' , V.,^4^ " e e e essinas e ussens .

I \\ VROOM^DREESMANN
*■ ■ ' ■ , —t&^^z*

_____ —,
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TIFANY-CLUB voor fijn re-
laxen in rustige discrete
sfeer met video, nieuwe
meisjes en gratis chapag-
ne. Vrijd. tot 02.00 uur
open. Tel. 045-321580.
NIEUW! Nieuw! Nieuw!
Heren, 2 lieve zusjes ver-
wennen u op elke gewen-
ste manier, bel voor af-
spraak, 04750-25437.
VIDEOCLUB Heerlen, Pa-
rallelweg 71a, tél. 718067,
ongestoord film kijken.
ANGELIQUE, gezellig en
lief voor oudere heren. Pri-
vé en escortservice. Tel.
04494-53563.
PRIVÉ van 12.00 uur tot
22.00 uur met alle mog.
Dagelijks geop. en niet
duur, 045-424658.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel, bel voor af-
spraak. 100% discreet!Tel.
045-225009.
JONGEMAN 28 jr. z. drin-
gend bijverdiensten, neemt
alles aan. Br.o.nr. Ma 250
LD Stationsstr. 27, M'str.
6221 BN.

■ BRIGITTE ontvangt u pri-
vé. Tel. 043-35259, ook
weekends. "TAMARA ontvangt u privé
met 3 nieuwe meisjes: Tel.
043-31440 ook weekends.
ESCORTSERVICE.
Charm. dame komt bij u
thuis of in hotel. 045-
-222802.

INTERART Irmstraat 64,
Simpelveld. Biedt aan:strakke, antieke meube-
len, van zeer goede kwali-teit. Groot assortiment.
Tel. 045-443161.
Meubels klokken, kachelsen KLEINGOED voor
iedere beurs en smaak.
Antiekhandel Wijshoff
8.V., Amstenraderweg 9,
centrum Hoensbroek, tel.045-211976.
Te koop ANTIEK. Com-'
piete eiken slaapkamers,
Henri 11-kasten, kamer-
kasten, kleerkasten, lossebedden, commodes,
nachtkastjes, eetkamers,
salontafels, hanglampen
en kleingoed. Laeven, Ro-
zenstraat 1, Vaesrade.
Antiekhandel Simons,
Dorpstraat 45A te NUTH,
t/o kerk, tel. 045-243437 of
244 613. Gunstige prijzen
door eigen import, o.a. En-gelse . buro's, piano's,
eethoeken, kasten, slaap-
kamers, cilinderburo s,
lampen en kleingoed, enz.Donderdags koopavond.
H. hand. spec. prijzen.

ANTIEK!! Antiekhandel
„De Elegast", Kerkrader-
weg 36a, Heerlen (Molen-
berg). Tel. 045-424730, of417797.
Te k. antieke SECRETAI-
RE, enig in Nederland,

’ 12.000,-, tel. 04495-6643.
STOOMGELD. Uw oudmeubilair, deuren, ook ge-
verfde etc. als n. terug!
Vakk. niet duur! Halen en
br. Nieuwhuisstr. 3, Heer-lerbaan, tel. 045-416957.
Ant. eiken EETHOEK +
Henri-11-kast, commode,Drievogelstr. 139, Kerkra-de.

De snelste DOZEN vanNederland. Afgehaald. Be-
zorgd. Elke maat. Elkeportie. Elke prijs. Bij Hol-box, industrieterrein Koe-
weide, Wessem (L.) Bel
04756-2775.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg, tel. 045-
-315921.
Meubelen STOFFEREN.
Wij komen u geheel vrij-
blijvend bezoeken. J. v.d.
Zwaag,Kantstr. 35, Übach
over Worms, tel. 045-
-314522 of 045-312756

Sauna
Stijlvol, landelijk gelegen
met rust en comfort. Inl.
sauna-fitver., tel. 04493-19
96.
Uw Philips-SPELCOM-
PUTER wordt riu veel in-
teressanter met het „Ima-
gic" Demon Attack Spel,
Bekend van Atari. Uw stel-
ling wordt onophoudelijk
belaagd en aangevallen
door demonen. Deze heel-
alspoken zijn bestrijdbaar
via de door u te leiden la-
servuurstralen. ’99 per
stuk. Bel voor info en ver-koopadressen 010-127025.
TELEFOONBEANT-
WOORDERS ’l9B, met
opname ’398, excl. b.t.w.
Tel. 045-215969.
TV-REPARATIE, zonder
voorrijkosten. Z-Limburg
TV-service. Tel. 045-
-314122.
Militaire kleding, WERK-
KLEDING en werkschoe-
nen. Nergens zo voordelig.
Dumpstore Wijzenbeek,
Corneliuslaan 24, Heerler-
heide-Heerlen. Donderdag
koopavond, tel. 045-220769
(bij de markt).

Kunstgebitten EURO-
DENT maakt vederlichte,
muurvastzittende kunst-
gebitten ook voor uw
mond. Belt u even voor
een afspraak 01880-20972.
Dan komt één van onze
speciaal hiervoor opgelei-de, deskundige vakmen-
sen bij u thuis. Speciaal
voor „moeilijke" onderka-
ken.

— ——_^
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KLEIN. MAARVOLWASSEN.
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Tot nu toe hadden alle kleine ([ \
auto's zon beetje dezelfdevoor-
delen en nadelen. Dus was het
moeilijk kiezen. De nieuwe Opel
Corsa is klein. Maar heeft verder **.

heel veel kenmerken van een vol- 'm * «^, ml* «*»». lJ 2 .*■%
senat° v^2iintöin-iA6issM inimale buitenmaten, een **Mm mm -MA Al M KmW \^

zee von ru/'mte binnen. Een sterke, t_trrny T^NT
pittige motormet een opzienbarend nr.r.nl -rJ>|
laag verbruik. Een wendbare, kleine
auto met sterke bumpers en een
oersolide carrosserievoor uw veilig-
heid. Inde nieuwe Corsa wordt u "" j *zelfs fluisterend verstaan, bij welke m mm Af\ "*■■» a^f aT\\ *y\ £>snelheid dan ook. \J \J ||U|sl I-*9En zo is er meer. Veel meer. <mJ
Daarom nodigen wij u bij deze T)r? TT T^ /O TTT ADHgraag uitvoor een verhelderend Dllt-.IVOI 1 1 AKUgesprek en een gedenkwaardige
proefrit
DENIEUWEOPELCORSA. {{
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Metonzekip kun je I
allekanten op. En hij \i
nog goedkoopook. |

En natuurlijk hebben we nog meer in de aanbieding
% Oryza Surinaamse rijst, QQC |f^^Tl"Zl

baal 4540 gram }iSS ZJ.ZIO fc^^^P'^lai De Jager
ïjfc Starkist tonijn, OQQ Pitilpi«Cinßismarck
Bh blik 198 gram IJS tCÖZj lp«^gyi^/ haring,

V' Blanc de Blancs, Nieuw bij AH Freeze FIo gebak.

~,..,..,„.,,... .^ mwÈÊmWÉ Magere runderlappen, c|
<fiHele kip, C7C <1>Halve kip, OQQ I^T^l Graveg 500 gram &gg - - q-|
\A l kilo mym J<2s sJ.i sJ Of 1500 gram®®®® 3^B mC.ZJO *?.; I Supérieures, kilo®®©® IS^gr LmC.ZJONüteme,k *■*"** ii. 1 fles 0.7 liter , .H '1 " H a r\r- Doorregen runderlappen,- "-#_É_fef^ - .<_, ■► 4.90 500 gram&4# 5.98 1000trf^#I'W^fWtM * W^w, ~**ss* >^ -r.+sss kilo ®®®*j IêSsLKJ.ZJÖ

4_wÉüP" -i*-*^'" - * *** B^W Magerrundergehakt, ._/ lMjMmmiWM mWw^mmA 500 gram 7^B-5.98 IHQQ"w£:^v. 'st' ElaËliKiïiK kuo ®®®® i3^IU.Ï7Ö

IÉK Honig Mie, IQQ Hamburger gepaneerd,1B »* IgL pak 500 gram J2£T I.CX 7 100 gram ;L2TljO9 990
*^ iSfc^ ILfeA Komo huisvuilzakken, OOQ'^jf^ -^ pak2ostuks O.C.ZJ Shoarmavlees, IAQ

>v Pedaalemmerzakken, QQ 100gram®®©® X£& lrK7
fft Kipfilet, IAQ pak 40 stuks im W BBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBM*~W4W l lOO gram ®®©® X£@ ±rrZf _ . ._ _ _ _ EjEmjSHmliE IWrl

huishoudzeem,v Wi4<3s JL.C/v/ BMtH_fiHKËHBI ■■■
IWËSKSTTI Jaffamandarijnen Q QQ■ W IJPlktïïl "Topaz", net 10 stuks O.+sO

JB WÈÈSÊÊM%M<£ï* Vlees~ Nieuwe oogst /l QQllP^ll II UN krokantjes, Granny Smith, IV2' kilo *tv%7o
m ÉÉPiÉI KWP^P O QC Import aardbeien, 1 QQv '4!^»« ZJSC.JJ>J mandje ±250 gram 1.-Z/O

:^W(B| 1 -AQ 500 gram 4L.Ï/0
EQQ Volkorenbrood, IQQ Fresia's, OQCOM Kippebout,soogram<Ma» 5.30 148 kilo &6Ö 3.*/ö heel ®®® .Z2T L.ZJO per bos ©® O.w/v^

StegemanringleverwO^, 1 OQ De artikelen in deze advertentiekunt vin
500 gram Jr&D ±.KJ\S alle AH winkelskopen, behalve de artikelen. ' >w _, , , „, . ,*- 1 **■■ m** waarkleine cijfertjes bij staan.

4ÉÉP <£>Kin cordon bleu 1 /^O Gouda'S Glorie tatel- I /IQ Die artikelen kunt u alleenkopen inAH
01l 100 sram ®®®® ' LB9 JL.O-t/ margarine, kuip 500 gram XrrZJ winkels waar één van die cijfertjes op de deur
huisnie**" o -***-> staat.

»-«■**« Br " heren overhemd, ""l*^, " *■— ;C ■'lfww7%r

huismet* Ilnwit, bleu of ecru. -a?*#i ' * .a^»« >

*' BB "|^B —^

/s^ ü *r\A\ Mora hamburgers, 1 QQohKipfrikandel,loogram^^s9 kilo 53V 4.90 I 4 stuks a75 gram I.JO 'i^-— ~1 J
1 huismerk

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
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Zo weet u precies waar u aan toe bent en hoeft u niet
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■ VR2120 (tunerItimer), bruto adviesprijsf 645,-. VR 2220(videorecorderdeck), bruto adviesprijsf 1.945,-.

Opnemen en weergeven. Eigen op- u niet thuis bent. Mogelijkheid voorbeeld- U kunt het recorderdeck loskoppel
namen ofvoorbespeeldecassettes. montage en audiodubbing. om uw schouderhangen en... wegwel^<Achteruit afspelen ofversneld vooruit. Meerspeelduurvoor uw geld,dankzij De Inschuifbare accu zorgt voor de en&\ \Stilstaand beeld. omkeerbare cassettes meteen maximale gie:pak de camera en videofilmen mosfMakkelijk opzoeken van videofrag- speelduurvan acht uur! U ziet 't... Met Philips Video-2000 <menten met Picture Search. Makkelijk Dat zijn enkele mogelijkheden van kunt u alle kanten uit. Pure toptechnd',
programmeren om op te nemen wanneer Philips Video-2000. Maarer is méér. Voor 'n interessante prijs.

PHILIPS
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t%6S VR 2023 EN PHILIPS VR 2024. I . m-^^^tv■ J'deorecorders met volopbediening.- (f= [^ t„^m>
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v en P/cture Search. Program- lml
,
m w******* (s__== TlïïT^T'lgprL 1/ i «P I ■/ VR2120 VR2UO ";,J" I I,o^Daar tot IÓ dagen VOOruit. Geschikt Schematischeweergave ■ -± ,

■,J afstandsbediening. Ook bij deze vandeveie i„J ■___■ U? I .^ &»=&
f, 'Oerszorgen Dynamic Track Follow- I fü ' !Sen Dynamic Noise Suppression voor „__„,,„.

"4/gS WQEQCAAIERA 3. voe//ge opneembuis maken het mogelijk u -en fc,, _. ZjJÈ.
iJ^et optische ofelektronische zoeker, ombij een lichtsterkte van 100 lux goede ruimte. |8paif aTv^rwisselbare lenzen ofzoom- kleuropnamen te maken. De Philips video WsSÊÊ W>^^^

! is nietnodig.)
g^ptief. Kompakt, prettig in de hand en filmzon kan voor speciale effekten ofbij \ Nk v°tidig te bedienen. Natuurgetrouwe lage lichtsterkte uw opname verfraaien
iQ

r~ en geluidsregistratie. Voor die fan - en verbeteren. Uitvoering in 1000 Wen ! Adres: !
'Sche hobby: videofilmen. 500Wen voorzien van handgreep en \ p

,
%ftfF , FM7f;M camerabevestigngsbeugel. \

°sc° e~

; P/oots ,
o'Schillende, verwisselbarestan- OMKEERBARE CASSETTES. "vefTrc"enzen plus te/e- en groothoekcon- Alleen het Video-2000 systeem heeft. \_s___ 1 1] tfIRZIIITIBt),^I^' zoomobjektieven, zoekers, ver- de unieke omkeerbare cassettes met KYSr^m^mSmrêuMfA^
cW 'nësi<abels en toebehoren, maken maximaal 8 uur speelduur: 4 uur aan ILIJ ■ I "Ikm'itll

iijiet uwcamera vrijwel onbeperkte elkekant van decassette. Dat betekent ■jfllfS^!"-! S^TSllls-^*ïlT-!lijkheden hebt. meerprogramma 's op één cassette. ■ i -. II *i 11*v*T*7»"LI I **m■ 11 ">.B



oJan Reker wil volgend
seizoen weer spektaculair

voetbal in Eindhoven.

Jan Poortvliet is een van de
PSV-spelers die uit het zicht is
geraakt van bondscoach Kees
Rijvers. Hij kan er enerzijds be-
grip voor opbrengen. „Ik heb 19
keer het Oranje-tricot gedragen.
Nu ben ik al een tijdje niet meer
geselecteerd. Omdat het in de
club ook iets minder liep, ik kan
het begrijpen. Maar ik leg me
niet bij de situatie neer. Ik kom
terug. Er is dit seizoen vaak kei-
harde kritiek op onze ploeg ge-
weest, maar zo slecht hebben
we het ook weer niet gedaan.
We spelen volgend jaar in ieder
geval weer Europees voetbal."

Het verhaal over een
volbloed. Sjef op den Kamp
vertelt over Ishamo.

"Sportartikelen van een oer-
Nederlands bedrijf. Ruca-
nor al 25 jaar een begrip.

"De NMB-bank zorgde er
mede voor dat de KNVB een
schitterend boek kon
uitgeven over 75 jaar
voetbal in Limburg.

"PSV oftewel Philips
verwacht nog meer van
volgend seizoen.

"Piet Kivit over de terugval
van NCR/Blauw Wit.

"De nieuwste mode van C&A.

"En natuurlijk weer een
prijsvraag.

DE REDAKTIE

Deze maand
in
Limburg
Sport
23 april 'draait' in Limburg
de Amstel Gold Race. Een
kijkje achter de schermen
van deze enige klassieker in
Nederland.

Rinus Michels
Het vertrek van Libregts was
eigenlijk geen verrassing.
Deze Rotterdammer in hart
en nieren had het vaak moei-
lijk met de wat gemoedelijke
Brabantse mentaliteit. Toen
zijn opvolging ter sprake
kwam, viel de naam Rinus Mi-
chels. Maar deze tekende in
Keulen bij. Reker heeft er
geen moeite mee dat hij in
wezen tweede keuze is. „Als
je tweede staat achter Rinus
Michels mag je niet moppe-
ren." Eigenlijk had hij niet
eens meer zo gerekend op die
positie. Bij de oefeninterland
Jong Oranje-FC Utrecht, be-
ginfebruari, liet hij dat duide-
lijk blijken ook. „Ik vermoed
dat PSV een grote naam gaat
binnenhalen. In eerste instan-
tie denk ik aan Michels. Zegt
die nee, dan zal volgens mij
aan George Kessler worden
getrokken. Ik leg mij bij elke
beslissing neer, al zou ik lic-

voetbal 6gUMBURGj 1apon
Philips-publiek verwacht volgend seizoen weer vuurwerk

SPELERS BLIJ
MET BENOEMING

VAN JANREKER

Directie:
H. Salvino

Redaktie en administratie
Postbus 26, 6120 AA Bom
tel. 04498-52304

Advertenties:
R. Steinert 045-440986

Vormgeving omslag:
Ivo Benders

Technische Productie:
Offsetdrukkerij
Limburgs Dagblad Heerlen
Losse nummers: ’ 2,50
Abonnementen:

’ 17,50 per jaar

Verschijnt elf keer per jaar
bij alle abonnees van het
Limburgs Dagblad.

De benoeming van JanReker tot hoofdcoach van PSV
is binnen de spelersgroep goed gevallen. De voormalige

hulptrainer van o.a. FC VVV (hij was snel weg uit Venlo
omdat hij niet kon opschieten met Hans Croon) kent

de Philips-club als zijn broekzak. Jarenlang werkte hij er
als assistent-trainer. Eerst onder Kees Rijvers, later

onder de naar Feyenoord vertrekkende Thijs Libregts.
Poortvliet: „Reker lijkt ons een zeer geschikte vent". 5



trainer. De benoeming van Re-
ker kwam als een geschenk uit
de hemel. Wij zijn daarna met-
een al een stuk zelfverzekerder
gaan spelen. Over het kam-
pioenschap hoor je mij niet
meer praten. Op ditmoment zijn
nog steeds drie clubs in de race
voor de titel. Er valt geen zinnig
woord over te eggen. Wel is het
zo dat elk verliespunt nu dubbel
telt. Het komt nu op de langste
adem aan. Maar we geven ons
voorlopig nog niet over, al is
Ajax natuurlijk favoriet. De com-
petitie is dit seizoen in ieder ge-
val vreselijk boeiend. Bovenin,

mode is om altijd maar overdre-
ven kritisch te zijn".

in de middenmoot, onderin. Dat
mag ook wel eens worden ge-
zegd in een land waar sommige
journalisten menen dat het

«pon voetbal 7

Bovendien, hij heeft er geen
moeite mee wanneer hij met
'Jan' wordt aangesproken,
maar hijwil door welke speler
dan ook nooit voor joker ge-
zet worden. „In de wedstrijd
eis ik alles. Je maakt tevoren
een afspraak, trainer en spe-
lers, en die dient te worden
nagekomen."

Ridder
1 Pils I

MAASTRICHT

Reker ziet het niet als een
handicap dat hij uit zijn eigen
'bestand' voortkomt. Respect
dwing je zelf af. Hij staat be-
kend om zijn goede oefenstof.

Voornaam

9en wanneer ik ontken dat
n)et elke trainer graag op
6|9en benen staat."

banning
eker bemoeit zich tot einde dit
*~'Zoen niet meer of minder
et het hoofdteam dan anders.

j-Hbregts maakt het seizoen

'er af. Bij de volgende competi-'e kan ik pas mijn ideeën probe-
,eri te realiseren." Reker vindt

e* nog te vroeg om daar al op
°oruit te lopen. „Heeft ook te/'aken met het aan- en verkoop-

I e|eid. Binnenkort wordt de ba-ar,s opgemaakt en dan weet
Sereen wat en waar iets moet

9ebeuren. De financiële kant
van de zaak wordt door

Philips op dit moment
goed bekeken.
De tijd dat zeer hoge
transferbedragen
werden uitgegeven is
overal voorbij.
Ook in Eindhoven, en
dat is in deze ijd een
heel normale zaak."

: " Pint Doesburg (linksj
en ex-Sittardenaar

Huub Stevens in
discussie met elkaar.

Topvoetbal gaat gepaart
met emoties...

Vuurwerk
De Philips-aanhang, van karak-
ter toch zeer 'trouw', verwacht
volgend seizoen meer vuurwerk
op de best verlichte grasmatvan
Europa. Libregts speelde met
de ploeg vaak op safe; het vuur-
werk bleef achterwege. Reker
wil die belofte op zijn minst in-
lossen. „Ik probeer er in de eer-
ste plaats voor te zorgen dat er
weer spektakel in het stadion
komt. Soms zal dat ten koste
gaan van een puntje - als dat
maar niet te vaak gebeurt -maar de mensen komen nu een-
maal om werkelijk iets te zien. Ik
weet dat de spelersgroep er
precies zo over denkt. Ik denk
dat we in Eindhoven best een
fijn seizoen tegemoet kunnen
gaan. De bereidheid om er sa-
men iets van te maken is in
ieder geval aanwezig."

Spanning
Poortvliet, met zijn 27 jaar toch
al een van de 'oude gabbers' bij
PSV zegt het nog duidelijker. „Er
heerste bij de spelers lange tijd
onzekerheid over de nieuwe



Denksporten, muziek en paardesport varen wel bij sportsponsoring

INTERPOUS: MEER
DAN SCHAKEN ALLEEN

Beeld van het beroemde Interpolis-Schaaktoernooi in Tilburg dat jaarlijksplaatsvindt. Wereldkampioen Anatoly Karpov {staand in donker cos' I
tuum) bekijkt de stand van zaken op het bord van Jan Timman (rechts vooraan).

TILBURG - Interpolis heeft een grote naam als
het om „Verzekeringen" gaat. Deze
maatschappij, met Tilburg als hoofdzetel, heeft
in de voorbije jaren veel werk verricht voor de
promotie van de denksporten in Nederland.
Het Interpolis-schaaktoernooi geniet
vermaardheid in de hele wereld. Maar ook
bridgen en dammen hebben de aandacht van
Interpolis.
„Op een bepaald moment kies
jevoor iets", zegt de heer G.H.
Verhoeven, lid van de
hoofddirectie. „Het is goed voor
de naamsbekendheid. Maar het
is niet alléén uit commercieel
oogpunt. Wij, als bedrijf, willen
ook iets terugdoen naar de sport
toe." Niet alleen de

denksporten kunnen rekenen
op een deel van het
publiciteitsbudget, „ook zijn we
actief bij culturele aktiviteiten in
Limburg", aldus de heer G.
Pierik van de regio-directie
Roermond, waar Interpolis een
„eigen" kantoor heeft met 80
medewerkers. Overigens

werken in totaal 1300 mensen
bij Interpolis in Nederland.
Pierik: „In de agrarische sektor
is het bijna allemaal Interpolis
wat de klok slaat. Ruim 45.000
boeren en tuinders zijn via onze
maatschappij verzekerd.
Vandaar ook weer die
invalshoek naar de Nederlandse
Katholieke Bond van Landelijke
Ruiters. Bij elk hippisch
gebeuren van deze bond, hoe
klein dan ook, zijn we op de een
of andere manier wat
sponsoring betreft betrokken."

Interpolis hecht veel belang
aan een goed
verenigingsleven in Limburg.
Koren en harmonieën krijgen
veel support vanuit

Roermond. De heer Pierik: J*
denk even aan de
muziekmanifestaties in Hord'
Deze vinden plaats in het
kader van de
Bondsconcoursen voor
muziekgezelschappen 1983
Dat is zoiets als het
Oud-Limburgs Schuttersfee5*
voor harmonieën".

Bridge
Het Interpolis-bridgetoernooi
kreeg onlangs in de landelijke
pers bijzonder veel aandacht.
Geen wonder, want aan dit
grote gebeuren namen maar
liefst 7000 paren deel. De
damliefhebbers hebben op
korte termijn nog iets in het
vooruitzicht. Op 30 april vindt in

Limburg sport
algemeen 8
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Staande van links naar rechts: G. Schobbe - elftalleider, C. Westerhof - trainer, H. Linders,
J. Massot, L van Marwijk, E. Dinjens, J. Dijkstra, C. Baeten, P. Penders, M. Adam, P. Duizings,

W. v. Bommel, J. Bonfrère - assistent-trainer, J. Voorst - verzorger.
Zittend van links naar rechts: R. Delahaye, J. Linders, E. v.d. Leur, H. Driessen, J. Quaden,

M. Spa, A. v. Staveren, F. Roosen, N. Janssen, B. Penders. m
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Limburg sport



AUDIO-COMBI: Het meest kompakte
opbergsysteem voor audiovisuele
apparatuur,cassettes platen, enz.

audio-combi sei 2006/2007/2002

VOOt Uw

I NUWB *■ " piatensPeier
■ Pinten, handen enz.

H^^_^^^^ BM \ ; _";' ~" J IJ Hr- -

BHP"ff#^L _. £0 ~ ■ __\^^^^ *^__m üfSHihhmm ~' "~ JHIÉBk

■Br- " y^ff1g.fc,,,,,,,,^1■,s!,i*"^fcteJß| Hi "■ ■" ... *§-■-- '— ■■■■ ~ J&- J audio-combi set 2006/2007/2004

Audio-combi: een fust voor het oog een 'must' voor uw apparatuur HBwSS
ontworpen voor uw kijk- en luisterplezier r "'V", >i*' «■*■

De eenvoudige platenspeler van vroeger is al- apparatuur. In een kombinatie die U zelf sa- ■ | j—^^u||
lang vervangen door een uitgebreide stereo- menstelt bouwt U nu een handig meubelvoor
installatie. En het tv plezier wordt vaak nog uw kijk- en luisterplezier. Met ruime, lichtlo- Sp^l
vergroot door een video recorder. Alleen ont- pende laden voor het opbergen van platen,
brak tot nu toe eenkompakt meubel waarin de audio envideocassettes. Met een handige ja-
hele installatie overzichtelijk kon worden inge- louziedeur voor het tv element en een uit-
bouwd en stond de installatie in allerlei kasten schuifplateau voor tv en videorecorder. Het
door de hele kamer verspreid. Met het audio audio-kombi systeem is leverbaar inessenwit, s*iilllP'^B
kombi programma presenteert Sijben nu het essen balibruin en eiken E5O- Jhwl EhP
kompakte opbergsysteem voor audio-visuele twato-eomW ei. 2005

■JgHHj HHB^^HH| J|

MHHHHIKMHbI HiWim»— ■'::::::■ ''""''"UM -"I f ""^t&lJ^wJ811 ljjüi:;; HlljlH||MßK^ , : \' ■ ina___y |

__________mm_____^_ __M I
■Jt F

audio-combi el. 2000 audio-combi et. 2006 - 2000 audio-combi: voorbeeld van een kompakte. overnchteiiike plaatsing van apparatuur.

* " I "1 "-■ ::-J~* —:.z~ --— - |Al naar gelang Uw wensen en behoeften kunt U zelf de ta^juistekombinatie samenstellen I

I I —1— 1 I I °° *»
L_ "*r^Il II II M ' |__

el. 2005 "■" 2004 I audiokast _W__l
r _«*. . r 1405 | (| |j 2007

"I. 2003 al. 2002 750 "002 892 audio-combi: detail video- en cassette-berging in element 2002

" I I I ALLE ELEMENTEN
zijn 50 cm diep. \' II HHHHHHHHHHHHHHHHHHHJ==== . tv kast 2006 \ H^ Të

«1.2001 .1.2002 ....< ITBVH^H>aia^BHHij«^HHMalajlßHPj|
AFMETINGEN ZIJN BUITENWERKS IN MM. \ 0*J^f?l^-^ïj|Ty^^—J^B T^^J^Hl I^^T^l

Maasnielderweg 33 Telf 04750-16141 Roermond Maasniel nabij Philips r^l eeiiime mmmj fm^ ___'_^_\_\ 1% _^^_ BV 1f^
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schade-afwikkeling door een
maatschappij spreekt zich
gelukkig bijzonder snel rond."

als maatschappij zorgen dat je
een goed produkt hebt.
Daarmee kun je niet alleen de
klanten houden die je al hebt,
maar er komen ook nieuwe
klanten bij. Een goede

bedrijf mag in sommige
gevallen niet eens op het
TV-scherm komen. Wij zijn
heus geen harde commerciële
jongens- daar leent zich onze
maatschappij niet voor -
maar sportsponsoring doe je
natuurlijk niet alleen uit
liefdadigheid. Als bedrijf, dat
een x-bedrag uitgeeft, wil je
er ook iets van terug zien in
devorm van publiciteit.
Normale zaak, dunkt me."

De relatie tussen Interpolis,
deRabo-banken en de
Boerenbonden heeft een
duidelijk historische
achtergrond. „Coöperatief
denken is altijd de slogan
geweest", zegt Pierik.
„Natuurlijk moet ook ons
bedrijf commercieel denken
en winst maken is een
voorwaarde om te kunnen
blijven bestaan. Maar als ons
bedrijfsresultaat het toelaat,
gaat een deel van de
overwinst terug naar de
klanten, naar de mensen die
via ons verzekerd zijn. Wij
geven dan korting op de
premie. Wij hebben daar
overigens nooit mee
geadverteerd, maar
langdurige klanten weten dat
wel." Het is zoals de PR-man
Vael zegt: „Trouw wordt bij
Interpolis Beloond."

een functie naar deregio toe.
En sportsponsoring is daarbij
een uitstekend hulpmiddel."

Het kantoor in Roermond
heeft Interpolis zeer bewust
aangehouden. „Vanwege de
couleur locale", aldus Verhoe-
ven. „Onze markt is inLimburg
dusdanig grootdat de klanten
het prettig vinden dat „hun"
kantoor zo dicht in de buurt
is. Dat geeft een veilig gevoel.
Anderzijds hebben wij dit
kantoor vanuit het oogpunt
van werkgelegenheid
aangehouden. Deze vestiging
opheffen zou een minimaal
verlies van 80 arbeidsplaatsen
te zien geven. Dat kunnen wij
als Interpolis niet op ons
nemen. Ik zei het al eerder: je
hebt als maatschappij ook

van het aantal diefstalschades.
Dat geldt over de hele linie, bij
elke maatschappij. Ook is er een
duidelijke toename waaraan een
verdacht luchtje zit. Ik denk aan
brandstichting. Het aantal
schades bij het
motorrijtuigenverkeer neemt af.
als is de schade per geval
tegenwoordig wel hoger. Dat
heeft natuurlijk ook te maken
met de zeer hoge
no-claim-kortingen die worden
gegeven. lemand die zon hoge
korting geniet en schade heeft
aan zijn voertuig, bedenkt zich
wel twee keer om een lichte
schade op te geven. Want de
reparatie daarvan, op eigen
kosten, is vaak veel lager dan de
korting die na zon geval omlaag
gaat."

Roermond

Interpolis is een landelijke
maatschappij. Bij het afsluiten
van verzekeringen treden voor
wat Limburg betreft twee
organisatiesvan tussenpersonen
(wederverkopers) op: enerzijds
de Rabo-bank, anderzijds de
LLTB (Limburgse Land en
Tuinbouw Bond).
Hoofd-directielid Verhoeven
zegt nadrukkelijk dat Interpolis
ook in het Westen en Noorden
van ons land opereert (denk aan
de NV Hagelunie), maar er
worden geen speciale'
campagnes opgezet om de
markt aldaar te vergroten.
Verhoeven: „Het klinkt vreemd,
maar het Noorden van het land
gaat óns ontdekken. Ons
verzekeringspakket is dusdanig
goed én prijsbewust, dat
eigenlijk niemand meer om ons
heen kan. Ons hele pakket
opnoemen zou te ver
doorvoeren, maar in het
schadebedrijf, de Hagelunie en
de levensverzekeringen hebben
wij uitstekende zaken te bieden.
Een klant ziet „zijn"
verzekeringspakket pas als er
werkelijk schade is. Dan moet je

Valkenburg (Cocarde) een
fjrriultaanpartij plaats waarbij
"arm Wiersma het

dat op zijn naam
sjaat, wil verbeteren. Pierik:
"j^et record staat op 200

Wiersma probeert nu
°"men pakweg 14 uur 210
aarrimers zo goed mogelijk
jte'ijkpartij te geven. Landelijk is

p't idee bijzonder aangeslagen.
erst hadden we Jannes vanaer Wal als topman op het oog,

vanwege medische
grienen heeft hij moetenpeggen."
Bedrijfsleven
üe denksporten passen
.lelijk bij het imago dat
sterpolis in Nederland, en
ar> met name in het zuiden,

I
ant daar is de

Sterpolis-concentratie het
9'ootst, geniet. „Er straalt
?el bepaald nivo af", zegtVerhoeven met een glimlach.
"Wij kunnen slecht
jj'otorraces gaan sponsoren.
Wanneer dan een coureur
°ideruit gaat, zou de tekst
Vj?t „Interpolis een hele zorg

te zien zijn. Dat is op
?.1 zachtst gezegd een beetje
a'*ar. Sponsoring vanuit het
edrijfsleven is gewoon een

Anders komt er niets
"^er van de grond. De
°verheid bouwt elke maand
lT|eer subsidies af en het
3e<Jrijfsleven neemt die
"lette over. Maar jewordt
"reemd genoeg toch beknot
II de mogelijkheden om je
Jtezicht bij zon evenement te
aten zien. De naam van het

Elke verzekeringsmaatschappij
heeft goede en minder goede
jaren. Een paar flinke storm-
schades van boven de 20
miljoen gulden en het bedrijfs-
resultaat wordt „aangetast".
Verhoeven:„Over toename en
afname van schadegevallen ver-
schijnen regelmatig nieuwe cij-
fers. Opvallend is een toename

Hoofdprijs: een Video-2000 van Philips, ter waarde^^^^^^van 2000 gulden. ll*^^^^.Tweede prijs: voor 1000 gulden aan meubelen van mm mJm. m\m.rm^T^^^
Dom v/d Bergh rWT**^^
Vraag 1: Wie werd derde bij de onlangs verreden Ron- ■ _fj _\t^^^de van Vlaanderen? ■
Antwoord: ________> _fl _^Lw*
Vraag 2: Roda JC speelde dit seizoen vier keer tegen UQ^^^^^^^^^^^Ajax. Vier keer verloor de Kerkraadse ploeg ook. Met
Welke cijfers?

Naam:
Antwoord:

Straat:
Wie beide vragen goed heeft beantwoord dingt mee
naar de hoofdprijs. Wie één vraag goed heeft maakt Postcode:
kans op de tweede prijs. Stuur de antwoordenvóór 18
niei a.s. naar Limburg Sport, Postbus 26, Woonplaats:
6120 AA Bom. De uitslag van de vorige prijsvraag is
nog niet bekend, omdat het grote aantal inzendingen Telefoon:nog niet kon worden verwerkt. In de volgende uitgave
van Limburg Sport wordt ook deze uitslag bekendge- Ik ben wel/geen abonnee van het Limburgs Dagblad
■"naakt, (doorhalen wat niet van toepassing is).
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sportkleding 14
Limburg sport

IN DE NIEUWSTE TENNISTENUE'S
Natuurlijk krijgt de fanatieke tennisser niet plotsklaps in het voorjaar die onweerstaanbare

kriebel om zn favoriete sport te beoefenen; ook in de winter weet hij de weg naar de
tennishal best te vinden. Toch zien de meeste tennisliefhebbers reikhalzend uit naar een

beetje zon, aangenamere temperaturen en een goed geveegde gravelbaan. Er gaat immers
niets boven tennissen in de buitenlucht, wat de Engelse majoor Walter Wingfield, uitvinder van

het edele tennisspel, ook voor ogen had toen hij in 1873 patent nam op zijn idee-



niet. Een veertiger zal heus
niet meer de ambitie hebben
een finalestrijd tegen Ivan
Lendl te spelen. Nee, veel eer-
der zoekt men wat compen-
satie voor het uren zitten op
kantoor of in de auto. Nou, re-
ken maar dat jemet tennissen
flink in beweging komt! Ten-
nissen is natuurlijk geen won-
dermiddel tegen stress en an-
dere beschavingsziekten.

en.... plezier in het leven

maar een paar uurtjes tennis
per week kunnen een belang-
rijke bijdrage zijn aan een fit
gevoel, een puike conditie

'raditiegetrouw wordt er daar--orn nog steeds in het voorjaar
een nieuwe tennismode gelan-
ceerd, die in de verte overeen-
komsten vertoond met de nor-

dagelijkse mode. Zo zijn er
uit jaar nogal wat gladde heup-
bukken met wapperende plis-
Se's eraan, die een effect gevenvan een verlaagde taille, terwijl
°°k achtersluitingen, schouder-
reenten en regenboogstrepen
ue nieuwste tennistenue's een
U'jzonder eigentijds aanzien ge-
en.Dat tenniskleren een heuse

zijn geworden is niet zo
Ook in ons land is

tennisport uitgegroeid toteen van de meest beoefende
J.e creatiesporten, waarbij vooral

afgelopen jaren de populari-
teit een enorme vlucht heeft ge-ronnen. Tennis is dan ook, zoals
ue deskundigen het noemen,een echte „lifetime sport"; een
sport dus voor mensen van 8 tot
°0. Bovendien is tennis uit de
6''tehoek gehaald; betaalbare

aantrekkelijke cou-
Ponsystemen e.d. maken het

voor iedereen bereik-
baar. Lekker ~dubbelen" met

hele gezin geeft plezier voor
Vier!

Wit of wit met een kleurig ac-
cent is anno '83 jevan het. Staat
er Rodeo op het label, dan zit
zon model niet alleen subliem,
het blijft oogstrelend ook na vele
malen wassen, terwijl de prijs
nooit een spelbreker is!

Om tennis te kunnen spelen
heb je op zn minst een racket
en ballen nodig. Voor snel voe-
tenwerk zijn goed passende
tennisschoenen met speciale
zolen een vereiste. Het kiezen
van lekker zittende tenniskle-
ding is de laatste jaren steeds
moeilijker geworden. Er is zon
enorm assortiment sportieve
tennis-outfits tegenwoordig.
Kijk alleen maar eens rond op de
sportafdeling van C&A. Het we-
melt er van de leukste spullen,
waarin men beslist een oerbest
figuur slaat.

r zijn veel mogelijkheden om
*ennis te leren. Hoe vroeger
J^en de basistechnieken van
!jet tennisspel onder de knie
"eeft, hoe beter. VoorwaardevOor sportief genoegen is dat

Dank zij bankinstelling kwam boek over 75 jaar voetbal tot stand

NMB DACHT OOK MET KNVB MEE...
UitverkochtOnlangs vierde de KNVB-afdeling Limburg het

'5-jarig bestaansfeest. De media in onze
Provincie besteedden daar trouwens terecht
veel aandacht aan. In dat kader verscheen ookeen schitterend boek - een soort naslagwerk -
°Ver deze driekwart eeuw voetbal in Limburg,
"e NMB (u weet wel, de bank die met u
j^eedenkt...) trad op als sponsor om deze
kostbare uitgave te realiseren.

Het boek, dat 'ten doop' werd
gehouden in het Epense hotel-
/restaurant "Ons Krijtland" was
binnen enkele dagen uitver-
kocht. De oplage was 1200
stuks, maar dat bleek veel te
weining.

Moens: „Toen ik het boek in
handen kreeg, wist ik meteen
dat dit over de toonbanken zou
vliegen. Er staan zoveel informa-
tieve zaken en verhalen in dat je
dit boek, als Limburgse voetbal-
liefhebber.gewoon hebben móet.

drs. Richard
/loens was van meet af aan be-
rokken bij dit fraaie boek. Lo-
9jsch, want de NMB zorgde er

voor dat een en an-
financieel haaibaai werd.

„Wij hebben relatief
een klein budget om ietsaan sportsponsoring te doen,

"^aar voetbal is publiekssport

nummer één in Limburg en
daarom besloot ons bedrijf om
hieraan medewerking te verle-
nen. Op deze wijze dragen wij
een stukje bij aan de relatie met
de Limburgse voetbalclubs. Ik
weet dat Limburg jaarlijks vele
jubilea te vieren heeft, maar dit
75-jarig bestaan was toch wel
iets unieks."

Munt Roda JC
De NMB doet op het eerste ge-
zicht dan wel weinig aan sport-
sponsoring, maar deze bank
heeft óók support verleend bij
de Draf- en Renbaan in Schaes-
berg. Ook trouwens bij het in
roulatie brengen van de munt
die Roda JC onlangs heeft uitge-
bracht. „Ook dat is volgens de
eerste reacties een sukses",
zegt Moens. „Voetbal is in het
zuiden erg belangrijk. Je bereikt
er een grote groep mensen
mee. Vandaar dat wij, zoals nu
met dat boek, in deze sporttak
zijn gedoken. Het is goed voor
de sport en wij besteden er ons
budget op verantwoorde wijze
aan. Zo snijdt het mes van twee
kanten."

schijnt, treedt de NMB opnieuw
op als sponsor."

In overleg met de KNVB
bekijken wij of een tweede druk
haalbaar is. Wij polsen op dit
moment de interesse bij het
Limburgse publiek. In het geval
dat er een tweede druk ver-

gUMBURG| sportkleding 15

SLAAT EEN OPPERBEST FIGUUR
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lieveLimburgers,
nou spookt net

óók al op het water
in deEfteling.

Nieuw! De Pircha: 'n spannende ontdekkingsreis over een kolkende rivier.
De grootste woeslwatersensafie van dit halfrond! Je moet het meemaken

om er over mee te praten. Weer 'n reden om gauw naar de Efteling te gaan!

m m *\Bv _*________________jm ____\

WÊt_Ê__ tl \

I^BilfliH SA . mMt m --mW****"^ VJ Hr^jl _____ 2-m__AÊ*AA_\s ar __

■ t~tf&__. "* y..['
*' lllllUlHl " »' " **^..^Caaaßß^C.

Kaatsheuvel bij Tilburg. Open vanaf31 maart t/m 2 oktober 1983, elke dagvan 10 tot 18 uur. Toegang
f 12,50 p.p., mcl. alle attrakties, 65+, invaliden en groepen vanaf 20 personen f 10,50p.p.

f BON If BON ]
" Deze bon geeft recht op ’2,- * * Deze bon geeftrecht opf- X
" korting per persoon, gedurende alle " " korting per persoon, gedurende alle "" zaterdagen in mei en juni 1983. " " zaterdagen in mei en juni 7 983. "
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SABA maakt uitsluitend topkwaliteit*;
Maar dat is niet hetenige voordeel.

Neem nou bijvoorbeeld de VR 6022.Een u overigensook in deeenvoudigereSABAvideo-
uitstekende kombinatie van kwaliteit en geavan- recorders tegenkomt. Maar dat is niet het enige
ceerdetechniek (volgens het betrouwbareVHS- voordeel. Een SABA videorecorder koopt u na-
systeem).Hij isvoorzienvan multi-timer,montage- meiijk alleenbij de vakhandelaar.Want hij heeft éf^ B> ama.mogelijkheden en stereoweergave, en hij is uitte nog de tijd om alles uitgebreid te demonstreren. _¥%t LJ* ____.
breiden met een draadloze afstandbediening. En u met eenvakkundig advies ter zijde te staan. ml__Amjm^m\mmmmWmTm^^
Kortom, de VR 6022 is een goed voorbeeld van En dat is een stukje servicewat de keus een stuk ~. Jgl
hoogwaardige SABA kwaliteit. Een kwaliteit die makkelijker maakt. alleen Dij deWQKnOO^
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Limburg loopt weer uit voor Nederlands enige klassieker

23 APRIL:
DE DAG VAN DE

AMSTEL GOLD RACE
HEERLEN/MEERSSEN - 23 april 1983. De
belangrijkste wielerdag voor Nederland
dit seizoen, althans wat het 'eigen' land

betreft. De Amstel Gold Race, de
moordende rit tussen Heerlen en
Meerssen. De 150.000 tot 200.000

toeschouwers zien slechts het peloton
yoorbij flitsen. Maar niemand staat er bij

stil hoeveel organisatie er aan te pas
komt om die klassieker te kunnen

organiseren. Limburg Sport brengt
daarom in dit nummer een kijkje achter

de schermen via Niek Wassenaar
(algehele leiding), Herman Krott

(technische leiding) en Jan Kerckhoffs,
topman van Heineken voor wat het

zuiden van Nederland betreft.

w JanKerckhoffs: .Wielersport is een stukje Limburgse cultuur..."

J^iek Wassenaar ziet er, op de
a 9 van het interview, al tame-

'ik moe uit. Het zal wel een ge-v°lg zijn van de voorbereiding
deze klassieker nu eenmaal

Vergt. „Je bent er maanden te-v°ren al mee bezig. Het is een
9rote administratieve romp-
slomp. Pas als derenners op de

'ets stappen, zijn we gereed.
an is het verder een zaak van

de technische staf".

e Amstel Gold Race begon
'8 jaar geledenklein. Nu is dit
i

t

wielerevenement uitgegroeid
tot een soort folkloristisch ge-
beuren voor het Limburgse
publiek en voor de heren cou-
reurs een dag waarop zij, bij
een goede klassering, hun
marktwaarde fors kunnen
verhogen.

Vaste datum
Het was een traditie dat de Am-
stel Gold race op paaszaterdag
werd verreden. Later werd daar
vanaf gestapt. „Dat had voor- en

nadelen", zegt Wassenaar. „Op
paaszaterdag heb je natuurlijk
het meeste publiek. Maar er wa-
ren ook nadelen aan verbonden.
Publicitair bijvoorbeeld. Pas op
dinsdag, drie dagen later, kwa-
men de verslagen van de Am-
stel Gold Race in de kranten. Bo-
vendien is er met Pasen zoveel
sport, dat je in dat weekend
nooit exclusief kunt zijn. De Am-
stel Gold Race is nu door de UCI
(Europese Wieier Unie) vastge-
legd op 23 april. Ook voor de
toekomst. Zo hebben wij ten-
minste wat zekerheid bij de
planning. Trouwens, volgend
jaar valt 23 april op paaszater-
dag".

Verkeersproblemen
Het afzetten van het parcours is
sinds jaar en dag een giganti-
sche klus. Wassenaar onder-
vindt bij het organiseren aan den
lijve dat ook de politie van over-
heidswege moet bezuinigen.
„Er is weer veel overlegd met
de politie", zegt hij. „Het is te-
genwoordig zo dat de politie op
zaterdag slechts 75% van haar
mankracht kan inzetten en 's
zondags slechts 50%. Een zon-
dag is dus sowieso geen haalba-
re kaart meer. We komen dit
jaar politiemensen tekort. Wij
zijn daarom genoodzaakt om
burgers in te zetten. Eigen per-

soneel dus. Wij hebben de afge-
lopen maanden 63 mensen ge-
recruteerd die assisteren bij het
afzetten van de diverse punten.
Net als de Belgen noemen wij
deze mensen 'signaleurs'. Zij
zijn herkenbaar aan een oranje
verkeershesje, een rode vlag en
de onmisbare fluit".
Deze signaleurs hebben op de
dag van de Amstel Gold Race
overigens bevoegdheden, zij
het beperkt. Daar zijn met het
'gerecht' duidelijke afspraken
over gemaakt. Automobilisten
die zich bijvoorbeeld niet hou-
den aan de aanwijzigingen, lo-
pen kans om later berecht te
worden. Wassenaar: „Veilig-
heid staat voorop. Voor het pu-
bliek én de renners. Je hebt bij
dit soort grote evenementen nu
eenmaal een strakke organisatie
nodig. Ik hoop dat het Limburg-
se publiek zich als vanouds
weer goed gedraagt".

Nu Amstel Bier ook nog voor
een groot deel opdraait voor
de bijkomende kosten, moet
het budget opnieuw behoor-
lijk worden aangesproken.
„Ach", zegt Wassenaar. „Het
is duur maar het is ook goed.
Als je alle bijkomende kosten
gaat tellen, vreselijk, maar al-
lez, wij krijgen er ook iets
voor terug".

" JanKerckhoffs (links) en Niek Wassenaar (algehele leiding AmstelGold Race) brengen een toast uit op 23 april 1983!



„Meteen bij de start moet je zorgen
dat jevan voren zit. En dan maar pezen,
jongens.Als jeeven je concentratie verlies*
ben jeal zo goed als gezien.Kun jewel
afstappen, bij wijze van spreken!'

„Hoe ver is het ook alweer? Ruim
200kilometer. En geen seconde rust van he
begin tot aan de meet. Tenslotte fiets je
daar niet in je eentje!'

„Denk maar eens aan namen als
Braun, Kelly, Zoetemelk, de hele waslijst-
Allemaal gevaarlijke mannen.Doordouw^
van de eerste orde!'

„Kijk, zonAmstel Gold Race, dierijd'1
puur op jemacht. Je schiet er niets mee op
als je jekrachten gaat sparen tothet moeilijk'
ste stuk. Het grote mes gaat erop en dan is
het een kwestie van stampen tot je geen
pap meerkunt zeggen?

„Het grote mes eroptAndersbe

„Als een van die jongens eenmaal
weg is, dan haal je 'm zo een-twee-drie nie
meer terug. Je moet wel zorgen dat je de
koers blijft controleren. Je mag je niet W^
laten drukken!'JanRaas over de Amstel Gold Race

„Er zijn er die het prima voor elkaar
hebben. Die nemen eenLimburger mee die
daar goed de weg weet. Zorijden ze vlug

„Turbo-dijen heeft-ie, dieRaas. Dat
heeft eenkeer over mij in de krant gestaan
Dijen waar jeeen spijker op krom kunt
slaan, schreven ze!'

„Het hele peloton klit aan elkaar
zoveel het kan. En maar draaien enkeren-
Het is daar in Limburg zo bochtig als wat-
Denk maar niet dat 't zo overzichtelijk
is als de gemiddeldeklassieker. Voor de
mensen langs dekant is datwelweer pracb"
tig natuurlijk!'Het lijktwelalsof deZeeuw eenbeetje

verlegen is met zoveel eer. Toch waren het
diezelfde dijen diehem in 1982naar deover-
winning trapten in de Amstel Gold Race.
Voor de vijfde keer maar liefst.



„Ikken dit parcours nu wel op m'n
duimpje.Dat spreektvanzelf. Maar voor een
buitenlandse renner, die 't hooguit verkend
heeft, is het toch weer heel wat anders!'

fa het ene punt naar het andere. Dat kan
l' geen enkele andere koers!'

„Daar komt bij dat het voor ons Hol-
landers natuurlijk iets bijzonders is. 't Is
eigenlijk zoiets als een nationaal gebeuren,
deAmstel GoldRace. Daar gaanwe er extra
hard in. Reken maar dateen overwinning
jewat doet!'

„Zo zal ik nooit vergeten hoe ik hem
voor het eerst won. In'77was dat. Ik was net
overgegaan naar een andere ploeg. Toen
kreeg ik plotselingKuiper en deKneet
tegenover me!'

„Man man, wat hebben ze me uitge-
woond. Met zn drieënwaren we weg. En
steeds ontsnapte er één van die twee. Dan
Knetemann, danweerKuiper!'p „Hetzelfde zie je bijvoorbeeld op de

Ook zon steilkreng. En nog een
el van dieheuvels. Daar vallen deklappen
Oor veel renners. Op driekwartvan het

is datongeveer."

„Als ze willenkunnen ze jepraktisch
l^raken. Niet dat iemand dat doet natuur-
p- Ja,zekijken wel uit.Want erkomt inéén

er een heel leger naar boven. Als je daar
°°rkomt, hoor je een roes langs je hoofd
an van allerlei aanmoedigingen!'

k „Moet jenagaan, op deKeutenberg.
.aar zwoegt die hele troep renners tegen
le steile helling op. Met duizenden en nog

eeiïs duizenden mensen op de weg. Eén
hertje ruimte krijg je daar. Hooguit."

De 18eAmstel GoldRace.
23April tussen Heerlen en Meerssen.

„DeAmstel GoldRace van dit jaar?
Ja,wat dacht je.Als m'n benen goed zijn, zal
het aan mij niet liggen.Vorig jaarnoemden
ze 'm al deAmstel Gold Raas. Dat wil ik na-
tuurlijk wel zo houden, hè!'

„Ik moest maar zien dat ik ze terug-
haalde. Keer op keer. Nou, dat hebben ze
wel geweten.Aan de meet heb ik ze dr toch
nog uitgereden in de eindspurt. Wat een
overwinning!"

, „Als er daar opeens een gat valt,,an doe je er praktisch niks meer aan. Het
°st gewoon veel te veel kracht om het veld
,eer bij elkaar te krijgen. Want het gaat
'emaal wel in een enorm tempo!'

i „Niet dat 't nou zo lang is, hoor, zon
lrU. Gelukkig niet. Dat houdt geen mens

°1 op zon grootverzet. Ze zijn gemiddeld
anderhalvekilometer lang,schat ik.

*^ar geloofme, het is meer dan genoeg."

De Amstel Brouwerij
organiseert elk jaar heel veel
wielerevenementen.

WantAmstel draagt de
wielersporteen warmhart toe.

„Eenmaal over de top van een heuvel
*Ust de hele boel met een gang van pakweg

kilometer weer naar beneden. Dat is
el even oppassen geblazen.Er moet maar

F?1 scherpe bocht onderin zitten. Zoals
l) deKeutenberg."

ndanmaarbonken.
jegezien?
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Ronde van Spanje
De wielerkalender is elk jaar
overbezet. Het is vechten voor
een plaatsje. Het is dan ook een
utopie van organisatoren om
alle vedetten aan de start te krij-
gen. Wassenaar: „Wij hebben
dit jaar grote concurrentie van
de Ronde van Spanje. Spanje
heeft dit jaar meer financiële
middelen dan voorheen waar-
door heel wat renners, vanwege
de startgelden, voor deze ritten-
koers kiezen. We hebben daar-
om dit jaar niet aan de start Sa-
ronni, Moser, Hinault. Qua wed-
strijd kan het daarom wel des te
interessanter worden. Maar het
veld dat wij wel kunnen presen-
teren liegt er ook niet om".
De complete Raleigh-ploeg van
Peter Post met Raas, Winnen,
De Rooy, Oosterbosch, Van de
Velde, Lubberding. Kerckhoffs:
„Jammer dat Knetemann er
door die valpartij waarschijnlijk
niet bij kan zijn, maar ik heb nog
nooit een on-interessante Am-
stel Gold Race gezien. En ik heb
toch alle wedstrijden gezien".
Verderkomen in Heerlen aan de
start: La Redoute (met Alban,
Vanden Broucke), Wolber (met
Gomez, Jones, Rodriquez),
SEM (met Stephan Rooks), de
ploeg van Danguillaume (met
Zoetemelk, Laurent en Kim An-.'
derson), natuurlijk de Peugeot-
ploeg (met Phil Anderson). Was-
senaar: „Op 23 april zullen we
19 a 20 ploegen aan de start
hebben. Elke ploeg moet mini-
maal 5 renners aan de start
brengen. Het maximum is 10".

TV-reportage
Zoals elk jaarzal de NOS en
de BRT royale aandacht be-
steden aan de Amstel Gold
Race. Wassenaar: „Dat is een
soort traditie. Het is nu een-
maal een evenement dat
enorm veel kijkers trekt. Hoe-
veel mensen er precies langs
deroute staan valt niet te zeg-
gen. Ik stop altijd met tellen
na 100.000."
Met uitzondering van enkele
kleine wijzigingen, is het par-
cours gelijk aan verleden jaar.
De Amstel Gold Race krijgt in
de media veel aandacht, te-
recht, want het is de enige
klassieker die Nederland telt.
Diverse media weigeren ech-
ter nog steeds de volledige
naam van deze wedstrijd te
noemen. De ene noemt het
„De Gold Race", een ander
„Heerlen-Meerssen". Dat zit
vooral Jan Kerckhoffs dwars.
„Slechts één naam is juist: De
Amstel Gold Race. Mag Am-
stel misschien genoemd wor-
den?Als de buitenwacht eens
wist hoeveel moeite en geld
er door ons bedrijf in deze

wedstrijd wordt gestoken. In
België zeggen ze toch ook de
Omloop van het Volk, ge-
noemd naar een krant aldaar.
In Nederland zijn ze vaak
bang om een naam van een
firma te noemen".

Ervaring met grote wielerge-
beurtenissen kan je het concern
niet ontzeggen. „Nog praten we
soms over het WK van 1979 in
Valkenburg", zegt Kerckhoffs.
„De burgemeester van Valken-
burg zegt nu nog: zoveel men-
sen krijgen wij in ons stadje
nooit meer bij elkaar. Het was
dan ook een grote happening.
Goed voor de wielersport, goed
voor onze provincie. Heel spor-
tief Europa weet sinds die dag
waar Valkenburg ligt".

Cultuur
Het is, commercieel gezien,
altijd interessant als een gro-
te naam deAmstel Gold Race
wint. JanRaas, diepatent lijkt
te hebben op deze klassieker,
is natuurlijk zon man. Wasse-
naar: „De kanshebbers zijn
tevoren bekend. Een goede
winnaar wordt in dekoers be-
ipaald. De winnaar hoeft geen

| 'naam' te zijn, maar hij is het
meestal wel". Kerckhoffs op
zijn beurt: „Ik heb geen barst
verstand van wielrennen,
maar op die ene dag ben ik
hoe dan ook van de partij. Ik
heb er altijd aan meegewerkt
om het imago van Amstel in
verband te brengen met de
wielersport. Het is ook goed
voor het imago van Amstel in
Limburg. We mogen deze tak
niet aantasten, want wielren-
nen behoort tot de Limburgse
cultuur".

Amstel brengt dit seizoen voor
het 20e (!) seizoen een amateur-
wielerploeg op de weg, een
team dat door Herman Krott
zorgvuldig wordt geselecteerd.
Wassenaar: „Eigenlijk kun je
nooit meer stoppen met zon
Amstel Gold Race. Tenzij de
overheid het onmogelijk maakt.
Over het algemeen hebben wij
echter weinig problemen. De
medewerking van Provinciale
Waterstaat - ik denk aan de
heer Frans Schepers - is formi-
dabel. Hij zoekt ook steeds naar
alternatieve routes, als er weg-
opbrekingen zijn. Inmiddels
heeft Schepers zoveel verstand
van wielrennen dat hij exact
aanvoelt welke bocht voor ren-
ners al dan niet haalbaar is".
Kerckhoffs: „Kijk, als je overal
tegenop botst, verdwijnt de ani-
mo. Want geloof me, er komt
een groot stuk onbetaald en-
thousiasme bij kijken". Soms
zijn er in Valkenburg wel eens
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vragen. Niet vreemd natuurlijk,
want op een drukke zaterdag
(zeker als het paaszaterdag is)
wordt het verkeer ontwricht
want derenners komen tot drie-
maal toe door Valkenburg heen.
Wassenaar: „Het is niet alleen
deAmstelGoldßacedieValkenburc
aandoet. 'Het stadje wordt door
elke ronde van een beetje naam
'lastig' gevallen. De politie
kampt met personeelstekort. Ik
kan het van de ene kant best be-
grijpen, maar we blijven hopen
op dat stuk medewerking van
de gemeente Valkenburg".
Daarop zegt Kerckhoffs laco-
niek: „De Cauberg kun je nu
eenmaal niet verleggen. Valken-
burg is mede groot geworden
dank zij die Cauberg. Dat mag
ook niet vergeten worden".
Het commerciële effect van de
Amstel Gold Race is natuurlijk
nooit meetbaar. Kerckhoffs:
„Amstel heeft in het zuiden in
ieder geval een sterke positie in-
genomen. Een grote groep Lim-
burgers kan Amstel niet verge-
ten. Kijk, als je een konstante
kwaliteit houdt, behoud je ook
de sympathie". Aan de Amstel
Gold Race wordt overigens ook
een 'winkelactie' gekoppeld.
Amstel stuurt raambiljetten naar
die steden of dorpen waar de
wedstrijd voorbij komt met daar-

op uiteraard de doorkomsttij-
den. Ook geeft Amstel, in het
kader van deze wedstrijd, een
minikratje uit. Daarin zitten
viltjes en een foldertje.

Herman Krott
Een belangrijke, zo niet de be-
langrijkste man op 23 april is
Herman Krott. Wassenaar:
„Hij bepaalt het parcours. Hij
bepaalt welke ploegen we in-
viteren en haalt de beste ren-
ners die 'vrij' zijn naar Lim-
burg. Hij is de man met de
contacten in die wereld". Net
zo goed als Eric Bouwmeester
niet vergeten dient te wor-
den. Hij is aangewezen om de
perskaravaan in goede banen
te leiden. Wassenaar: „En er
komen wat journalisten op de
Amstel Gold Race af. Toch
een teken dat wij meetel-
len..."
JanKerckhoffs, dieniet alleen
in Nuth onder de Heineken-
vlag werkt maar daarnaast
ook nog de directie voert over
„Els la Vera" en „De Ridder
Pils", verheugt zich al op 23
april. „Ik ben er weer bij. Ik
hoop dat het Limburgse pu-
bliek net zo van deze wed-
strijd geniet als ik. Al 17 jaar
lang..."

Doorkomsttijden
I PLAATS

I Heerlen(start) Z 1^———__ T,JD /’ Hoensbroek 11°0 Evst-rh^^ ■ /Amstenrade 11„ g^rhe/de
I Schmnen '1.12 Witten, ,/,, /

Wun««erge«ee„ »"£ Bf" JJg/ Ge/een '1.23 I R, llrli i7^2 Ife gf* fo. . . . 11 c2 I a,r>eriq 14.43 ’I at.-Joost '1-56 Vijlpn ld« /
STn SS ??— i#Maasden, 12.fi p^'6"
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Roosteren 1Z« **£*
Na»enhoven «^ Ijjgmk

I Stein 12 4fi bronsveld '5-26

SS£ 22|4° J*»"*" £*I Geverik 13'ris 15.43 INeer sg sr-n/ 0e"se( 13.13 Sttl 1!'!? IWestraten '3.18 S* «SHumcoven 13.21 fiSSË» 600

2S? h SS fiSf sI H„? ■f9enhout «H2 W'i!re 16.09

SS 13-15 Va"<enbUrg '6.285;"men 13.43 sibbe 9 I6.34 IUbach^ tt£ Va'^nburg '6.37Ubachsberg '3.51 Vi/t rg 16.39 ’&mpe/ve»d 4.04 Maastricht '6.48



De grootste meubelstraatl
van Nederland. ,
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SPORTSWORLD
I Specialisten in sportschoenen en sportkleding

I Maten
Tf^rltß^f s. n _r-_ -»_„, I Kindermaten 6- 8 jaar - (152)

ff I B!|:-':i^ £-* ■■ * ®l312-14 jaar - (176)
I W -rjÊ B'■ IÊ Grote maten small -(2/3)

il "~ i ' . —■ f?> 1 I I U kunt ook uw lichaamslengte opgeven.
■ Palace (thuis) - Ipswichtown (thuis) 2 Chelsea (uit) - Manchester United (thuis)
[^^^ Westham United - Ipswichtown (uit) Manchester United (uit) - Leeds United PrjJZßn

Ë\
\ limWmmmthïpJm*. ITeams I Shirt I Compleet

<\ vMI iH mékffaa. korte mouw shirt+broek+kousen

Mt tW. *X Manchester United (uit)
V WK WYÉ/\ ' -9 \W Leeds United

1 I 1 4 Sunderland (thuis) ■yn « —,
Celtic Glasgow - Ajax - Argentinië 4 Sunderland (thuis) - Italië - Liverpool ttaiié- Liverpool l*\ | yn

\. 5 Engeland (thuis) I O e | kUi"— I 1 6 Chelsea (thuis)
M- Aston Villa(uit)

Jfru.^MMfe . / _***___(.{ } AAM** Aston Villa (thuis) (SpiKSIOO
KM im -^. -y'/

■"
fTBMI \J mBÊmW 7 CryslalPalace (uit) \«#|»mi» «w

LlA'B Hl* ''' "31 ■ 8 Feyenoord (thuisof uit)

\JjLfc fl^ Teams Shirt Compleet

" k^ lange mouw shirt+broek+kousen
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—— .. , Hoe te bestellen

f . . i^Bkm Bestelbon uitknippen en zenden naar:JhV . a-t\Sl M W SPORTSWORLD Kalverstraat 15 1012 NX Amsterdam
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Van de leuke dingen geniet u bij Ennia gratis! 1

BNiet
allemaal tegelijk op vakantie?

Voor randstadbewoners en 'beneden-de-moer-
dijkers' maakt Ennia de keuze dit seizoen eens

Want iedereen die tussen 27 mei en 8 juli óftussen
12 augustus en 23 oktober tegen de normale huurprijs
op één van de Ennia vakantieparken op de Veluwe zon
fijne, vrij in hetbos gelegen vakantiebungalow huurt,
krijgt bij aankomstvan Enniawaardebonnen voorgratis

Wie eenweek huurt* magvan Ennia gratis 'n dag met
het héle gezin naar b.v. het Nationale Park De Hoge
Veluwe, waar herten en wilde zwijnen nog vrij rond-
lopen. En naar het Openluchtmuseum in Arnhem b.v.,
voor een gezellig én leerzaam dagje uit.

Wie een tweede, aansluitende week huurt binnen
deze periode krijgt waardebonnen voor nog 'n derde
uitstapje! Naar het Dolfinarium in Harderwijk b.v., om
te genieten van 'n wervelende dolfijnen show!
Ofnaar Burgers Dierenpark met safari!

Zo zorgt Ennia voor uw leuke vakantieherinne-
ringen! U moet er per slot van rekening een heel
jaar op teren!
A*mmmm*A**m A■elinia' recreatie t^-

Bon voor Vakantiekompas met alle informatie.
In open enveloppe zonder postzegel naar Ennia
Recreatie, afd. TE-9, Antwoordnummer 39, 2500 VD
Den Haag. Tijdens kantooruren kunt u ook bellen:
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Wie in deze tijd een __a____mlinolzuunijk dieet nodig heeft
zou 's moeten stilstaan bij »ï*a |^NDEsroro.« l.^rl li30CS- B^^^L _______ ________ _Ér^^__l HBecel. Want voor al uw lekkere i Of^f

■ . IJ" tegenru);;; m*mmm_^.

Becel Dressing en Becel Olie.
Heerlijk fris en zacht van smaak.

helpt een hoog cholesterol- j,
gehalte te verlagen. JÊ i

H. 0,5 m 'M m f_^o_-?c;uKoaij^t

Daarom Becel -

m\W "**_____ _f
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/De Sierra.
■e niéuwe visie opvolmaakt rijplezier.

mW /ff. I

"" __t_b_i_ë "V. _
De Sierra doorbreekt grenzen. En konventies. Maar wel

met goederedenen.
De doelbewuste vorm. Een optimale lijn. Voor meer snel-

heid bij lagerbrandstofverbruik. En fluisterstil rijden met hoge
snelheid.

De flexibele krachtbron. Van 44 kW/60 DIN/pktot 110kW/
150 DIN/pk. Benzine of diesel. Optimale transmissie via de
handgeschakelde 4- of 5-versnellingsbak ofautomaat.

1:19,6 bij 90 km/h konstant. (2.3 diesel met 5-versnellings-
bak). Lage gebruiks- en onderhoudskosten. Servicebeurten om
de 20.000km (ofna 12 mnd.). 6 Jaar garantietegen doorroesten
van binnenuit.

De geavanceerde technologie. Ver doorgevoerde aëro-
dynamica. Geïntegreerde, schokabsorberende bumpers. Hydrau-
lische motorophanging.

Optimaal weggedrag. Volledig onafhankelijke wielophan-
ging. Uitzonderlijkkoersvast op elk wegoppervlak.

Het rond de bestuurder gevormde dashboard. Maximale
kontrole bij minimale inspanning. Kompleet en luxueus komfort
voor de 5 inzittenden.

Het gemakvan een vijfde deur.Neerklapbare achterbank.
Enorme, flexibele bagageruimte. Ook leverbaar als Station
Wagon. De Sierra-serie van Ford. Startklaar voor een proefrit.

FORD. MEER WAARD OPDE WEG.

Hetveranderende beeld van Fbrd.

■>.
il



U kent ze wel; die avonden dat u nog laat even lekker
onderuit wilt voor de T.V.
En het enige dat te bekijken valt is een herhaling van een saai
toneelstuk of het journaalvoor doven en slechthorenden.

Dan bent u toch maar een enorme bofkont met een video-
recorder in huis.
En zeker als u daarbij nog een paar CNR Videofilms heeft
gehuurd.

Spannende westerns, spionage- en misdaadfilms,
romantiek en erotiek, karate-vechtfilms en speciale films voor
de kinderen. Steeds aangevuld met nieuwe titels.

Allemaal optimaal in beeld en geluid, zoals u dat van CMR
mag verwachten.

§Hethele CNR Video-aanbod staat
overzichtelijk in de kleurrijke CHR Video-
katalogus, die gratisvoor u gereed ligt bij uw

Ofblader bij de dealer even door de handige

Ook kunt u CHR zélf even bellen: 02940-15244.
Dan sturen wij u een gratis katalogus met

'■:'-■./■--:-'■""■■■ ■■''■■: ■■"■'■■■■■■'■'■'■'"'■'

KIJK VANAVONDEENS
CNR VIDEO, INPLAATS

VAN TELEVISIE
(CNR^my voor ongekendkijkplezier!

I *AmMm^m^^^ B.V. Grammofoonplatenmaatschappij CftK,mr Gouwzeestraat 1-3, 1382 KD Weesp, tel. 02940-15244



tic noemen. Voor enkele figuren
is dit een extra belasting.EERBEEK - Na enkele jaren mede toonaan-

?evend te zijn geweest in het Nederlandse
moet NCR/Blauw Wit dit sei-

,en genoegen nemen met een bescheiden
j^aats op de ranglijst.
een kampioenschap, geen bekerfinale en

geen IHF-cup. Na de intrede van
Blauw Wit in de zaalhandbaleredivisie dit jaar
y°or het eerst geen Europees handbal voor de
°rmatie van trainer Piet Kivit.

i"et zou te ver doorvoeren om
enkele punten dit minder

j cded presteren uiteen te zet-
q6n". aldus Piet Kivit. „Dit is een

materie. Er zijn
v
6e| oorzaken aan te wijzen. Een

s jj!\devoornaamste is waar-
hlinlijk toch wel het feit dat

v e dit jaar, in tegenstelling tot
Vporafgaande jaren, ontzettend
r 6' geplaagd zijn door blessu-s- Dit heeft weer zijn uitwer-

king op de trainingsintensiteit,
want het heeft natuurlijk weinig
zin om met vier of vijf selectie-
spelers aan een team te bou-
wen. Nu breekt het Blauw Wit
op dat in de laatste jarente wei-
nig aan jeugdvormingis gedaan.
Je hebt geen achterban. De ver-
eniging is dus verplicht om ver-
sterking elders te zoeken. Bui-
tenstaanders worden echter
argwanend bekeken".

Piet Kivit: „Dit moet ook haal-
baar zijn. Voor het eerst zijn er
enkele jongeren van eigen
kweek. Natuurlijk zegt dit nog
niet alles, maar sinds dat junio-
renteam van Blauw Wit in het
begin van de zeventiger jaren
landskampioen werd is er bijna
niemand meer van eigen jeugd
doorgedrongen tot de selektie.
Dat is fout. Er is verbetering in
zicht. Zonder blessureperikelen
hadden we mijns inziens ook dit
seizoen hoge ogen kunnen gooi-
en".

NCR/Blauw Wit wil, kost wat
kost, het verloren terrein terug-
winnen.

Herstel
Nu Blauw Wit voor de ereplaat-
sen is uitgeschakeld kan Piet Ki-
vit gaan bouwen aan het volgen-
de seizoen.

Piet Kivit: „Hier ligt ook een van
de oorzaken. Het van niets tot
iets worden is te snel gegaan.
Hiervan is weer het gevolg dat
er na een bepaalde tijd een soort
verzadiging optreedt. Het hoeft
voor enkelen niet meer zo no-
dig. Omdat er geen opbouwvan
onderop is, komt een plaats van
een gevestigde speler toch niet
in gevaar. Ze worden niet van
dieplaats geduwd. De motivatie
verdwijnt dan. Je hebt echter
verplichtingen ten opzichte van
je sponsor. NCR stopt er veel
geld in. De spelers staan onder
druk. Ze moeten presteren. Je
kunt het een soort stress-situa-

Gegroeid
Na de successen van de laatste
jaren groeide de vereniging te
snel. Promotie naar de eredivi-
sie, het eerste jaar meteen
Europees handbal en de volgen-
de jaren zelfs twee nationale ti-
tels.

handbal 31
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NCR/Blauw Wit gaat er volgend seizoen weer hard tegenaan

PIET KIVIT:
„WE KOMEN TERUG..!”



Rucancx^
—_— . 11 9Xf—mU

d_t__^ lil H ' All Lm.^i^B ril VéMÊÊÊ) \S,

Amm r / mt _U i ystm m§M

H im_________tt' :
-m^ \\m\^_mm__a*~ - -^t^n^m^^^^—^^— —^^aaaa^~^ _m t.. .Mjrl^ __*9ma-M Wmmm7^immNm^JmmmmW,&^^ M

TENNISKOLLEKTIE
UITGEBREIDER EN MODIEUZER



BERKEL RODENRIJS - Goed materiaal voor betaalbare prijzen. Dat is zo ongeveer de
filosofie waardoor RUCANOR (sportartikelen in de meest ruime zin van het woord) groot is

geworden. „Anno 1983 moet je gewoon de smallere beurs van het koperspubliek in de
gaten houden", zegt directeur Van Ryswyk jr. vanuit zijn kantoor in Berkel

Rodenrijs, niet ver van Rotterdam.

kende sporthandel, de groot-
winkelbedrijven en postor-
derbedrijven. Aan de zgn. dis-
counters niet."

Rucanor verkoopt niet alleen
veel, maar er wordt - zoals Van
Ryswyk zegt ook iets terug ge-
daan naar de sport toe. Een aan-
tal sportclubs wordt door Ruca-
nor materialen/kleding ter be-
schikking gesteld. Denk aan
SW, Wageningen (voetbal),
WC Verbunt, Lycurgus, Sarto
Pelikaan, Valvobal (volleybal),
KNGV, Pro Patria (turnen), Ha-
trans, Rucanors Tristars (basket-
bal), L'Oreal Venlo, Swift Arn-
hem, Mosam (handbal), Schaer-

Maar ook voor de liefhebbers
van andere sporttakken isßucanor
'paraat. Denk aan squash, bad-
minton, volleybal, basketbal,
hockey, judo, gymnastiek, tur-
nen, voetbal, handbal, om er
maar een paar te noemen. Van
Ryswyk: „Bij de racketsporten
moeten we vooral de syntheti-
sche snaren noemen. Rucanor
geldt al meer dan 20 jaar op dat
gebied als belangrijkste leveran-
cier."
Distributie
Een staf van verkopers, soms
ook handelsagenten, zorgt
voor de verkoop. Van Rys-
wyk: „Wij leveren aan de er-

u ö 'rriporteur-fabrikant en distri-
s te ur/groothandelaar van
/-Ortartikelen behoort Rucanor
(j de leidende firma's in deze

Rucanors start was in
I via de vestiging in Neder-
u^d. Intussen zijn er bedrijven in, est-Duitsland, Canada, Noor-
den, Engeland, Frankrijk, Bel-

tj' 6 en Zwitserland. De interna-
60riale markten worden door
I eigen sportfirma (met zetel
J Nederland) bewerkt. „Heel"
p^opa koopt derhalve Rucanor-
-0 °dukten. De groep-Rucanor is, crigens eigendom van de be-nde Hollandse familie Van

swyk en Jacob van Ryswyk
9s destijds de grondlegger.

Met uitzondering van twee
merken, dieRucanor overi-
gens in Europa exclusief op de
markt brengt, worden alle
produkten onder eigen merk
en opmaak op de markt ge-
bracht. Daarbij gaat het veelal
om eigen ontwikkelingen.
Van Ryswyk: „Wij opereren in
zowat alle belangrijke sport-
takken. Op dit moment zijn
we bijvoorbeeld zeer actief in
de tennisbranche. Rucanor
kan een speler of speelster
van top tot teen aankleden,
inclusief natuurlijk het racket
dat - al zeg ik het zelf - een
grote naam heeft."

Produkten
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Rucanor (sportartikelen) al ruim 25 jaar een begrip

VOOR ELK WAT WILS
sportkleding 33



Hijkorterwel

Net als iemand die besluit i^s.—l_ ~<
alléén te gaan automatiseren. Die komt er uiteindelijk ook. Maar vraag niet hoeveel tijd,

moeite en geld dat kost. Wees wijs, en kies een ervaren partner. Zoals NCR.
Tien tegen één dat NCR zon soort bedrijf als het uwe al eens heeft geautomatiseerd.

Dan is er dus een pasklaar standaardpakket aanwezig. En de NCR hardware is de
modernste en betrouwbaarste die er is. Méér dan 100 jaar ervaring,dus...

...met NCRbént ueral
De NCR applikatiepakketten:
IBAS Bank-administratie WOCAS Woningcorporaties
VERAS Verzekeringsadministratie HOUT Houtbedrijven
MAKAS Makelaarsadministratie IMCS Produktiebeheersing
FIS Lineaire optimaliseringstechnieken BOUWSYSTEEM Bouwbedrijven
BIBLIA Bibliotheken LESAS Loon-en salarisadministratie
LEGRIS Levensmiddelengroothandel ACCOUNTING-9000 Financiële administratie
ZEGRIS Zelfbedieningsgroothandel ISAAK Accountants-en administratiekantoren
OGIS Groothandel IGAS Gemeentewerken

NCR Nederland NV |VVp>^HpH HoofdkantoorNederland
Complete Computersystemen I \W __J_\ I » j| Buitenveldertselaan 3

NCR corporation (Dayton U.S.A.) II iV |^ iv"^ 1082 VA Amsterdam
heeft vestigingen in 122 landen ■hIBéhhIUbI Telefoon 020-442922



Henny
Stamsnijder
„Als ik wist
dat ik een
zware wedstrijd
voor de boeg
had smeerde ik

Najj?een zware sportinspanning
J? '°gischerwijze de gebruikte
jP'eren vermoeid. Dit gaat ge-

> ard met een paar processen.
0

vormt zich een cellulair
lQ deern en tevens ontstaan er
hai'e or,tstekingsreakties t.g.v.
u, e kleine letsels in het spier-

Lat kunnen we hieraan doen?
g de allereerste plaats rust.
ka9rnaast massage en het ge-
,. uk van antiflogistica (b.v. Al--9e sal Forte)

aaraan moeten spierbal-
(j.^s voldoen als ze - me-
-1 sch gezien - enig effekt wil-

sorteren?
doordringbaar-

g. 'd. Werking moet antiflo-
l0st'sch zijn en ze moeten een
.J^al anaestheticum bevat-
Ac

9esal Forte zou dan ook de
l rste keus moeten zijn en ze-
\J 9een warmtepreparaten.

9r,t aan het gebruik van dit

soort middelen bij deze indi-
catie zitten heel wat haken en
ogen.

Het warmte-effect van dezebal-
sems wordt verkregen door een
oppervlakte-doorbloedingssti-
mulatie.
Het nadeel is dan ook dater een
versnelde afvoer plaatsvindt van
penetrerende heilzame stoffen
uit de gebruikte balsem. Warm-
temiddelen geven géén door-
bloedingsverbetering van de
diepere lagen.
Dus er vindt géén betere spier-
doorbloeding plaats.
„Er zijn nogal wat merkloze
spiersmeerseltjes te koop. Ik
heb gedurende m'n hele karriè-
re altijd merkprodukten ge-
bruikt. Produkten zoals Algesal
Forte. Omdat je weet dat het
vertrouwd is, door de medische
staf aanbevolen en de samen-
stelling staat op de verpakking".

R.J. van Drie, Arts

mijn benen de avond
van te voren helemaal in met Al-
gesal Forte. Om te voorkomen
dat het beddegoed in plaats van
mijn beenspieren met Algesal
Forte bedekt werd trok ik daar-
over heen m'n pyamabroek aan.

Of je het nu gelooft of niet maar
devolgende dag leek het wel of
ik vlinders in m'n benen had. Ik
won de wedstrijd bij wijze van
spreken met de vingers in m'n
neus. Dit wil natuurlijk helemaal
niet zeggen dat het gebruik van
Algesal Forte een garantie bete-
kent voor een overwinning.
Maar wel dat Algesal Forte in
kombinatie met goede massage
onmisbaar is voor het in optima-
le konditie brengen en houden
van je spieren".

Hennie Kuipei
„Na een zware
klassieker zijn
je spieren wel
eens pijnlijk en
gezwollen.
Logisch, want
tijdens zon
zware rit moet
je je regel-
matig forceren
Dat hoort voor een goed
getrainde wielrenner geen
enkele moeilijkheid op te
leveren. Maar het is natuurlijk
overduidelijk dat je op deze ma-
nier enorm veel vraagt van je
beenspieren, het probleem ligt
vaak in meerdaagse wedstrij-
den. Daar moet je, door bv. een
valpartij of het doen van veel
kopwerk, op gezette tijden een
aanslag op je beenspieren doen.
Het spreektvanzelf dat een goe-
de verzorging na zon zware
etappe van vitaal belang is om
ook de volgende dag weer te
kunnen presteren. Een goede
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e,Jde (hockey) en ga zo nog

J^r een tijdje door. Van Rys-
!6^: ..We hebben in wezen al-■ Maar geen voetbalschoe-
J^ Want die markt is al zo bij-
ty^er groot. Wij hebben vele
?oPes schoenen. Onze markt ligt
5 r°nd deprijsklasse van zestig

gulden. Maar we
,j Qben ook schoenen die meer
(. JOO gulden kosten, maar ik
J et al eerder: je moet meer
k op het besteedbare in--orinennen letten."

zijn dat er zon 200. Terwijl
Van Ryswyk jr. een en ander
toelicht, glinsteren zijn ogen.
Een krant wordt op zijn buro
neergelegd. André Hazes
staat er met een zeer grote
foto in afgebeeld. En... gesto-
ken in de kleding van Ruca-
nor. Van Ryswyk: „André
komt hierwel eens binnenval-
len. Dan laat hij zich lekker in
het nieuw steken, want hij
trimt nog al wat. Met zon
foto van Hazes in de krant
krijg je natuurlijk een fijn stuk
publiciteit."André Hazes

vaderland werken 60 men-
Cj vn full-time dienst) bij Ru-

°r. Over de hele wereld
Schoolagenda's
Rucanor, het is al eerder ge-

tennisclubs al gevraagd om
deze folder toegezonden te krij-
gen."

zegd, zoekt het niet in de peper-
dure spullen. „Ik zit niet in het
snobisme", zegt Van Ryswyk
fijntjes. „Daar koop je uiteinde-
lijk weinig voor. Wij richten ons
op de grote markt. Wij laten de
jeugd ook kennis maken met
Rucanor. Komend najaar staan
onze produkten afgebeeld in
2 1/2 miljoen schoolagenda's. Dat
is een zuiver gerichte actie.

Maar wij hebben ook bijvoor-
beeld een tennisbrochure in om-
loop gebracht. Daarin wordt zo-
wat alles uiteengezet over de
tennissport. Willem Duys, die er
knap veel vanaf weet, heeft
deze brochure tekstueel ver-
zorgd. Inmiddels hebben 350

Puur Nederlands
Rucanor is een van deweinige
puur Nederlandse bedrijven.
„Wij zijn daar best een beetje
trots op", zegt Van Ryswyk.
„Maar dat is niet de reden
waarom wij zon goede zaken
doen. Wij brengen artikelen
op de markt die zelfs in deze
tijd, waarin we het allemaal
met iets minder moeten
doen, betaalbaar blijven. Arti-
kelen die ook qua kwaliteit
met elk ander merk kunnen
concurreren."

SPIERPIJN/SPIERSTIJFHEID.. EEN OVERVLOED AAN MELKZUREN, OF...?
masseur kan hierwonderen ver-
richten. Maar zeker ook het ge-
bruik van goede, medisch ver-
antwoorde spierbalsems.



In de voorbije maanden was Is-
hamo geblesseerd. Maar wie
Sjef Op den Kamp en zijnvrouw
bezig ziet in Lemiers, twijfelt er
niet aan of deze fraaie hengst zal
dit jaarweer in optimale conditie
verkeren. Uiteraard kijken diver-
se eigenaren naar Ishamo; er
wordt ook wel eens een hoog
bod op gedaan. „Maar hij is niet
te koop", zegt Op den Kamp.
„Wij willen er eerst zelf een

Veel interesse

Ishamo won ook de Wasse-
naarse Pauw, een kunstwerk
dat 7000 gulden waard is.
Sjef: „Wint hij deze koers drie
keer, dan mogen wij deze
Pauw houden."

fLIMBURG j
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Limburger Sjet Op den Kamp: „De verwachtingen zijn erg groot”

ISHAMO,
EENPAA OT

UIT
DUIZENDEN...

Superieur

LEMIERS - Op een van de fraaiste plekjes in Limburg
heeft Sjef Op den Kamp zijn stekkie gevonden. In
Lemiers, vlak bij Vaals, woont hij in een deels
gerestaureerde boerderij. En daar 'woont' ook Ishamo,
een van de beste paarden die Nederland op dit moment
heeft. „Wij hebben datpaard zelf gefokt", zegt Sjef, die
in de Randstad overigens „Jo" wordt genoemd. "Maar
Sjef klinkt beter. Lekker Limburgs..."

Kamp: „In principe is het niet
moeilijk om een jockeyvoor dit
paard te vinden. Maar we moe-
ten een jockey hebben die ook
onze andere paarden wil berij-
den. Wij hebben er zes. Wij heb-
ben in het verleden Terry Cain
gehad, een klasseman op een
klassepaard."

paard in Nederland. Bij Op
den Kamp is deze hengst in
goede handen. Ik ben blij dat
ik hem in het verleden advie-
zen heb kunnen geven, want
Ishamo verdient dat."

In 1982 werd Ishamo gekozen
tot Paard van het Jaar, een titel
die er niet om liegt. De kenners
zijn het er over eens dat Ishamo
een droomtoekomst tegemoet
gaat. Deze volbloed haalt prijs
op prijs binnen. Sjef Op den
Kamp geniet van het sukses,
maar loopt er niet mee te koop.
„Het is hard werken. We heb-
ben ook lang moeten wachtten
voordat er werd gewonnen. Het
is met een paard net zoals met
de Draf- en Renbaan in Schaes-
berg: eerst investeren, pas later
komt het rendement."

De komende jaren kunnen
we, in Limburg en daarbui'te
nog veel verwachten van 's'
hamo. Sjef Op den Kamp
heeft er een prima neus vo° '
Hij lijkt een beetje op de L|fn _
burgse godfather in deze e
reld. „Goed je best doen en
niet naast je schoenen lopell
Dan kom je erg ver. Het is
niet altijd noodzaak dat jee^goed paard van 'buiten' mo^kopen. Wij hebben het met I*'
hamo bewezen..."

Bescheiden

de andere paarden trouwens
ook, om als een kind. Zon vor
bloed is van nature natuurlijk
nerveus, maar hij kent mij. Ik
praat met hem. Dat voelt hij 3

Dan wordt hij heel rustig,
's Avonds, voor ik ga slapen, Q
ik nog altijd even op bezoek irl
de stal."
Sjef Op den Kamp kan nu nóg'>
risch praten over de zege bij y
Wassenaarse Pauw. „Rosé °'Raby (Eric Bloem) had niets mi e
brengen. Ishamo begon rustig
over de afstand van 2500 meWy
In de laatste rechte lijn was rijl
niet meer te houden. Hij wei'"
moeiteloos winnaar."

Patty van Bloemen-Waanders
heeft Ishamo lange tijd ge-
traind. Deze vrouw, die alles
van paarden afweet, zei hij al
vaker: „Ishamo is het beste

De Nederlandse paardewereld
verwacht voor de toekomst veel
van deze zoon van Shamaraan
uit llsekind. In juli 1980al baarde
hij opzien. Ishamo was toen pas
drie jaar, maar op de Engelse
baan in Yarmouth werd hij met-
een al derde uit een veld van
tien over 1400 meter. Ishamo
eindigde op 1% lengte achter de
winnaar. Daarna volgden suk-
sessen in Baden-Baden en het
Engelse Beverley. Bij de Grote
Prijs van Den Haag, verleden
jaar, was Ishamo heer en mees-
ter. Het leek een simpel karwei
voor deze hengst. Sjef Op den

beetje plezier van hebben. Ik
moet er niet aan denken dat Is-
hamo uit onze stallen weg zou
zijn. We gaan met dit paard, met
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	De Sovjetunie heeft gistermiddag om 17.11 (Nederlandse tijd) een bemand ruimteschip gelanceerd. Het is de Sojoez T-8, die gekoppeld moet worden aan het ruimtestation Saljoet 7. De Sojoez-8 heeft drie bemanningsleden aan boord, luitenant-kolonel Wladimir Georgiyewitsj Tltov, ingenieur Gennady Michailowitsj Strekalov en de wetenschappelijk onderzoeker Alexander Alexandrowitsj Serebrov.De bemanning zal technisch-wetensc happelijk, medisch en biologisch onderzoek verrichten, aldus het Russische persbureau Tass. Foto: Serebrov, Tltov en Strekalov (v.1.n.r.) op weg naar hun ruimteschip.
	de gouden ganzeveer
	panda en de dolle delver
	puzzel van de dag
	Voor de derde maal in één week hebben Italiaanse boeren gisteren de Brennerpas tussen Italië en Oostenrijk geblokkeerd uit onvrede met het prijsbeleid van de Europese Gemeenschap voor landbouwprodukten. De naar schatting 1.500 boeren versperden de weg en de spoorbaan vijf uur ondanks het feit dat de politie traangasgranaten afvuurde. Verscheidene betogers liepen lichte verwondingen op. De politie verrichtte drie arrestaties.
	Gezinsbunker
	De regen die het KNMI vrij halsstarrig voorspelde kwam gisteren niet. Integendeel, in Limburg was het woensdag bijzonder aangenaam wat de natuur betreft. Zonnig, een lekker windje en bovendien een vrije middag voor de jeugd. En als het begrip vrije tijd ter sprake komt dan neemt de fiets daar een bijzondere plaats bij in. Het is trimmen wat de zomertijd-klok slaat, door jong en oud. De fato's werden door DRIES LINSSEN gemaakt in Übachsberg. Inzet: crossende jeugd nabij Kaldeborn.
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