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GoedemorgenVAN DE HOOFDREDACTEUR

'O Jan Lambrichs, Sef Janssen.
Qn Nolten is Peter Winnen onge-
pifeld Limburgs meest opval-

renner in de Tour de Fran-
■*" Zonder chauvinistisch te zijnra 9 gerust gesteld worden dat
£l Bedwongen uitvallen van Jb-,an van der Velde, eveneens eene_aa/d klimmer, de aanvals-

Nl Uleote in de bergritten van-\ j tnnen zou hebben doen veran-

' ~eren.- Maar dat is natuurlijk
1 I ne°ne. De praktijk is anders uit-
j en in Parijs hijsen de
r.l Pnsen zondag het liefst een an-
)p Jr^ driekleur dan de vlag van
ie ederland omdat Fignon verras-

>o pd goed van knecht tot meester
u' waardoor de Fransen

f_ u $evaluatie van hun franc een
i Jdlang gewoon vergaten. Onze
i2b Ulderbwe?i klagen steen en_ fiee'J °e dagen van Sylver Maes.tf°nk Schotte. Eddy Merkx en
y| oem nog maar een groot aantal
t_ j,a,"ew zijn voorlopig voorbij.o> och schitterde Lucien van Impe
fii o )steren in de rit tegen het horloge
,lJ wanouds. Winnen boekte
\i , lnst- Vroeger was de Tour voor-

gelijk een landenstrijd tussen-"krijk. Italië. België. Spanje.
"Jl 6M toe 2at daar Zwitersland en
t ( lUx.embur9 nog tussen met Ne-

ut e. p vooral onder Pellenaers
tf j'Post als opkomendeen sterk op
,0; , v°orgrond tredende wielerna-
.2 „*" Nu Peter Post onder de vlag

1 an Parasonic weer vier jaar
'C /<■. orM'( lcan en Ro-ieigh gewoon in. mr letters °P de shirts blijft

- Nr]fietsen is«et wellicht mogelijk
Vl o a'lci '»et de generatie jon-
t n\ren na Zoetemelk en Kuiper op-

' _/eUU> aan een van d~e sterkste1j: oe9en te helpen, die maar op de
d . 6tS te bren°e" i«- De sport krijgt_ tVrfWe®e de grote mate van vrije
ie v steeds meer actieve en passie-
,g Le aaiitrekkingskracht. Dat is een
\e e an-'rijfc gegeven. Na Parijs ko-

"len de crüeria der vedetten. Dan
Jt het wereldkampioenschap

de zogenaamde regenboog-
pi- Daarna is de bal weer aan■> "e beurt. Goede Morgen, een rond-,e frankrijk zit er in Parijs best

Limburgs Dagblad TRIP- tip

„draait" de Draf- en
Renbaan in Schaesberg. Acht

en twee rennen. Denaaste omgeving van dit hip-
P'sch centrum is een attractiefWandelgebied. Strijthagen op
2 n mooist.

Gokvlucht
Fanatieke gokkers
kunnen voortaan
per helicopter op
en neer pendelen
tussen de casino's
van Sam Remo in
Italië en het prins-
dom Monaco. De
vluchten worden
tweemaal per dag""'gevoerd en duren slechts

*es minuten. De tocht gaat bo-
*er» 30 kilometer Middelland-se zeekust. De kosten bedragen
?" &ulden. De betrokken firmaMonte Carlo is van plan een
soortgelijke dienst te gaan in-
telien tussen San Remo en
ice in Frankrijk met een tus-

senlanding in Monte Carlo. De"^oklustige" maatschappij
r
n°et ongetwijfeld geinspi-
eei*d zijn geweest door het

«lom bekende „Faites vosleux".

Klacht tegen Duitse
regering wegens
milieuschending

BONN - Een dertigtal
milieubewuste bur-
gers heeft een klacht
tegen de Bondsrege-
ring en de regeringen
van de deelstaten in-
gediend bij het fede-
rale constitutionele
hof in Karlsruhe. Zij
vinden dat de autori-
teiten veel te weinig
doen tegen de lucht-
vervuiling, waardoor
per dag zon 80.000 bo-
men afsterven en hele
bossen'met de onder-
gang bedreigd wor-
den.

De klagers zijn van

mening, dat de Bonds-
regering en de deel-
staatregeringen niet in
overeenstemming
handelen met de
grondwet waarin staat
dat het hun plicht is
gevaren voor het volk

te voorkomen
Het is voor het eerst
dat bij het Hof ge-
klaagd wordt wegens
milieuvervuiling. Vol-
gens een van de kla-
gers heeft de Bondsre-
gering door technisch

vermijdbare luchtver-
vuiling een risico voor
de gezondheid gescha-
pen.
Verder is volgens arti-
kel 14 van de grond-
wet eigendom aan een
bijzondere bescher-
ming onderworpen.
Maar, beweren de kla-
gers, door de luchtver-
ontreiniging, die van
staatswege geoorloofd
is, worden grondstuk-
ken steeds minder
waard. Ten slotte zou
devuile lucht de ~vrije
ontplooiing van de
persoonlijkheid" be-
lemmeren.

Gebrek
Er is volgens de Raad van Toezicht
overigens wel alle reden voor een
grondige herstructurering op de

afdeling beleggingen van het ABP.
Daar is trouwens de afgelopen ja-
ren al enkele malen voor gepleit.

Er is, ook in de top van de afdeling,
een ernstig gebrek aan personeel
dat goedgeschoold is in het specifie-
ke beleggingswerk en thuis is in de
„moeilijke wereld van de onroe-
rend-goedhandel".
Het gaat overigens om een gering
deel van wat het ABP aan geld heeft
uitstaan. Wieringa: ~Er is dan ook
geen enke' 'eden voor ongerust-
heid over de pensioengelden die het
fonds beheert. Wel hebben wij zor-
gen over de knauw die denaam van
het ABP door de geruchten heeft
gekregen".

Verzekerden
Het ABP behartigt de (pensioen-
Ibelangen van om en nabij
1.250.000 mensen, ruim 900.000 ver-
zekerden (voornamelijk ambtena-
ren) en 350.000 gepensioneerden.
Per maand komt er 690 miljoen
gulden aan pensioenpremies bin-
nen en wordt 410 miljoen gulden
aan pensioenen uitbetaald. Het
vermogen van het ABP lag eind
1981 op ongeveer 82 miljard gul-
den.

Meteo Beek meldt:
Ook vandaag zal het overwegend
zonnig zijn. Het centrum van het
hogedrukgebied heeft zich van
Engeland verplaatst naar het oos-
ten. De wind zal daardoor van-
daag uit oostelijke en zuidoostelij-
ke richting komen. De tempera-
tuur wordt met 23 tot 25 graden
iets hoger dan de afgelopen da-
gen. Storingen dievanuit Frankrijk
op komst zijn, kunnen komend
weekend zorgen voor onweers-
buien.

VANDAAG:
zon op: 05.46 onder: 21.46
maan op: 20.24 onder: 03.12
MORGEN:
zon op: 05.47 onder: 21.44
maan op: 21.15 onder: 03.55

EN ELDERS
IN EUROPA

Italië, Joegoslavië en Griekenland: zonnig, 30 tot 35 graden. Spanje: zon-
nig, plaatselijk onweer, aan de kust 25 graden. Zuid-Duitsland, Frankrijk
en Alpengebieden: zonnige perioden, ook onweersbuien, 28 tot 35 gra-
den. Britse eilanden: zonnige perioden, tot 26 graden. Denemarken en
Noord-Duitsland: eerst zonnig, later onweer, tussen 23 en 28 graden.

TIJDJE vrij met Nino Tomadesso
Op het water en aan tafel...
De kust- en watersportgebieden zijn, zo meldt het Nationaal Bureau voor
Toerisme, in hetkomende weekeindebij devakantievierder hoog favoriet.
Dat geldt dan uiteraard ook voor het Midden- en Zuidlimburgse piassen-
gebied. De recreant, de toerist in onze regio beschikt, naast ontspanning
op en bij het water, over tal van andere mogelijkheden om zijn vrije dagen
te vullen. Te voet, per fiets of gemotoriseerd. Of zittend aan tafel in de Pin-
gerhof waar in deze dagen het geslachte varken, op zn Limburgs, culinair
centraal staat. Zonder overigens de vele andere gastronomische „tem-
pels" in het Limburgse te kort te willen doen.

"ZIE RUBRIEK TIJDJE VRIJ OP PAGINA 13.

Raad van Toezicht wil opheldering van minister

ABP: niets aan de hand
HEERLEN - De directie van het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds (ABP) heeft tegenover de Raad van Toezicht van
het fonds elke beschuldiging van de hand gewezen als zouden
bij bepaalde beleggingen in onroerend goed, al dan niet on-
der invloed van chantage, onregelmatigheden zijn gepleegd.
De Raad wil nu op de kortst mogelijke termijn van de minis-
ter van binnenlandse zaken horen, waarom deze dan wel om
een onderzoek door de rijksrecherche heeft gevraagd.

De minister ging daartoe deze week
over, nadat hij de burgemeester van
Lelystad, Gruijters. had gevraagd
de gang van zaken bij het ABP na te
gaan. Tot dat onderzoek was beslo-
ten wegens publikaties over on-
rechtmatige gedragingen bij enkele
transacties in onroerend goed.
De voorzitter van de Raad van Toe-
zicht, Wieringa, zei gisteren na een
spoedvergadering van de Raad,
geen reden te hebben om aan de
woorden van de directie van het
ABP te twijfelen. De Raad tast ove-
rigens in het duister omtrent de be-
vindingen van Gruijters. „Hij heeft
zijn rapport rechtstreeks aan de mi-
nister van binnenlandse zaken uit-
gebracht. Ook de directie heeft er
geen inzage in gehad", aldus Wierin-
ga.
De Raad van Toezicht wil zo snel
mogelijk van de inhoudvan het rap-
port op de hoogte worden; gesteld.
Ook wil de Raad van de minister
zelf horen, wat voor hem aanleiding
is geweest om de rijksrecherche in
te schakelen.

„Snel overleg in belang werkgelegenheid”

SBDI bereid contract
Ruyters los te laten

door rob peters
SITTARD - Het bestuur van deSBDI in Sittard wil zo snel moge-lijk voldoen aan de eisen vanstaatssecretaris Brokx van Volks-huisvesting door alle bindingen
met het makelaarskantoor van drsRuyters af te bouwen en bestuurs-leden met financiële en persoonlij-ke bindingen met commerciële in-stellingen te vervangen.
Het bestuur van de stichting wil
daaroverwel zo snel mogelijk de ge-
sprekken met het ministerie van
VROM daarover hervatten.
In een gisteren uitgegeven verkla-
ring zegt het bestuur van de SBDI:
„Wij stellen het op prijs de thans
stagnerende aktiviteiten van de
stichting, na afgerond overleg met

het ministerie, ten spoedigste te
kunnen hervatten in het belang van
de betrokken gemeenten, aanne-
mers en architecten en afgeleide
verdere werkgelegenheid".
Zoals bekend heeft staatssecretaris
Brokx alle nieuwe bouwactiviteiten
van de SBDI bevroren en dat bete-
kent dat voorlopig 2000 woningen
in 40 gemeentenvoorlopig in porte-
feuille blijven en daarmee vele tien-
tallen arbeidsplaatsen op de tocht
komen te staan.

Het bestuur van de SBDI, dat niet
beschikt over het onderzoeksrap-
port dat door het ministerie is opge-
maakt over de situatie SBDI-Ruy-
ters, wil niet ingaan op de vele pu-
blicaties die over vermeende mis-
toestanden zijn verschenen zolang
het ministerie geen resultaten van
het onderzoek naar buiten brengt.

Het enige punt dat in de verklaring
wordt aangevallen, is de strafklacht
die tegen de stichting is ingediend
bij de officier van justitie in Roer-
mond over ontduiking van over-
drachtsbelasting bij transacties van
een woninggroep in Hom.

De Inspectie Registratie en Succes-
sie in Roermond, die de kwestie van
de overdracht heeft behandeld,
heeft die klacht ongegrond ge-
noemd.

Neo-fascistische organisatie
zoekt contact Centrumpartij

HEERLEN - De weduwe van de in
de oorlog leidende NSB-voorman
Rost van Tonningen, heeft ruim
twee jaar geleden in Nederland een
nieuwe neo-fascistische organisa-
tie opgericht, het Consortium De
Levensboom. Binnen deze organi-
satie spelen twee Limburgers een
rol: de Valkenburgse boekhande-
laar C. de Beukelaar in wiens win-
kel verleden jaar een hoeveel fas-
cistische lektuur in beslag werd
genomen en C. van Rijn uit Geleen,
organisator van dodenherdenkin-
gen op het Duitse oorlogskerkhof
in IJsst.stein.
In het Consortium zijn verder een
aantal personen actief die tijdens de

oorlog actieve functies voor de NSB
hebben verricht en daarvoor na de
oorlog werden veroordeeld en per-
sonen die actief zijn of zijn geweest
in de Nederlandse Volksunie. De
groep onderhoudt contacten met le-
den van de Centrumpartij.
In oktober vorig jaar heeft dr. F.
Brookman, oprichter van de Cen-
trumpartij, de mogelijkheden on-
derzocht van een samenwerking
tussen de Centrumpartij en het
Consortium.
Het consortium is de Centrumpartij
interessant gaan vinden nadat een
eerste Kamerzetel werd veroverd.
Ook de jeugdige aanhang van de
partij spreekt de organisatie aan.

Het is het Consortium Levens-
boom dat 27 juni het 'zonnewende-
'feest in Velp organiseerde voor
binnen en buitenlandse nazi's
waarover Kamervragen zijn ge-
steld door de VVD-, CPN- en PSP-
fracties.

De Kamerleden gaan er in hun vra-
gen vanuit dat mevrouw Rost van
Tonningen een Nationale Raad voor
Cultureel Herstel heeft opgericht en
hebben de ministers van justitie en
binnenlandse zaken gevraagd te on-
derzoeken of deze Raad strafbaar is.

" Zie verder pag 3.

Met schutterseer

Indrukwekkende
begrafenis van

Jan Scheren
BRUNSSUM - De begrafenis van
Jan Scheren uit Brunssum is
gisteren een indrukwekkende
herinnering geworden aan de
ramp die het feest van de
Zuidlimburgse
schuttersfederatie zondagavond
in Montfort trof.

Terwijl honderden schutters uit
Zuid-Limburg stram - met de
rechterhand aan de kepi - in de
houding stonden knalde gisteren
een kamerschot over de
begraafplaats aan de
Merkelbeekerweg. Toen daarna
de muzikanten van Schinvelds
schutterij St Eligius en Juliana
een proeve lieten horen van
doedelzakmuziek, schoten de
emoties los. Velen Heten hun
tranen de vrije loop.

" Zie verder pagina 11.
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Nieuw vaccin
tegen geelzucht

(ADVERTENTIE)

GEBRUIKTE AUTO'S
V KERRES-KERKRADE

' Dom. Mijnstraat 25, tel. 045-452424

(ADVERTENTIE)

&j SUPERSTUNT!
BIJ STUNT HEWIJ,

P# Amstenraderweg 9 Hoensbroek
(bij kruising Kouvenderstraat-Hoofdstraat,

** parkeer op de markt).

JOGGINGPAKKEN
W M f NORMALE WINKELPRIJS: ’69--\ f STUNT-HEWIJ-PRIJS: ’ 45,- f__

ALLEEN A.S. ZATERDAG ’29,50!
*t*s*tséfc WIJ HEBBEN EEN WINKEL VOL

Sf^lÜK^_- STUNTKOOPJESÜ!
wfi"' VERKOOP ALLEEN ZATERDAG

V_W* :^ VAN 9-5 UUR. ,28802

" Zie verder pagina 11



show, radio, televisie, puzzel
televisie

■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30-09.35 Nieuws voor slechtho-

renden.
13.00-13.05 Nieuws voor slechtho-

renden.
16.00 De koning en de ijsdraak (2).

Legende uit het Hoge Noor-
den.

16.20 Buurtjes. Tekenfilmpje.
16.30 De gevangene. Deense jeugd-

film, (herh.)
17.05 De uitvinder. Tekenfilmse-

rie.
18.55 Popeye. Tekenfilm.
19.01 Pippi Langkous. Jeugdserie.
19.26 Het Koraaleiland. Jeug-

dreeks. Afl. 4: „Het strijd-
perk".

20.00 Journaal.
20.28 De avonturen van Pinokkio

(4). Italiaanse jeugdserie.
21.23 Achter het nieuws. Actuali-

teitenrubriek.
21.55 Vara tv deze zomer. Pro-

gramma-overzicht augustus.
22.00 Het geheime genootschap.

TV-film: „The seven dials
mystery".

23.20 Journaal.
23.25 Het geheime genootschap.

Vervolg.

Nederland 2
13.00-13.05 Nieuws voor slechtho-

renden.
16.50 -17.40 Studio sport extra.

Tour de France. Rechtstreeks.
18.15 Studio sport-extra. Tour de

France. Samenvatting.
18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
19.12 Het wonder der natuur. Do-

cumentaire over papegaai-
duikers.

19.40 Gekke lui die Amerikanen...
Serie.

20.10 Sentimental Journey. Amu-
sement met drs. P.

20.50 Het dagboek van een plan-
tensdochter. Britse serie. Afl.
2.

21.40 Avros sportpanorama. Ten-
nis.

22.27 Journaal.
22.45 Toevlucht! Documentaire.
23.40 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.03 Der grosse Preis.
11.25 Was ware, wenn. Robots in

de industrie.
12.10 Kennzeichen D. Nieuws uit

Oost- en West-Duitsland.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 Teletekst.
15.10 Unsere kleine Farm. Ameri-

kaanse serie met Michael
Landon.

16.00 Journaal.
16.05 Simon Bolivar. Documentai-

re over Bolivar, Zuidameri-

kaans vrijheidsstrijder.
17.05 Ein Tag mit dem Star deiner

Traume. Satirische speelfilm
voor de jeugd.

17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute.
18.15 St.-Pauli-Landungsbrücke.
18.40 Knuller. Frank Laufenberg

stelt voor: Gianna Nannini.
19.00 Ausreisser. Serie.
20.00 Journaal.
20.15 Eingekreist. „Question of

guilt". Amerikaanse film
(1978) van Robert Butler met
Tuesday Weid, Ron Leibman
en Alex Rocco.

21.45 . lustapha geht nach Hause.
Reportage over een Turkse
gastarbeider die met het geld
dat hij in Duitsland heeft ver-
diend in Turkije een yoghurt-
fabriek heeft opgezet.

22.30 Journaal.
23.00 Die Sportschau. Met o.a.

Tour de France en catch.
23.25 Die Spezialisten. Misdaadse-

rie met George Sewell en Pa-
trick Mower.

00.10 Journaal.

" Heinz Polzer, alias Drs.P
bezoekt locaties waaraan hij
"dierbare herinerringen heeft.
Sentimental Journey, Neder-
land 11, 20.20 uur.

Duitsland 2
10.00 Programma-overname

Duitsland 1.
13.15 Teletekst.
15.15 Programma-overzicht.
15.17 Journaal.
15.20 Captain Future. Science-fic-

tion sprookje.
15.45 Willies Freund. Amerikaanse

jeugdfilm.
16.20 Vakantiekalender.
16.50 Der Wunschfilm. Enid Bly-

ton: Funf Freunde auf ge-
heimnisvoller Spur. Jeugd-
film.

17.15 Enorm in Form. Aerobic dan-
sen.

17.30 Journaal.
17.45 Tele-Illustrierte. Actualitei-

ten, tips, sport en amusement.

Gast: Costa Cordalis.
18.25 Western von Gestern. Wes-

ternfilms uit de oude doos.
Vandaag: „Eldorado Serena-
de" met Roy Rogers en Dale
Evans.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Journaal.
19.30 Auslandsjournal.
20.15 Gefahrliche Erbschaft. Fran-

se misdaadreeks met Michel
Auclair en Francoise Brion.

21.41 Torn en Jerry. Tekenfilm.
22.00 Journaal.
22.20 Aspekte.
Cultureel magazine.
22.50 Die Morde des Herrn ABC.

„The alphabet murder". Brit-
se film (1963, zw.) van Frank
Tashlin naar Agatha Christie
met Tony Randall, Robert
Morley en Anita Ekberg.

00.15 Journaal.

Duitsland 3/WDR
.18.00 Die Leute vom Domplatz. Se-

rie over het leven in een Mid-
deleeuwse stad.

18.30 Achterbahn. Actueel vakan-
tiemagazine voor kinderen.

19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Die Otto-Show. Amuse-

mentsprogramma met Otto
Waalkes.

21.00 Fallschirmspringen. Para-
chutespringen is een avon-
tuurlijke sportbeoefening. In
deze uitzending worden enke-
le spectaculaire sprongen ge-
toond.

21.45 NDR-Talkshow. Gevarieerd
programma met Dagmar
Berghoff en Marie Louise
Steinbauer. Muziek: The Old
Merry Tale Jazzband.

23.45 Journaal.
23.50-00.20 Rockpalast. Muziek-

programma. Optreden van
Mink de Ville.

Duitsland 3/SWF
15.00 Wenn die Heide blüht.
18.30 Aerobic-dance.
19.00 Sic Abendschau. Bliek ms

Land im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modera-

tion.
19.30 Formel Eins.
20.15 Wissenschaft und Forschung

heute.

BFBS
16.25 Emmerdale Farm
16.50 Birthday Time. Kinderpro-
gramma
17.20 Rowan's Report
17.35 Razzmatazz. Muziekshow
17.55 Animals in Action
18.15 The Boy who won the Pools.
TV-serie
18.45 ITN News

19.00 Winner takes all.
19.25 Matt Houston: Recipe for
Murder
20.10 100 great sporting moments.
Wimbledon 1977
20.25 Chas and Dave's knees-up.
Muziekprogramma
21.05 Jury
22.00 BBC News
22.25 The Royal international hor-
se show
23.45 Alfresco. Komedie
00.10 Closedown

radio

Hilversum 1
NOS: Nieuws op elk heel uur

7.02 Ontbijtshow. 8.06 Echo. 8.16
Muziek om op te schieten. 8.53 Pater
Adri Maat (RKK). 9.03 Adres Onbe-
kend. 10.03 Muziek op bestelling.
11.03 Ratel. 11.53 Pater Adri Maat
(RKK). 12.03 Vakantiewerk. 13.06
Echo. 13.16 Souvenirs. 14.03 Radio
Tour de France. 17.55 Mededelin-
gen. 18.06 Echo. 18.16 Punt uit. 19.30
Nouhoorjehetookeensvaneenander.
20.03 Country Time. 21.02 Nine
O'Clock Jazz. 22.02 Zomergoal.
23.02 Mededelingen. 23.07 Met het
oog op morgen. 00.02-07.00 Veroni-
ca's Oh wat een nacht.

Hilversum 2
NOS: Nieuws om 7.00, 7.30, 8.00,
8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.00,
13.30,14.30, 15.30, 16.30,17.30, 18.00,
20.00, 22.30 en 23.55 uur.

KNMI: 5.45 Het weer etc. 7.10 Gym-
nastiek. 7.20 De zomer van 1983.
NOS: 9.05 Gymnastiek. 9.15 Werk-
bank. 9.24 Waterstanden. 9.33 De
wereldstad. 11.00 Theater zonder
franje. 11.33 Homonos. 12.00 Regio-
Lokaal. 12.26 Land- en tuinbouw
(NOS). 12.36 Tussen het nieuws.
13.10 Meer over minder. TELEAC:
14.33 Cursus.ls.o3 Zomer-Radio-
weekblad. 18.30 Overheidsvoorlich-
ting. 18.40 Luchtruim. 19.00 VARA
Folk. 20.03 Provinciale zaken. 21.00
Vrije tijd, blije tijd. 21.40 NOS-servi-
ce. 22.10 RVU. 22.40 Oost-West.
23.00 Het zout in de pap. 23.55-24.00
Nieuws.

Hilversum 3
NOS: Nieuws op elk heel uur.

EO: 7.02 Ronduit op 3. 8.03 Tijdsein.
9.03 De Muzikale Fruitmand. 10.03
Muziek Motief. 10.30 Popstation.
12.03 Mono. 13.03 Tipparade. 15.03
Top 40. 18.04 De Vakantiespits.
19.02 Bart en De Zwart. 22.02-24.00
Countdown Café.

Hilversum 4
NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00
uur.
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Vero-
nica's Meesterwerken. 10.30 Muziek
voor miljoenen. 12.00 Strauss en Co.
13.05 Veronica Klassiek. 14.30-17.00
Muziek-op-vier. 20.00 Eurpees Con-
certpodium. 21.40 NOS-Jazz. 22.30-
-23.00 NOS-Cultuur.

ROZ
12 30-13.00 ROZ. Tussen de middag.
18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ-Ac-
tueel. 18.20 - 19.00 Speulentere.

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
Was Sic schon immer wissen woll-
ten. 12.00 RTL-Casino-Parade. 14.00
Stunde der Hits. 15.00 Die blaue

Stunde. 16.00 Typisch Honey. 17.00
Take Five. 19.00 Walter's Plattenla-
den. 21.00 Rock around the radio.
22.00 Mitmach-Party. 23.00 - 1.00
Der Tag geht, Haidy kommt.

België/BRT 1
16.50 -17.40 Tour de France. Recht-

streeks finishverslag van de
etappe: Morzine-Dijon.

18.00 Appie. Kleuterserie.
18.05 Klein, klein kleutertje. Kleu-

terprogramma.
18.20 Rode Zora. Jeugdserie van

Fritz Umgelter naar het werk
van Kuit Held. Afl. 11: „De
reusachtige vis".

18.45 Harold Lloyd. Film uit de
oude doos. Fragmenten uit:
„Safety last" en „Get out and
get under".

19.10 Juke Box. Agnetha met „The
Heat is on".

19.15 Vrije tijd vrijdag. „Mississip-
pi". Derde aflevering van een
reeks programma's waarin de
Mississippi wordt verkend.

19.40 Mededelingen en program-
ma-overzicht.

19.45 Journaal.
20.10 Weerman.
20.15 Banco voor een oplichter.

„Kaleidoscope" Britse komi-
sche thriller (1966) van Jack
Smight met Warren Beatty,
Susannah Vork en Erie Por-
ter.

22.00 Uitzending door derden. Pro-
gramma van de Liberale Ra-
dio- en Televisie Omroep.

22.40 Journaal.
Aansluitend: Coda.

België RTBF 1
16.50 Ronde van Frankrijk. Recht-

streeks verslag van de etappe
Morzine-Dijon.

17.25 Cine-vacances. Gevarieerd
vakantieprogramma met o.m.
Maja, de bij.

18.15 Loïlipop. Jeugdprogramma
met tekenfilms.

18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en
couleurs. Spelprogramma.

19.08 Ce soir. Regionaal magazine
19.30 Journaal.
20.00 Tour de France. Samenvat-

ting.
20.10 L'oeuil des autres. Documen-

taire over de geestelijke leider
van de Denkyira's (Ghana).

21.05 Mama Dracula. Belgische
film (1979) van Boris Szulzin-
ger met Louise Fletcher, Ma-
ria Schneider en Marc-Henri
Wajnberg.

22.35 Journaal.

Vara komt met
'konsumentenman'
HILVERSUM - Het is inmiddels ze-
ker, dat de Vara met een nieuwe
consumenten-servicerubriek
komt, die deKonsumentenman zal
heten.

Het programma wordt gepresen-
teerd door Frits Bom. Dit heeft als
gevolg, dat de programma's Koning
Klant en de Ombudsman van de
buis zullen verdwijnen. De Konsu-
mentenman is min of meer een sa-
menvoeging van beide rubrieken.

Het nieuwe programma wordt bin-
nen de VARA noodzakelijk geacht
omdat Koning Klant en De Om-
budsman te veel gemeenschappe-
lijke onderwerpen zouden hebben.
Over de precieze invulling van de
Konsumentenman (er wordt ge-
dacht aan een tweede presentator)
beraadt de VARA zich nog.

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.

Brabant. 5.30 Brabant op vrijdag.
8.15 Happening.
Antwerpen. 10.03 Platenpoets.
Lichte muziek. 12.00 Splinter-
nieuws. 12.10 Showbizz. Muzikaal
kwisprogramma.
West-Vlaanderen. 14.00 Inpakken
en westwezen. West-Vlaanderen tij-
dens de zomer. 15.25 Boekenboe-
tiek. 15.30 De zonnewijzer. 16.00
Splinternieuws. 16.10 Abraham al
gezien? 16.55 Prikbord. Agenda-
nieuws.
Limburg. 17.05 Made in Germany.
Duitse muziek. Presentatie: Harrie
Cremers. 18.00 Focus. 18.15 Meer
Muziek. 19.10 Hitriders in the sky.
19.53 Onderweg.
Oost-Vlaanderen. 20.00 Onvergete-
lijk. Nederlandse levensliedjes.
20.30Muziektekort. 22.10 Music Mo-
tion. 23.30 - 2.00 Twee tot Twee.

recept
Tartaartjes
voor jonge koks
Wanneer jullie moeder een dagje
van huis is, is het misschien een
idee zelfeens te proberen iets te ko-
ken. Het moet natuurlijk niet te in-
gewikkeld zijn, vandaar dat wij de
tartaartjes hebben uitgekozen.
Nodig: 1 tartaartje per persoon; flin

ke kluit boter; zout en peper. Wrijf
de tartaartjes voor het bakken in
met zout en peper. Laat in een koe- 1
kepan een flinke kluit boter smelten
en lichtbruin worden. Zet de vlam
hoog en schroei de tartaartjes aan
twee kanten dicht. Zet dan de vlam
wat lager en laat ze in ongeveer 10
minuten bruin en gaar bakken.
Variaties: - Laat op het laatst plakjes
tomaat meebakken in de boter; -

Leg een plakje kaas op het tar-
taartje, doe de deksel op de pan en
laat de kaas smelten; - Leg wat uien-
ringen op het tartaartje en doe er to-
matenketchup op; - Bak in een apar-
te koekepan spiegeleieren, die je op
de tartaartjes legt; - Bak in het
braadvet wat gesneden champig-
nons (eventueel uit blik), een ge-
snipperd uitje of plakken appel
mee.

GEESTIG EN SPANNEND TEGELIJK

The seven dials mystery
HILVERSUM - Agatha
Christie's roman „The Se-
ven Dials Mystery" uit 1929
wordt vanavond onder de
naam „Het geheime ge-
nootschap" door de VARA-
televisie op het scherm ge-
bracht. Het is een twee uur
durende bewerking van
Pat Sandy's, die met een
onderbreking van 23.15 tot
23.25 uur voor STER en
Journaal van 22.00 tot 00.30
uur wordt vertoond.
Het geheime genootschap speelt
zich af in het schitterend landhuis
van de markies van Caterham in
Hamshire. De markies heeft het
huis voor de duur van zijn vacantie
verhuurd aan een rijke fabrikant,
Oswald Coote. Vlakvoordat de mar-
kies en zijn dochter Lady Eileen
Brent - voor vrienden kortweg
Bundie - naar huis terugkeren,
wordt één van de logees van Oswald
Coote, de jeugdige Gerry Wade,
dood in zijn bed aangetroffen. Hoe-
wel er op zijn nachtkastje een leeg
buisje slaaptabletten wordt aange-
troffen, lijkt het erg onwaarschijn-
lijk, dat Gerry zelfmoord heeft ge-
pleegd.

Bundie Brent, die inmiddels is
thuisgekomen, ontpopt zich als een
begaafd amateur-detective, en laat
niets na om achter de waarheid om-
trent de moord op Gerry Wade te
komen. Ze vindt daarbij vooral Jim-
my Thesinger aan haar zijde, zij het
dat die meer bezorgd is om het wel-
zijn van de goed-ogende Lady
Eileen.

In de hoofdrollen onder andere
Cheryl Campbell, James Warwick,
Leslie Sands en Brian Wilde. De re-
gie en de productie zijn van Tony
Wharmby en Jack Williams. Zij heb-
ben het upperclass-milieu, waaruit
alle personages afkomstig zijn, met
een knipoog geschilderd. De over-
daad, hun kinderlijk snobisme en
hun decadente gewoontes maken
de hoofdpersonen tot karikaturen,
waarmee een nuanceverschil met
Agatha Christie's bedoelingen aan-
gegeven is.

Ongeveer tegelijktijdig wordt via
Duitsland II een andere Agatha

Christie - film uitgezonden. The Al-
phabet Murder uit 1963 van Frank
Tashlin. Meesterdetective Poirot
krijgt te maken met een moorde-

naar, die zijn slachtoffers in alp
betische volgorde uitkiest. Met
der andere Tony Randall en At
Ekberg.Aanvang 22.50 uur.

" Scène uit The seven dials mystery, Nederland 1 22.00 uW<\

Imitatie-Platters
onder andere naam

(Van onze showpagina-redactie)

TERNEUZEN- De onechte
The Platters van Ernest
Wright zullen onder een an-
dere naam een tournee
langs zestig zalen in België
en Nederland moeten vol-
tooien. Al het pers- en pro-
motiemateriaal waarin spra-
ke is van „The Platters per-
formed by Ernest Wright"
wordt zo snel mogelijk te-
ruggehaald door de organi-
satoren van de tournee. Ze
hebben bovendien beloofd
in een perscommuniqué en
een rondschrijven aan de
betreffende zaaleigenaren
duidelijk vast te stellen dat
deze imitatiegroep niet The
Platters mag heten, feitelijk
niets met de originele Plat-
ters te maken heeft maar al-
leen nummers van die le-
gendarische formatie zingt.

Dat is overeengekomen tussef
advocaten die namens de origi-
nele The Five Platters Inc. op-
treden en raadslieden van he
organisatiebureau Benelu*
Theater in Brussel.

De Brusselse advocaat mr. Th-
van Innes, die namens de echW
Platters optreedt, sluit overigens
niet uit dat er alsnog gerechtelij-
ke stappen ondernomen zullefl
worden tegen Ernest Wright. lei-
dervan de imitatiegroep.

Het Nederlandse organisatiebu-
reau Gerard van der Kolk BV*
dat voor Benelux Theater d<
tournee langs ruim 20 Neder-
landse plaatsen heeft geregeld
verklaarde zich neer te legge"
bij de overeenkomst. Ook di*
bureau kreeg een sommatie vaU
de Rotterdamse advocaat mr. ?"
J. M. Steinhauser om onmiddel-
lijk alle publiciteit voor de zgfl-
Platters te staken. De imitatie
Platters zullen hun tournee
door Nederland en België nö
voltooien onder de naam Ernest
Wright Group.
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binnen- en buitenland

STAAT VANBELEG GISTEREN OPGEHEVEN

Polen heeft weer
burgerregering

WARSCHAU - De staat van beleg in Polen is opgeheven.
Vanaf vandaag is de macht in het land weer in handen vaneen burgerregering. Het einde van de staat van oorlog is gis-
termiddag kort na drie uur voor het Poolse parlement, de
Sejm, aangekondigd door de Poolse president Jablonski. Ineen toespraak van tien minuten verklaarde hij dat de staatvan oorlog noodzakelijk is geweest om Polen voor de onder-gang te behoeden.

4 j->e parlementsleden hadden eerdernun goedkeuring verleend aan eenantal wetten, die de regering voorp e duur van minstens twee jaarzeer

' p"lrne bevoegdheden geven om in
J met harde hand te blijven re-geren.
0 ~*et Poolse parlement heeft ook een

'ets°ntwerp goedgekeurd voor het

'enenen van amnestie aan bepaaldeategorieën politieke gevangenen,
ie wegens overtredingen van de

tijdens de staat van
orlog zijn veroordeeld of op ver-

oordeling wachten. Zon 1200 men-

len komen voor amnestie in aan-merking.

Zestig gevangenen, voor het meren-
deel functionarissen van de verbo-
denvakbond Solidariteit zullen niet
worden vrijgelaten. Tot deze groep
behoren ook de vijf leden van de
dissidentebewegingKor, die als ad-
viseurs voor Solidariteit zijn opge-
treden, zeven leden yan het bestuur
van Solidariteit en vier ledenvan de
verboden confederatie voor een On-

afhankelijk Polen. Allen moeten
nog voor de rechtbank verschijnen.

Henryk Jabloyiski

Lange weg
Generaal Wojchiec Jaruzelski
hield een lange rede over de nood-
zakelijkheid van de staat van oor-
log en over de lange en moeilijke
weg die Polen nog hebben te gaan.

Voor de Polen zelf verandert er in
wezen niet veel. Lech Walesa had
liever de staat van oorlog gehand-
haafd gezien dan te moeten leven
onder de nieuwe wetgeving, waar-
in hijeen verslechtering van de po-
litieke toestand ziet en op grond
waarvan ook hij het risico loopt
opgepakt te worden.

Van der Reijden:
Cola met

cafeïne niet
schadelijk

PEN HAAG - Uit onderzoeken,s niet gebleken dat cafeïneschadelijk is en daarom zou
moeten worden verboden. Dat
?*Kt staatssecretaris Van der
KeUden (Volksgezondheid) in
antwoord op schriftelijke Ka-mervragen van het VVD-Ka-
""erlid mevrouw Lucassen.

Moskou wil geen internationaal conflict
Greenpeace-leden
worden vrijgelaten
MOSKOU/VANCOUVER - De Sovjetunie heeft besloten de zeven acti-
visten van de milieubeweging Greenpeace die maandag in Siberië wer-
den opgepakt, te laten gaan. Hun schip, deRainbow Warrior, kan ze ko-
men afhalen. Plaats en tijd zijn nog niet afgesproken, zo heeft Greenpea-
ce gisteren bekendgemaakt.

De Rainbow Warrior was afgelopen
maandag de Russische territoriale
wateren binnengevaren om actie te
voeren tegen de jacht door de Rus-
sen op de grijze walvis. Zes beman-
ningsleden gingen toen aan wal bij
het walvisstation Lorino op het

schiereiland Chuckchi aan de oost-
kust van Siberië.
Ze wilden daar nagaan of de Russen
walvisvlees gebruiken als voer bij
een nabijgeleden nertsfokkerij. Dit
laatste werd door de Russen ont-
kend.
Zes activistenwerden aan wal opge-
pakt, terwijl de zevende op zee door
een helikopter werd ingerekend
toen hij met een filmpje van het in-
cident bij het walvisstation naar
Alaska probeerde te vluchten. Het
filmpje kwam niet in handen van de
Russen maar werd later door een
Greenpeace-medewerker uit het
lege bootje gehaald.
Kennelijk is het de Russen er veel
aan gelegen geweest het incident
niet uit te laten groeien tot een inter-
nationaal conflict. Woensdag liet
Moskou de zeven waren vastgezet
maar niet gearresteerd. Er was ook
geen aanklacht tegen hen inge-
diend.

NAWEDERZIJDSE UITWIJZINGEN

Betrekkingen
met Suriname
verslechterd

HAAG- De toch al gespannen verhouding tussenI ''eoerland en Suriname is verder verslechterd nu beide landen diploma-
l v_ihebben uitgewezen. Nadat gisteren Suriname de tweede man op de1 -J. erlandse ambassade in Paramaribo, drs. K. A. Schermel, opdracht

j>at binnen zes dagen het land te verlaten, verordonneerde ministervanjntenlandse zaken Van den Broek de eerste secretaris van de Suri-
I aamse ambassade in Den Haag, Glenn Alvares, binnen een week Neder--1 «nd de rug toe te keren.

J zou volgens de Surinaam-
I e regering „onjuiste en voor het re-
j d ~utlonaire proces destabiliseren-

je informatie hebben gegeven aan
i .;ederlandse journalisten. Minister
1 stf den Broek noemde die be-
lEr lcnging gisteravond „onge-
uito"^' niet bewijsbaar en volledig
P de lucht gegrepen",
trri re Presaille werd de Surinaamse

j c .uJk zaakgelastigde drs. Carlo
.Pier (hij vervangt ambassadeur

enk Herrenberg, die al eerder voorI J-'onsultatie" naar Suriname was te-
de geroePen) het ministerie ontbo-

-1re' pier kreeg te horen dat Alva-
I 2n

S ' binnen een week Nederland
I Al moeten verlaten.
I an^k res was Slnc>s mei vorig jaaraan
I vo bassadestaf in Den Haag toege-

egd. Hij hield zich voornamelijk

met juridische en protocollaire za-
ken bezig.
Drs. Schermel, een sociaal-eco-
noom, is sinds 1976 verbonden aan
de ambassade in Paramaribo en
als hoofd van de afdeling ontwik-
kelingssamenwerking uiterst goed
geïnformeerd over de gang van za-
ken in Suriname.
Volgens de woordvoerder van het
ministerie van buitenlandse zaken
kwam de uitwijzing van Schermel
als een volslagen verrassing. Het
wordt „onbegrijpelijk" genoemd
dat het Surinaamse bewind aan de
ene kant de mond vol heeft over de
wenselijkheidvan goede betrekkin-
gen met Nederland en anderzijds
plotseling een Nederlandse diplo-
maat uitwijst.

Voeding
Volgens Greenpeace handelt de
Sovjetunie in strijd met de bepa-
lingen van de Internationale Wal-
visvaart Commissie (IWC) die de-
zer dagen in het Engelse Brighton
haar jaarvergadering houdt.
Volgens deze bepalingen mag wal-visvlees alleen worden gebruikt als
voeding voor de plaatselijke bevol-
king.
Met de actie hoopt Greenpeace ex-
tra druk uit te oefenen op de Sovjet-
unie om zich neer te leggen bij hetIWC-besluit per 1985 de commercië-le walvisvaart te verbieden. De Sov-
jetunie maar ook Japan, Peru enNoorwegen hebben dit bij voorbaatgeweigerd.

Uitdragen nazistische
ideeën belangrijkste
taak „Levensboom”

Vervolg van pag 1
HEERLEN - In werkelijk-
heid bestaat de NationaleRaad voor Cultureel her-
stel niet meer. Het enig Ne-
derlandse bestuurslid er-
van, de 65-jarige boekhan-delaar C. de Beukelaar uitValkenburg, blijkt wel ac-
tief te zijn in de nieuwe or-
ganisatie Consortium DeLevensboom. De Beuke-laar is veroordeeld voor
net verhandelen van nazis-
tische en fascistische lec-tuur en andere materiaal
zoals geluidsbanden met
redevoeringen. Hij dreefeen winkel in Bergen op
Zoom waar de politie zijn
voorraad in beslag nam.
Hetzelfde is vorig jaar ge-
beurd in Valkenburg. Hij
erkent 27 juni op de be-
duchte bijeenkomst in Velpte zijn geweest.

Voorzitter van het Consortium
9-e Levensboom is mevrouw F.S.Kost van Tonningen-Heubel. Zij
is de weduwe van mr. M. Rostvan Tonningen, tijdens de oorlog
Plaatsvervanger van Mussert. Hij

stierfin 1945 na een sprong of val
in de Scheveningse strafgevan-
genis.
Zij heeft er nooit een geheim van
gemaakt nog steeds de idealen
van haar echtgenoot te koeste-
ren. Zij schreef minder dan twee
jaar geleden in een neo-nazis-
tisch tijdschrift Bauernschaft
nog altijd Adolf Hitler te bewon-
deren.
In datzelfde artikel riep zij jonge-
ren opzich achter zijn idealen en
de hare te scharen. Het Consor-
tium heeft als voornaamste doel
de door haar gekoesterde natio-
naal socialistische ideeën uit te
dragen.

Herdenking
Andere deelgenoten van de be-
sloten organisatie zijn C.J. van

Rijn uit Geleen, lid van de Ne-
derlandse Volksunie en organi-
sator van dodenherdenkingen
op het Duitse oorlogsgraf in Us-
selstein bij Venray.

De laatste dodenherdenking die
hij organiseerde was eind okto-
ber buiten de gebruikelijke do-
denherdenkingen om die door
Duitse instanties altijd in novem-
ber worden gehouden. Het is vol-
gens de beheerder van het mas-
sagraf (er liggen 31.500 Duitse
militairen begraven) in IJssel-
stein, de heer Voigts, uiterst on-
gebruikelijk dat Nederlanders de
daar begraven Duitsers komen
eren.

Andere consortiumleden zijn J.
Kruis uit Amsterdam, ex-NSB-
lid en C.J. Nachenius, ex-vor-

mingsleider van de SS. Bij het
Consortium is tevens betrokken
de 53-jarige P.H. Landweer, be-
kend geworden wegens zijn ac-
tiviteiten voor de Nederlandse
Volksunie.
De heer Landweer zegt regelma-
tig op bijeenkomsten van me-
vrouw Rost van Tonningen te
zijn geweest. Hij is een persoon-
lijk vriend van haar, zegt hij.

Hij kan zich vinden in de politie-
ke idealen van haar groep al er-
kent hij dat de nazi's en Hitler
miljoenen doden op hun gewe-
ten hebben. Hij verklaart het zo:
„De katholieke kerk heeft ook
miljoenen doden op haar gewe-
ten, maar daarom hoefje het ka-
tholicisme als systeem nog niet
te veroordelen".

Koning Boudewijn roept op tot eenheid

Belgische nationale
feestdag met pech

BRUSSEL - Het had zo mooi
kunnen zijn. Als hoogtepunt
van het militair défilé gister-
middag in Brussel ter gele-
genheid van de nationale Bel-
gische feestdag, scheerden
formaties straaljagers over
het koninklijk paleis. De gro-
te verrassing zou zijn dat drie
toestellen rookpluimen in de
nationale kleuren, zwart, geel
en rood, zouden uitstoten. He-
laas, derode rookpluim wilde
niet, en zo verdween deze de-
monstratie van nationale
eenheid letterlijk de mist in.
Symbolischer voor de huidi-
ge toestand in het koninkrijk
der Belgen kon nauwelijks.
De behoefte om dit'jaarvan de 21ste
juli een waar feest te maken was
groter dan voorgaande jarenen had

ongetwijfeld te maken met de
groeiende verdeeldheid tussen
Vlaanderen en Wallonië. Dit jaar
daarom een heuse uigebreide mili-
taire parade waarvoor maar liefst
zon 5,5 miljoen francs (een kleine
300.000 gulden) waren uitgetrok-
ken.
Zelfs de koning was buiten zijn nor-
male doen getreden en had aan de
vooravond van het feest op de Bel-
gische televisie een speciale toe-
spraak gehouden waarin hij tot
meer eenheid had opgeroepen.

Contacten
Volgens nog onbevestigde be-
richten heeft het Consortium
via in West-Duitsland gelegerde
VS-militairen contacten met de
Europese afdeling van de Ame-
rikaanse beruchte organisatie
Kv Klux Klan.
Vaststaand feit is dat het Con-
sortium adverteert en schrijft
in het blad Bauernschaft. Dit
tijdschrift is een contactorgaan
voor Europese fascische organi-
saties.

Enige Belg
De koning, vaak „de enige echte
Belg" genoemd, sprak voor de
Vlaamse televisie met licht Frans
accent zijn volk vermanend toe:
„De verschillen niet opschroeven,
de wedijver en tegenstellingen
niet op de spits drijven, geen
kracht verspillen in slopende con-
flicten".

Maar niet alleen voor zijnvolk, maar
ook voor zijn regeerders had de ko-
ning een duidelijke boodschap:
„Een stevig en duurzaam centraal
gezag is noodzakelijk om de ge-
meenschappelijke belangen te be-
hartigen".
Die raad is niet overbodig want ook
dit, vijfde, kabinet-Martens is weer
in de problemen geraakt. De afgelo-
pen week gonsde het in de Brussel-
se regeringskwartieren aan de Wet-
straat van de crisisgeruchten. Dit
naar aanleidingvan de staalcrisis

„Wat kan ik doen om een schakel
van eendracht te zijn", zo zou
iedere burger in België zich vol-
gens koning Boudewijn moeten af-
vragen. Vlamingen en Walen knok-
ken momenteel in de nationale re-
gering echter hard om de centen,
onder druk gezet door heetgeba-
kerde achterbannen die de vrien-
delijke, maar wat naieve raadge-
vingen van hun koning doorgaans
gewoon naast zich neerleggen.

Staking in
Brazilië

niet algemeen
SAO PAULO - De 24-uursstaking
van arbeiders in de metaalindus-
trie in brazilie was donderdag niet
algemeen. Slechts hier en daar ga-
ven arbeiders gevolg aan de op-
roep van de metaalbewerkersbond
met deze staking te protesteren te-
gen de economische politiek van
de regering.

Voornamelijk in de provincie Sao
Paulo, het belangrijkste industriële
centrum van brazilie, legdenveel ar-
beiders het werk neer. Elders in het
land was slechts in verspreide plaat-
sen iets van de staking merkbaar.
In Sao Paulo kwam nog geen kwart
van de werknemers bij de autofa-
brieken van Ford, Volkswagen en
General Motors opdagen. De onder-
grondse, die dagelijks 1,2 miljoen
mensen vervoert, lag stil.
Het arbeidersprotest is vooral ge-
richt tegen de nieuwe loonpolitiek,
waarbij de inflatie niet meer volle-
dig in de lonen wordt gecompen-
seerd.

BERAAD EG
MINISTERS
IN IMPASSE

BRUSSEL - De slag om de begro-
ting voor de Europese Gemeen-
schap in 1984 is de afgelopen dagen
in een impasse geraakt. Tussen de
tien lidstaten bestaan zulke grote
meningsverschillen over omvang
van bestemming van het Europese
geld, dat uitstel van de besluitvor-
ming naar september vooralsnog
de meest voor de hand liggende op-
lossing lijkt.

De Europese begroting beloopt
ruim 60 miljard gulden, een heel be-
drag maar toch slechts een gering
percentage van het totaal der natio-
nale begrotingen van de tien Euro-
pese lidstaten.
Desondanks wordt er in Brussel een
verwoede strijd om het geld ge-
voerd want, waar de lidstaten thuis
heftig bezuinigen moet de Europese
begroting dat lot ook ondergaan.
lets anders is, zo benadrukte minis-
ter Ruding van financiën onlangs,
politiek ook moeilijk te verkopen.

PAUS VRAAGT
VRIJLATING
ONTVOERDE

VATICAANSTAD - Paus JohannesPaulus II heeft gisteren aan de ont-voerders van het meisje Emanuela
Orlandi gevraagd hun slachtoffer
vrij te laten „zonder voorwaarden
te stellen waarvan u weet dat zeniet in te willigenzijn".

De paus bad de ontvoerders mede-
lijden te hebben met een meisje dat
niets te maken heeft met de vraag-
stukken waarin zij zeggen geïnte-
resseerd te zijn en een familie die de
laatste dagen al zo smartelijk op de
proef is gesteld.
De ontvoerders van Emanuela Or-
landi eisen de invrijheidstellingvan
de turk mechmet Ali Agca, die een
mislukte aanslag op de paus pleeg-
de maar door de Italiaanse justitie
werd berecht.

UIT
Ontslag

" De hoogste vrouwelijke poli-
tiefunctionaris van Frankrijk
wordt met ontslag bedreigd als
gevolg van haar optreden tij-
dens de rechtse politiedemon-
stratie in juni. Minister van bin-
nenlandse zaken. Gaston Def-
fèrre, zal binnenkort besluiten
of Nadine Joly, hoofd van de
metro-politie in Parijs, uit haar
functie zal worden ontheven.
Zij slaagde er op 3 juni niet in
de metro-politie af te houden
van deelneming aan de rechtse
demonstratie van politiefunc-
tionarissen na de moord op
twee politie-agenten. De de-
monstrerende politiemensen
beklaagden zich erover dat de
regering niet hard genoeg op-
trad tegen de misdaad in
Frankrijk.

Verdeeld
9 De Sociaal-Economische"
Raad is verdeeld over de vraag
of minimum-arbeidsnormen
verplicht moeten worden opge-
nomen in bepaalde internatio-
nale overeenkomsten. Het gaal
onder meer om vrijheid van
vereniging, recht op collectief
onderhandelen eu afsluiten
CAO's, het verbieden uaii
crirmnatie van werkgelegen-
heid en beroep en van dwang-
arbeid. De ondernemers menen
dat de Internationale Arbeids-
organisatie <ILO> van de VN
eerste verantwoordelijke
voor de arbeidsnormen.

Vrijspraak
" De rechtbank in Den Haag
heeft gisteren de reisorganisa-
tie Holland International en
het Nederlands Centrum voor
Handelsbevordering (XCH)
vrijgesproken van rassendis-
criminatie. De officier van jus-
titie had een boete van 250 gul-
den geëist. De twee organisa-
ties maakten zich in de ogen
van de officier schuldig aan
het onderscheid maken naar
ras door aanvraagformulieren
voor visa voor Saoedi-Arabië
te verstrekken en door te stu-
ren naar de ambassade. Op
deze formulieren wordt ge-
vraagd naar de godsdienst van
de aanvrager, volgens de offi-
cier met de bedoeling tevens
achter zijn ras te komen.

Geneesmiddelen

" Staatssecretaris Van
Reijden (Volksgezondheid)
overweegt om een maatregel
uit te vaardigen, waarin de hoe-
veelheden voor te schrijven ge-
neesmiddelen worden beperkt
Hij zal daartoe overgaan als het
hem niet zal lukken om alsnog
overeenstemming tot stand te
brengen tussen de Vereniging
van Nederlandse Ziekenfond-
sen en de organisaties van huis-
artsen, specialisten en apothe-
kers over deze zaak. Dat heeft
Van der Reijden geantwoord
op schriftelijke vragen van het
Tweede Kamerlid Beckers
(PPR).

Zeeslag
# Nicaraguaanse en Hondure-
se schepen hebben een ander-
half durende zeeslag uitge.
ten in de Golfvan Fonsecc
heeft het nicaraguaanse minis-
terie van buitenlandse zaken in
Managua gisteren gemeld
Honduras heeft overigens af-
wijzend gereageerd op de vre\
desvoorstellen die daags tevo
ren waren gelanceerd door hi
buurland Nicaragua.

Aids
" Staatssecretaris Van der
Reijden (Volksgezondheid)
hecht groot belang aan het van
de grond komen in Nederland
van onderzoek naar de nieuwe
ziekte Aids. „Gezien het be-
lang van de Aids-problema-
tiek is een bijdrage van Neder-
landse zijde zonder meer ge-
rechtvaardigd", zo antwoordt
Van derReijden op schriftelij-
ke Kamervragen van de VVD.
Dergelijk diepgaand Neder-
lands onderzoek zal overigens
moeten aansluiten op overeen-
komstige onderzoeken die al
in het buitenland, met name
de Verenigde Staten, zijn ver-
richt, aldus de staatssecreta-
ris.

Dioxine
" De Westduitse minister van
transport heeft zijn goedkeu-
ring gegeven aan de doorvoer
van een lading dioxine vanuit
Oostenrijk naar België. Het dio-
xine-afval is afkomstig uit het
Oostenrijkse Linz en moet wor-
den vervoerd naar Antwerpen,
van waaruit het zal worden ver-
scheept naar een vuilverbran-
dingsschip op de Noordzee

Overstroming
" Na een maand van droogte
hebben zich als gevolg van zwa-
re regenval grote overstromin-
gen voorgedaan in de Sovjet-re-
publiek Georgië. In verscheide-
ne gebieden werden bruggen
weggeslagen en wegen bescha-
digd. Ook werd schade aange-
richt aan boerderijen, te velde
staande gewassen en indu-
striële ondernemingen.

Voorbijgangers kijken naar de
enorme krater dieeen ontploffende
bom in het wegdek voor een hotel
in Beiroet heeft geslagen. Door de
explosie kwamen zes mensen om
het leven en enkele tientallen wer-
den gewond. President Amin Ge-
mayel van Libanon heeft Syrië be-
schuldigd achter de bomaanslag
en andere terroristische bombar-
dementen op Beiroet te zitten. Hij
dreigde Damascus met vergel-
dingsacties. „Ik weet niet wanneer
Syrië zal stoppen met dergelijke
terroristische acties", zo reageer-
de Gemayel, „maar ik weet wel dat
als zij daarmee niet ophouden die
bommen richting Damascus zullen
gaan".

(ADVERTENTIE)
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In Slenaken. waar het riviertje de Gulp en
de Mergelland -route samenkomen,

ligt hotel restaurant LA BONNE AUBERGE
met zijn gerenommeerd a lacarte restaurant _^^^^^

Een uniekegelegenheid om inoase van rust. sfeervol van jéfPS^J^
eenexcellent dinerte genieten. _*_#_B^^

Voor nadere informatiesen reserveringen __f__)p'^^
ook voor partijen, communiefeest enz.. ___^?_l^^^
Hotelrestaurant LA BONNE AUBERGE

Waterstraat 7 6277 NH Slenaken
Tel ü-l-l-b SJf

yiT>p van Hooren kantoorcentrum b.v.
LÜ-LLI geleenstraat 40-48, heerlen, tel. 045-712741*

(jE3) KANTOORMEUBELEN

y HERMES'
SCHRIJFMACHINES EN TEKSTVERWERKERS

»>x«»x«<
ERKENDRANK XEROX DEALER

KOPIEERAPPARATUUR EN ELEKTRONISCHE SCHRIJFMACHINES
WIT EN GEKLEURDE XEROX KOPIEERPAPIEREN

£jJ DIKTEERAPPARATUUR

..IS BUROSTOELEN

QjiJC GeneralBinding
INBINDMACHINES

■ DEALER VAN BOVENSTAANDE MERKEN
BEZOEKT ONZE SHOWROOM GELEENSTRAAT 40

t\T\t\ van Hooren kantoorcentrum b.v.
LLLLLL geleenstraat 40-48, heerlen, tel, 045-712741'

,
;8a.3

provincie limburg
mededeling »^x^
GedeputeerdeStaten van Limburg maken be-
kend, dat op 14 juni 1983bi) hen is ingekomen de
aanvraag dd. 10 juni 1983(ingeschreven onder
nr. BM 13280) van Papierfabriek Gebr. Van Hou-
temB.V. om een nieuwe gehele inrichting omvat-
tende vergunning ingevolge art. 6A van de Hin-
derwet en artikel22 van de Wet geluidhinder,vooi
de inrichting, gelegenBoutestraat 25,
6071 JR Swalmen.
De aanvraag en andere ter zake zijnde stukken
liggen ter inzagevan 25 juli 1983 tot 26 augustus
1983 en wel- ter provinciale griffie te Maastricht (Bureau
Milieuhygiëne) tijdens de werkuren;- in het gemeentehuisvan Swalmen tijdens de
werkuren en bovendien zaterdags van 9 00 tot
12.00 uur. op het politiebureau te Swalmen
alsmedeti|dens de werkuren na laatstgenoemde
datum op deze plaatsen tot het einde van de ter-
mijn waarbinnen beroepkan worden ingesteld
tegen debeschikking op de aanvraag;
Desgewenstkan een mondelingetoelichting op
de stukken worden verkregen;
Tot uiterlijk 19 aug. 1983 bestaat de gelegenheid
gemotiveerde bezwaren tegen het gevenvan de
aangevraagde beschikking mondeling in te bren-
gen, waarbij alsdan een gedachtenwisselingkan
plaatshebben waarbij ook de aanvrager aanwezig
kan zijn; daartoe dient tijdig (eventueel telefo-
nisch: 043-849999. tst. 373 of 275) een verzoek
bij Gedeputeerde Staten te zijn ontvangen.
Tot uiterlijk 26 augustus 1983kunnen tegen het
geven van de aangevraagde beschikking schrif-
telijk gemotiveerde bezwaren worden ingediend
bij Gedeputeerde Staten, Postbus 1980.
6201 BZ Maastricht, onder vermelding van het
nummer van de aanvrage
Degene die een bezwaarschrift indient, kan ver-
zoeken zi|n persoonlijke gegevens niet bekend te
maken.
Alleen degenen, die bezwaren hebben ingebracht
op de wijze als bovenomschreven en een ieder
die aantoont, dat hij daartoeredelijkerwijs niet in
staat is geweest, kunnen bezwaren tegen de ont-
werpbeschikking indienen en zijn alsdan later tot
het instellen van beroep gerechtigd.
Maastricht. 22 juli 1963

1
Int. firma (15 jr. in Ned.)
zkt. v. direct mannen en/of
vrouwen met enige erva-
ring in directe verkoop.
Fuïï- of part-time. Hoge
verdiensten en snelle
CARRIÈRE. Inl. dhr. M.
Koussen 045-457078.
RIVERSIDECLUB. we-
gens redelijke toeloop
kunnen wij nog enkele
goeduitziende assistentes
plaatsen, prettige werk-
sfeer, intern mog. Je zit, meteen in een van Neder-
lands meest exclusieve
clubs. Whirlpool, video,
spiegelbedden enz. enz.
(op elke kamer). Tel. 04755-
-1854, Ohé en Laak, E-9 af-
slag Echt. 100 m voorbij
camping Maasterp.

Duitse firma zoekt IN-
SCHALERS. Tel. 09-
-49221219795.
Erv. PIJPFITTERS i.s.o.

I zelfstandige bankwerkers
I gevr. Hele week van huis.

Persoonlijk aanmelden na
I 18.00 uur Hoeve de Vos,
I Schidstr. 2, Treebeek-
I Brunssum.
Part-time AARDAPPEL-- VENTER gevr. na 17 uur
Hoofdstr. 65 Amstenrade.
PRIVECLUB zoekt 2 goe-
duitziende dames. Rijks-
weg 27 Z.-Linne.
Fa. Trabuco c.v. vraagt
METSELAARS en tim-
merlieden v. Duitsland
N.L. verzekerd, tel. 045-
-213062, na 17 uur 045-
-226346 of 045-227565.
PLAATWERKER gevr.
voor carrosseriewerk aan
oldtimer. Ervaring en
eigen lasapparatuur ver-
eist. Tel. na 18 uur 045-
-723448.
Gëvn WEEKENDKAP-
STER, moet zelfst. kunnen
werken, tel. 045-750857.
Gevr. COUPEUSE voor
beheer van kleding'repara-
tie en veranderatelier. Inl.
tel. 040-414958.

Part-time
rij-instructeur

Ervaring vereist. Bevoegd-
heid BE 9 A. Rayon Sittard
tel. 04495-4026.
Wij hebben nog plaats
voor een nette dame in ons
PRIVEHUIS, tel. 04750-
-31624.
Voor DIRECT gevr. leer-
ling-kelner. ± 19 jr., en de-
mi-chef de rang, ± 22 jr.
Rest. Der Bloasbalg, Wahl-
willer. Tel, 04451-1364.
FRITUREHULP gevr.
Enige erv. vereist. Tel. na
18 uur 04492-4255.
Twee leuke BARDAMES
gevr. Garantieloon en
weekend vrij. Intern mo-
gel. Tel. 04498-53474.
Gevraagd: BANKWER-- KERS, CG.-lassers. goede
fotolassers." Zonder erva-■ ring onnodig te sollicite--1 ren. Tel. aanmelding na
10.00 uur. Tel. 045-444181.
Uitzendorganisatie Tempo
Team vraagt met spoed

" VAKANTIEKRACHTEN
voor ploegendienst. Inl.

i Rosmolenstr. 8, Sittard,
1 tel. 04490-14222,

Uitzendorganisatie Tempo
Team vraagt met spoed■ PRODUKTIEMEDE-
WERKERS voor de conti-
nudienst. Inl. Rosmolen-
straat 8, Sittard. tel. 04490-
-14222.

' Duits bouwbedrijf zkt.
met spoed kol. METSE-
LAARS en kol. betontim-
merlieden v. Duitsland.
Zonder erv. onnodig te re-
fiect. Inl. tussen 17.00 en
19.00 u. Tel. 045-462323.
Disco Limburg BV zoekt
enkele BARMEISJES
voor 4 dagen per week,
welke gaan werken in een
nieuwe superdiscotheek
in hartje Heerlen. Gebo-
den wordt een baan vol-
§ens CAO-normen (dus

eslist geen zwartwerk). U
gelieve te solliciteren met
bijvoeging van een recente
gasfoto naar Limburgs

lagblad postbus 3100,
6401 DP Heerlen, onder
vermelding van nr. HK
231.

) Wij zoeken in onze brood-
en banketzaak een repre-
sentatief WINKELMEIS-
JE. Onze gedachten gaan
uit naar een schoolverla-
ter. Zo spoedig mogelijk.Schriftelijk ond. nr. SH
528 LD Nobelstr. 12. 6411
EM Heerlen.
Nette DAMEN erwarten
Sic in Privater Atmosphare
tagl. ab 11.00 Uhr. D-5102
Würselen, Krefelderstr. 64,

t tel. 09-492-405-938-38.
Bar La Aventura zkt. voor
de avonduren BARDA
MES. Hoofdstr. 103 Am-
stenrade tel. 04492-4491.
Nette vrouwelijke HULP
gevr. voor friture alleen: met erv. Wilhelminastr. 39I H'broek.

Uitzendorganisatie Tempo 1
adm. mede

die de Engelse en Duitse ta
zaamheden: distributie-, ad
tacten onderhouden met d<
Europa. Werkzaamheden it
1, Heerlen, tel. 045-718332

In ons bedrijf zijn enkele
mogelijkheden voor
PARTTIMERS en thuis-
werkers. Atelier voor Elek-
tronika Wenckebachstr. 2
Brunssum (terrein Emma).

Direct te beginnen in
Duitsland BETONTIM-
MERLUI, metselaars 045-
-f56592. Masch GmbH.
Exclusieve bar playboy-
3lub kan 2 MEISJES
plaatsen. Tel. 04745-312.
Gevr. colonne METSE-
LAARS voor Dld. tel. 045-
U8752.
3oede HOOFD/BIJVER-
DIENSTE aangeb. vrije
„jdsind. bel 045-272525,
nl. zat. + zond.

New Look GEVELREINI-
GING 8.V., Schaesberg.
Reinigen, uitkappen en
voegen. Tel. 045-
-312154/312709.
P.H. BOUMANS voor alle
dakwerk, zinkwerk en re-

" paraties. Europawee 410,
Übach o.Worms. Tel. 045-
-352289.
Alles in één hand! Bel
Hans Lips b.v. voor al uw
timmer- en DAKWERK,
spanten, dakkapellen, iso-
latie, kozijnen, interieur-
betimmering enz. alsook
alle soorten daken, zink-
werk v. nieuwbouw of on-
derhoud. Tel. 045-453818.
STUKADOOR kan nog
binnen-, buiten- en sierp.
.werk en alle verbouw.
aann. Tel. 045-459073.
Dakdekkersbedrijf J. Bor-
gans v. alle DAKWERK,
dakgoten, schoorsteen,
zinkwerk, dakkapellen,
onderhoud en vernieuwin-
gen.Tel. 045-457961 of na
19.00 uur, 045-323698.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN. Dakdek-
kersbedrijf „Het Zuiden",
tel. 045-216151.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillings Inte-
rieur. Markt 39, Nieuwen-
hagen, 045-312613.
ATTENTIE: is uw dak lek,
goot kapot, c.v. uit, geen
gas of water meer! Wij los-
sen dit probleem op en
snel! Bel 045-
-212203/226779.
Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NOK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Bel
voor vrijblijvende offerte,
tel. 045-224459.
Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad.
f 2900- montage f 120-
-per aansl. Vrijbl. ml. 045-
-711608.
LOODGIETER kan weer
werk aann. Gas - water - sa-
nitair riolering - badka-
mers - dakwerk - zinkwerk- allesbranders - keukens
enz. Gratis offerte. Tel.
045-711608.
Jonge VROUW 32 jr. met
ervaring in café-branche
zoekt werk voor achter
buffet in café of dancing
(geen animeerwerk) te
Spekholzerheide of direk-
te omg. Br. o. no. HK 208
Limb. Dagbl. Postbus
3100. 6401 DT Heerlen.
Jonge vrouw 32 ir. zoekt
WERK in winkelbranche
of zelfbedieningszaak
(part-time) liefst te Kerkra-
de-West. Br. o. no. HK 207
Limb. Dagbl., Postbus
3100. 6401 DP Heerlen.
ANTENNEPROBLE-
MEN? Antennebouw Ko-
ehen, tel. 045-441693.
Schilders kunnen nog
BUITENWERKZAAM-
HEDEN aannemen. Tel.
045-210020.
Uw DIEPVRIES, koelkast
of wasautomaat defect.
Bel „Vriesko" 045-727342.
TIMMERMAN kan nog
werk aannemen. Tel. 045-
-414956.
ETALEUR heeft nog en-
kele avonden vrij. Tel. na
18.00 uur 045-420168.
TV-ANTENNES, plaatsen,
rev., onderh. Antenne-
bouw Vandeweiier Em-
mastr. 8 Heerlen tel.
719414.
SCHILDER kan nog bui-
tenwerkzaamheden aan-
nemen. tel. 045-416342.
OPRITTEN en terrassen,
erfverharding in klinkers
of sierbestrating. Vrijblij-
vende prijsopgave. Tel
045-216147.
Roberto SLANGEN-
SHOW en fakir voor elke
gelegenheid café-bars,
campings, braderieën enz.,
alsook assistent gevr. Tel.
076-876434.

GRINDTEGELS of mar-
mersplittegels in dematen
60x40, 50x50. 40x40 en
20x20 uit voorraad lever-
baar 60x40 vanaf ’3.75
mcl. BTW. Tevens leveren
wij betonplaten en -palen,
bandjes, klinkers in diver-
se afmetingen. Vlecht-
schermen, schaarhekken,
bielsen, houten paaltjes en
alle betonmaterialen op
maat. Gebr. Creugers, Eco-
nomiestraat 46, Hoens-
broek. tel. 045-213877.
ZWEMBADEN, alle ty-
pen, benodigdheden en
chemicaliën naar Hydra-
flex. Nuth. Kathagen 4.
Tel. 045-243131.

Piano's - vleu-
gels

3ebruikt v.a. ’ 2000,-,
nieuw tot 50% korting.

Tevens inruilen, reviseren,
axeren en levering stem-
nen door geheel Neder-

land.
J. van Urk
sinds 1898

Westersingel 42, Rotter-
dam

010-363500.

ream vraagt * Afhaalcentrum voor zand en grind. Op ons overslagbe-
,\ai__. L-or/cte-r drÜf °P industrieterrein De Koumen te Hoensbroek heb-
werr_ei7&.t.i ben wy meer dan 15 soorten zand en grind voor vin
ia! vloeiend beheerst. Werk- voorraad alsmede cement, spoorbiels en div. partijen
Iministratieve en telef. con- gebruikte bestratingsmaterialen. Geopend van 7.30-
-e distribuanten over geheel 17.30uur, zaterdags 8.30-13.30 uur. L'ORTYE 8.V., De
n nachtdienst. Inl. Nobelstr. Koumen 72, Hoensbroek. Gehele bouwvakvakantie ge-, opend. .
GRINDTEGELS 60x40x6
vanaf ’ 3.75 mcl. BTW. Bo-
ven ’ 300- franco thuis.
(Ook tijdens de bouwvak
open). Gebr. Creugers,
Economiestraat 46. Hoens-
broek, tel. 045-213877.
IJZER en staal. Verkoop
van alle soorten staafstaal,
ronde buizen, vierkante
buizen, rechthoekige bui-
zen, betonijzer, bouwstaai-
matten, balken en platen.
Ook verkopen wij alumi-
nium, koper en messing.
Alles is op maat leverbaar.
Felix Philips, ijzer en staal.
Industriepark Nuth. Tel.
045-241422. T.o. Makro.

Magazijnverkoop
van overjarige of lichtbe-
schadigde wasautomaten,
koelkasten, diepvriezers
enz. kleurenteevees, vi-
deoeorders, stereoappara-
tuur 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.

Betonwarenfabriek Gobuton BV
Einderstraat 13, Schinveld. Tel. 045-252570. Bestra-
tingsmaterialen. Prefab-beton.

Uw specialist in beton
Te k. TWEELINGKIN
DERWAGEN, is nieuw
Rubensstr. 15, Spaubeek
tel. 3266.
Te k. compl. BABYKA
MER, gr. babyuitzet, box
kinderw., badjeen kinder
stoel z.g.a.n. Tel. 04459
2144.
Te k. compl. AANBOUW-
KEUKEN mcl. apparatuui
z.g.a.n. Tel. 04459-2144.
Grote IJSKAST goedkoop
te k. Tel. 045-420724.
Tek. 3 in 1 STEREOCOM-
BINATIE Vr.pr. ’ 250-
Tel. 045-418845.

OMADRESSOIR (eiken)
met opst. ’ 525- bankstel
3-2-1 + tafel ’B5- Bra-
bantse pl.buiskachel

’ 750- telmach. ’ 50- div.kl. spullen weg. over-
kompl. Na tel. afspr. 045-
-415523.
Te k. LETTERBAK m. ±
12 goedv. letterl. mager-
curs.-vet 8-10-12 p. enz.
Witgoed + clichew. num-
merators, 1 lade koperen-
lijn, puntl., 1 lade koperen
lijn, puntl. Geb. kaarten,
trouwkaarten, blancokaar-
ten enz. In één koop

’ 2000- Na tel. afspr. 045-
-415523.

2 halen,
1 Betalen

Alle dames modeschoenen o.a. Anita, Jacobs, Lancia,
Marathon etc. Schoenencentrum „Übach o. Worms"
Kerkstraat 14. __

KANTELDEUREN in 23 KEUKENS - rolluiken/ko-
maten, direkt uit voorraad zijnen, laag in prijs met ga-
leverbaar, tegen absoluut rantie. R/J Handelson-
de allerlaagste prijs. Fa. dem. Daelderweg 16,
Straten, Eykskensweg 18, Nuth, Industrieterrein.
Geulle, 043-641044. Tel. 045-242602.

Bankstelkussens
voor uw bankstel compleet set (10 stuks) in diverse stof-
fen nu ’ 585, idem compl. set in runderleer ’ 1.275. Uit
voorraad leverbaar. Führen Woninginrichting, Wan-
nerstr. 14, Heerlen-Nrd. (Heerlerheide), tel. 045-
-222622.

Diepvriezers
Bij Van Erp het voordeligst. Van 50 tot 600 liter. Reeds
v.a. ’ 498,-; Ruton - Philips 265 liter kist met laag
stroom-verbruik, nu ’ 678- Alleen bij V. Erp. Sittard,
Putstr. 34, 04490-13531. Heerlen, Glaspaleis, 045-
-711300. Kerkrade, Hoofdstr. 12, 045-456999.

Zonnehemels
Gebogen hemel met lange 1.80 mtr. Snelbruinlampen
compleet met in hoogte verstelbaar statief. Alleen bij
Van Erp voor ’ 1648,-. Sittard, Putstr. 34. 04490-13531.
Heerlen Glaspaleis 045-711300. Kerkrade, Hoofdstr. 2,
045-456999.
Voor een le keus TAPIJT-
TEGEL in div. kleuren va.

’ 1,45 p.st, matrassen en
spiralen in alle ook afwij-
kende maten en alle ka-
chelbenodigdheden naar
Wijshoff 8.V., Hoens-
broek-centrum, Amstenra-
derweg 9, tel. 045-211976.
Pond, koopavond.
Let op!! De „Anders-als-
Anders" winkel Julianastr.
1 la Brs. is van 25juli t/m 12
augustus GESLOTEN!!.
Zeer mooie Oosterse en
Perzische TAPIJTEN in
vele dessins, kleuren en
matentegen spotprijzen te
koop, tel. 04405-2213 (geen
winkel).
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.
Te k. lege BV ml. drs.
Kooy tel. 03438-20116.

Rode BESSEN en morel-
len kersen, f 2,- kilo, Aker-
steenweg 240, M'str., tel.
613517.
Te k. SPORTFIETS 12
versn. z.g.a.n. Tel. 045-
-314375 van 17 tot 19 uur.
Te k. PIANO 2 jr. oud
merk Sauter pr. f 5000-
Tel, 045-411011.
Ibanez Semi akoestisch*
GITAAR te k. Tel. 045
223825 - 213835.

Fietsen - tiet
Gazelle, Batavus, Peugeot,
renfiets vanaf ’ 289,-. Fa. f
Te k. automatische
DRINKBAKKEN. handw-
agentje op gummiewielen,
aanhanger 2,50x110, afras-
teringspalen 1 1.80 m, Heis-
terbrug 70, Schinnen.
POTKACHELS, kolenka-
chels en houtkachels nu
zomerprijs, 04459-1638.

Kleuren-televisie
66 cm grootbeeld met afstandsbediening en teletekst.
Bekend Duits merk, 39 kanalen. Te betalen in 3 keer,
zonder rente of ’ 54,09 p/m via p.l. Bel Van Erp 04490-
-13531. Putstr. 34, Sittard.

Gedurende de bouwvakvakantie
zijn onze bedrijven te Geleen en

Schaesberg normaal geopend en
bezorgen wij tegen geringe

vergoeding door heel Limburg.
Profiteer van onze vakantie-aanbiedingen!!!

Swart's houthandel b.v.
Hout- en bouwmaterialen

GELEEN SCHAESBERG
Kampstraat 2B Wattstraat 5
(Lindenheuvel) (nabij Baanstraat)
tel. 04494-49270 tel. 045-313079

Rijwiel Cash & Carry
Rijwielen v.a. ’189,-; kinderfietsen ’lO9-,; 3-versn.
’279,-; crossfietsen ’199,-; 10-versn. race ’299,-.
Akerstr. 182, H'broek. Pond, koopavond. 045-217687.
RADIATORS, wasbakk, Te k: KAST(3 éle-
spieg., kranen, kasten, {"enteg> ,2.50 lang, 190
deur en raamkoz. br. slan- hoog, 50 diep ’ 1200- Mai-
gen, kepers, panlatt.. bal- «> Cross 4ÖO cc ’ 1700-
-ken etc. Wolter, Spoor- ?P?'Kad^tt Caravan Stat.
dijkstr. 14, H'broek, 045- ’lBOO- bruine kind box
212768 m- traPeze + zel' f 120-- — —— kinderwagen bruin linnen
Te k. GRASZODEN ’ 3,00 compl. m toebeh. ’ 250-
-p. m 2. Tel. 04450-2131. " badstandaard ’ 15- kin-
OPENHAARDHOUT te derwipzit oranje kunststof
koop aangeboden. Tel. f 20- alles i.g.st (na 17
04455-1729. uur) Slotenmaker 5
= i w-p„i_. T „ Brunssum (Khngelsberg)X?-._- al uw WERKKLE- Aües kan thuis bezorgdDING, zoals overalls, worc;enwerkpakken, werkbroe- — T-,„,,,„„„ .„„.,
ken, hemden, spijkerbroe- te k. KINDERWAGEN
ken, schoenen en laarzen, 2-in-l met toebeh compl.
ook met stalen neus. Sok- babyuitz. Tel, 045-316144.
ken, petjes, koppels, rug- Te k. gr. eiken WAND-
zakken, slaapzakken, MEUBEL 3V_ mtr. ml. tus-
luchtbedden, plunjezak- sen 16-19 uur. Veldgaard
ken. veldflessen, 2-pers. 15, Amstenrade.
SS^S.f_geknscfe L°___ O^TuiNpf!^
tWe?go42sl72P2a3l3e4mlgHeerlen' $&&*<_ S_SSS_Si
tel. 045-722334. vlechtschermen. Houth.
BIELSEN, balken, kepers, Impreg. In de Cramer 104,
vloerpl. veldbr.st. radiato- Hrf Geop. 10-12 uur. Tel.
ren, afbr.mat. Bouw- 045-751687. (tussen Limb.
bergstr. 100, Brunssum. Dagbl. en woonwagen-
-251964. kamp).

Rekers
voor fietsen en bromfietsen, deze en komende week al-
léén geopend in de

Willemstraat 85 Heerlen
tel. 045-726840

Opknapbeurt parket
Schuren en verzegelen nu 20% korting

zelf schuren. Huur schuurmachine ’ 40- p. dag.
Eventueel levering van alle bijprodukten.

Ger Bloemen Parket
Rukkenerweg 9, Nieuwenhagen, tel. 045-311106.

Te k. denbalk 24. 4.25 mtr.
lang en 5 SPAANPLA-
TEN 1.25 bij 2,50 mtr. 9
mm. Vloedgraafstr. 45 Ter-
winselen.
Te k. elektr. FORNUIS.
Tel. 043-625920,

Te k. a. alum. KANTEL
POORT 3x3 mtr. 2 licht
bakken, Fleischmanr
treinstel m. toebeh. Tel
04402-76337.
Te k. BANKSTEL, eet-
hoek, dressoir, glasgordij-
nen, schemerlamp, tel
045-316543.
Te k. CROSSFIETS kl. zil-
ver, z.g.a.n. /' 135,-. tel. 045-
-251248.
Te k. Philips videqpac G
7000 SPELCOMPUTER +
4 cass. Te bevr. tel. 045-
-312430.
Te k. witte BRUIDSJURK
mt. 38, schoenen mt. 39,
hoed met sluier samen
/ 500-, 2 slaapzakken
f 50-, Bonairestr. 18,
Schaesberg, tel. 045-
-311856.
Te k. nw.rond ZWEMBAD
0 4.60 m, diep 1.22 m + fil-
ter + pomp, chloor + trap.
Tel. 045-251119.
Te k. 2-persoons OP-
KLAPBED. 4-pits aard-
gasstel ’B5-, tel. 045-
-320950.
Voor het bekleden van uw
BANKSTEL, stoelen, kus-
sens enz. Stoffeerderij
Kloprogge en Zn., Akerstr.
70, Kerkrade-West, tel.
045-412735.

:sen - fietsen
:, Hollandse dames- en he-
Plas, Treebeek en Stem.

Te k. 2 OOSTENRIJKERS
B.S. as.des. nieuw., pr.
f2400,-; B.S. as. z.g.a.n.,
pr. f 1400,-. Na 18 uur, In-
dustriestr. 77, Kerkrade-
West
Te k. eiken KAST. Sal-
viastr. 7, Kerkrade-West.
Na 17.00 uur.
Te k. Cannon VIDEOCA-
MERA VC 10 mcl. Can-
non-tuner en toebeh. Alles
is nieuw. Nu voor ’ 3900,-
Optiek-Foto Gijsen Steen-
weg 62 Sittard tel. 04490-
-13058.
Te k. MORELLEN en
nieuwe aardappelen. W.
Huntjens Ransdalerstr. 30
Ransdaal tel. 04459-1729.
Te k. 3 AQUARIUMS
125x40x40 waarvan 1 zeea-
quarium compl. Belgic-
laan 180 Heerlen-Heerïer-
heide.
Te k. D.- en H.FIETS variai
’65,-. Beukstr. 11, Pas-
sart-Heerlen.

Te k. combi KOELKAST-
/DIEPVRIES tafelmodel

’ 325,-: Etna gasfornuis
met oven ’75,-; Philips
wasautomaat met 6 mnd
garantie ’ 200,-; AEG Tur-
namat S met 6 mnd. gar

’ 250-, tel. 045-270635.
Te k. klassiek BANK
STEL (bordeaux rood) +
muziekinst. 3-in-l, tel
251720. ._
Te k. oude kolen FOR
NUIS i.g.st. Tel. 045
320210, Doornkampstr. 19
Nieuwenhagen,

King USA Trombones alle
typen vanaf ’ 600- Ba-
strombones King ’ 2250-
Trompetten in lak ’ 1195-
Bugels ’ 950- Verzilverd

’ 100- meerprijs Cornet-
ten lang model J 950-
Korte modellen verzilverd
f 950- Benge Bugels ver-
zilverd’ 1350-B en H ver-
zilverd ’ 650- Blessing
verzilverd j 650- Selmer
Saxofoons vanaf J 1495-
-alle typen voorradig Klari-
netten de beste ’ 1750-
-vanaf’ 250- Sousaphoons
(geen plastic) King USA in
etui ’ 4500- Fagotten

’ 1995- Bes Bassen vanaf
f 2595- Strijkbassen ge-
heel klankhout ’ 1950-
Fluiten Gemeinhardt ver-
zilverd ’ 695- Artley
f 595- Complete drum-
stellen nu ’ 895- mcl. bek-
kens, cello's vanaf ’ 250-
Alles nieuw in etui. Ronald
Suiker Vaillantlaan 274
Den Haag tel. 070-806793.
Weg. plaatsgebr. antiek
DRIEZITSBANKJE, tel.
045-211410.
RENKENS 75 jaar fietsen.
Speciale aanbiedingen!
Zolang voorradig ’ 100-
-korting op elke heren-
merkfiets met terugtrap
rem. Union Sakai racefiets
van (669- voor ’ 489.-;
Union trommelremfïets
met verzekering slechts

’ 599,-. Dealer van Gazelle- Batavus - Union - Tomos -Peugeot en Burgers fiet-
sen en Vespa brommers.
Inruil mogelijk. Donder-
dag koopavond. Dorp-
straat 114 en 118, Bruns-
sum, tel. 045-251225.

NIEUW nu in deze dure
tiid ook in Übach o.
worms, een winkel met
goede 2e-hands kleding 't
Snuffeltje, Hoogstr. 19,
Übach o. Worms, Laura-
dorp, tel. 045-317781.
Te k. z.g.a.n. KINDERWA-
GEN 3-in-l, kl. blauw, tel.
045-721312.
31 Juli gaat de Fa. Kleba
definitief de zaak sluiten
en verhuizen wij de zaak
naar Hoensbroek aan de
Akerstr. nr. 232. Wij hou-'
den nu geen opruiming
meer maar een laatste prij-
zenslag. Kom loven en Die-
den. Voor spotprijzen bie-
den wij de laatste goede-
ren aan. Let op! 12 eiken
kasten staan nog te koop
vanaf ’ 895- 15 st. eiken
bankstellen ’ 795- ’ 975-

-’ 1295- ’ 1975- enz.
Weest er bij. Het zijn de
laatste. 8 st. zeer mooie
slaapkamers geheel
compl. voor ’ 1295- 9 tie-
nerkamers nu voor de helft
van de prijs, versch. losse
bedjes voor extra lage prij-
zen. 15 st. eiken eethoeken,
tafel met 4 mooie stoelen
compl. nu ’ 795- 5 st. mo-
derne kasten vanaf ’ 895-
-2 st. echt mass. grenen kas-
ten nu ’ 1395,-50 st. RTV-
meubelen nu voor zeer
lage prijzen. Mimi-sets nu
f 69- Enorm veel goede-
ren met kl. besch. Nu ver
onder de prijs. Kom zeer
beslist kijken. Er staat bij
ons nog een hele hoop te
koop. Kom kijken en neem
de buurman ook mee, nog
14 dagen spotprijzen bij
C.C. Kleba te Brunssum.
C.C. Kleba te Brunssum
tel. 252739.
Nu de grote verhuizing
van e.e. Kleba te Bruns-
sum nadert staan in ons
magazijn 25 st. eiken bank-
stellen met kl. besch. vanaf
/' 600- 20 st. eiken kasten
z.g.a.n. vanaf ’ 895- 25 st.
eiken eethoeken nu ’ 495-
-tafel en 4 stoelen, 5 st. mo-
derne slaapkamers vanaf

’ 850- grote resten vloer-
bedekking 4 mtr. br. in pr.
39-59-79 en nog 4 rollen
wollen berber voor si.

’ 89- de mtr. en 4 mtr. br.
Verder tientallen klein-
meubelen zoals stoelen,
losse tafels, fauteuils, keu-
keneethoeken enz. enz.
Nergens goedkoper. Alles
wordt thuis bezorgd. Voor
inruilmeubels, eiken kas-
ten, compl. eethoeken, de
laagste prijzen van heel
Limburg. C.C. Kleba te
Brunssum en meubel-
beurs te Hoensbroek, tel.
222870.
Te k. aangeb. nw. AARD-
APPELEN, erwten, tuin-,
snij- en sperziebonen. G. v.
Laar, Heerlerweg 23, Voe-
rendaal.
Te k. nw. L. de Poortere
CARPET (Galaxy), 2 x 3 m.
Voor V_ prijs. Na 18.00 uur
045-751414.
Te k. Fender Rhodes
electr. PIANO i.z.g.st.

’ 2600-Tel. 045-211828.
Te k. wegens overplaat-
sing naar het buitenland
complete 2-pers. SLAAP-
KAMER donkerbruin
hout met spiraal en spring-
box matras ’ 2350-, bank-
stel blauw bestaande uit 5
elementen ’ 975-, 2 gre-
nen hoektafels samen
f 237-, 1 grenen tafellamp
’B5-, tel. 045-718164, tus-
sen 10 en 17 uur, alles maar
3 mnd. oud.
Ibanez roadster BASGI-
TAAR met act.e.g. mcl.
koffer ’ 800,-. 045-223911.
Te k. BRUIDSJURK,
Frans model, maat 38, met
toebehoren, pr.n.o.t.k. Tel.
045-724667, na 19.00 u.
KINDERWAGEN 2-in-l
met toebeh. i.z.g.st. f 200-,
Julianastr. 108, H'broek,
tel. 045-22U924.

Te k. set 2 boeren KEU-
KENKAST, oude eiken
kamerkast z.g.v. boeken,
pottestel, opastoel. eiken
tafel en kleingoed, alles
oud. Tel. -45-457180.
Broekhuizenstr. 82 Rim-- burg.

Te k. BUNGALOWTENT
met toebeh. Kokelestr. 133
Kerkrade tel. 045-458825.

Te k. nieuwe AARDAP-
PELEN 45 et per kg per
zak; dikke spekkersen,
kersen, kruisbessen en
rode bessen; 5 kg voor

’ 8,50: aardbeien ’ 2,50 per
kg per kist; perziken 20 st.
voor ’ 5,-; tomaten 6 kg
voor’ 8,50; spinazie, andij-
vie, rabarber ’ 6,50 per
kist; tuinbonen 65 et. per
kg perkist; erwten, peulen
en snijbonen; prei ’ 8,50
per kist; dikke asperges

’ 2,75 per kg per kist. Tim-
mermans Julianastr. 15
Merkelbeek.
Dames- ën HEREN-
SPORTFIETS met ver-
snellingen en jongensfiets.
Nieuw. Koopje. Provincia-
leweg Zuid 143 Oirsbeek.
Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN v.a.

’ 200,-; ca. 45 bankstellen
vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
hoeken v.a. ’200,-. Ook
enkele antieke kasten en
eethoeken. Inruil mog.
Loop eens binnen bij Lei
Romer, Einderstr. 46,
Heerlerheide (Heerlen-
Noord) t.o. sauna Poglajen
naast tankstation, tel. 045-
-215716, geopend van 10 tot
18 uur. Donderdag koop-
avond.
Te k. Philips DROOGAU-
TOMAAT D 151, cap. 5 kg.
Tel. 045-412005.
Te k. gekoelde TOON-
BANK, ± 3 m. met onder-
koeling. 045-252358.
Weg. overcompl. TIENER-
KAMER, 1 jr. oud. gekost
’550- voor ’325,-. Tel.
045-221817.
De meest gesorteerde
TREINEN-SPECIAAL-
ZAAK in Limburg. Vele
merken treinen en toebe-
horen. Inruil - inkoop - on-
derdelen - reparatie. Don-
derdag koopavond. 1 mi-
nuut lopen vanaf station.
Kerkplein 15, Schin op
Geul, tel. 04459-1261.
Te k. nieuwe COMPRES-
SOR en kookfornuis m.

fril voor krachtstroom,
cv. hamburgerwagen. Je-

roen Boschstr. 17, Sittard.
Te k. Franse HANGKLOK
met mech. slinger. Zeer
mooi. ’ 850. Hoogstr. 126
boven C 1000 Nieuwenha-
gen.

Te k. Super 8 FILMCAME-
RA; 8 x motorzoom. Tel.
045-317491.
IJSKAST (90,-. diep-
vrieskist / 225-, bankstel
f 100-, bankstel fluweel
rood ’225-, tel. 045-
-725595.
BANKSTEL zwart skai
f 175-, eethoek omatijd

’ 275-, ant. nachtkastje

’ 100-, ant. bureautje

’ 575-, omadivan ’ 125-,
ant. bedden, kasten, spie-
gels, gasforn., etc. Tel. 045-
-725595.
MORELLEN te koop a
f2- per kg, tel. 04490-
-25770.
T.o.a. INVENTARIS
snoepwinkeltje te Geleen,
tel, na 18 uur 04495-7322.
INMAAKGLAZEN te k.
Tel. 043-19039.
Te k. 3 BUREAUSTOE-
LEN, in goede staat, 2 rij-
dende archiefbakken met
slot. Inl. tussen 10 en 16
uur, tel. 045-722333.
Te k. RACEFIETS Gianni
Motta, pr. n.o.t.k. Inl. voor
18 uur Laurastr. 54,
Eygelshoven.
1 massief eiken SALON-
TAFEL. 140x55 cm. Pro-
vincialeweg-Zd. 50, Oirs-
beek, tel. 04492-3630.
Te k. AANHANGWAGEN
1.20x1.80 m. Vrieheide-
park 40, Heerlen.
Te k. aangeb. Texas HOB-
BYCOMPUTER TI/99 4.
mcl. sorft. en joyst., waar-
de ’ 1650,-. vr.pr. ’ 650,-.
Tel. 04497-1552, na 18.30
uur.
EMINENT 1500 huisorgel
als nw., met ritmic etc.
/ 3000,-. Tel. 045-324514, na
17 uur.

Weg. overcompl. prachtig
leren BANKSTEL Lode-wijk-stijl, eetkamer enPerz. tapijt, salonkast (als
nw.)Tel. 04750-18902.

Te k. gevr. GOUD, /ihH
sieraden en munten. H
pot of heel, kleine of grH
partijen, ook 1 gram is«I
kom. Bod en taxatie '<■blijvend, hoogste kofH
contante betaling. Gebr^BVerseveld, Saroleastr. &_\\
Heerlen, tel. 045-7146H
Elisabethstr. 38, Gel-M
tel. 04494-43754. ■
Inkoop vanJ_Öl_DJ_rM
ver, tegen contante btfl
ling, Juwelier Vaess^BMarkt Heerlen. Tel. »■
Te k. gevr. -_L_ËÜRËN^H
klein defect geen bezwa^H04406-12875. ■
GOUD & zilver Siirufl
Sittard. Hoogste prijs vim
alle goud, zilver, brilj^B
ten, antieke sieraden, /.<->■
armbanden, horloges. >'M
gen, kettingen tandgoiM
sloopgoud. zilver, o.a. H
stek, munten en pennM
gen, ook alles wat stukM
contant geld, vrijblijven^B
taxatie Simunt ''■'__
broekstr. 2, Sittard (ach"
Albert Heyn), tel. 044«
21965, iedere dag geopejM
Te koop gevr. KOPJMalum. papier, ijzer enz. >>■dales, Kampstr. 22. V
leen, tel. 04494-47092. J
SLOOPAUTO'S ~J7aflM
’ 25- tot ’ 600.-. tevens■
koop gevr. oud ijzer en n'fl
taal, tel. 045-321057. B
De Zonnebloem vraaM
inklapbare ROLSTOEL ■wandelwagentje H
zwenkwieltjes- Tel. o+B

Te k. gevr. alleen van »'■keiiers: RESTANTË-B
div. branches, ook textuß
gordijnstoffen, enz. !}■
Bert, Bloemenmarkt 8. GB
leen, tel. 04494-42760. JM
SLOOPAUTO'S te k. acM
teg. zeer hoge prijzen 'I
tev. schadeauto's ■04744-1981. ■
Te k. gevr. AUTO'S b.j.'wJ
tot '83 schade, defect 1
spuitwerk geen bezwaW
tel. 045-414372. ■
John koopt: BANK. I
LEN, ijskasten, diepvrJJ
zers, kleuren TV, kastenJhele inboedels, tel. O-W

Te k. gevr. oude DAME*
FIETS (50-tot ('7l ■045-718931. ■
Te k. gevr. KERSENO-HPITTER uit bakkerij, til
045-241992. I

Te huur in Heerlerheidß
ruime ZIT/SLAAP^JMER met gebr. v. keuk^B
douche, eigen opgai]J
f 95.- p.wk. all-in. Tel. o+l
223482, b.g.g. 045-221278 J
Te huur aangeb. riant cA
gen APPARTEMENT.
Heerlen-Molenberg,
lichtingen: Kerkraden*
12 Heerlen. 1
Te h. BOVENWOM>'
gelegen Kerkraden»]woonk., 3 slpks.. keuk*
jolder, kelder, groot Di
Kon. hr.pr. ’525- p.m
Liefst ouder echtp. ]
bevr. Kerkraderweg "
Molenberg. J
Te h. ZITSLPK. metei3
w.e. en derg. TerwinseTl. tel. 045-310839 b.g.g. 0+
315447. J
Compl. gemeubil.-gestd

" 2-KAMERAPPARTE- .
MENT. Nieuw ingert
met slaapk. en woon
met douche en wc. ".

fesch. gebruik va:
en, aparte opgang met'

en tv-aansl. op de kam"
Ligt rustig en vrij en DJ■ kon met veel Dloernl
Lage borg en huurprijs 'bevr. bij de Meubelbeii";
Akerstr. 250 te Ho«
broek. Tel. 045-222870.J
Te h. prachtige PRI*I- CLUB. Br.o.nr. RO 976 M. Postbus 46, 6040 'AA R^

" mond. _J

' Te h. gem. BOVENV^- NING, f 150,- p.wk. Tl
045-452144. X
Voor NET persoon p«Jj
aug. mooi gemeub. kan1

in Hrl.-centr. te h. voor^045-217592. I

WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG'
20 juli I| 21 juli I 1 22 juli | | 23 juli | | 24 juli |

Telkens van 15-18 uur
Leder salon 2+3-zits Young Int. v. ’ 6500-voor f 2500,"
Massief eik. van ’ 4100-voor f 2500,—
Gren.slaapkamersv. ’ 1800-voor f 500,-
Eikenwandk. v. ’ 2895-voor ’ 1500,- [
Mass. bankstel v. ’ 1895-voor f 895,—

Verder matrassen, dekens, spreien,
schemerlampen, kastjes, keukens, restanten hout,

deuren, plafondbalkjes enz.

P/M Gevraagd AGENT-

-11/ Bezorgers
m/v

Voor Beek, Elsloo en Stem.
Werkzaamheden tussen 6.00-7.30 uur.
Aanmelden tijdens kantooruren 04494-46868.
Na 18.00 uur dhr. P. Nüsser, 04490-23321.

Limburgs Dagblad
'n fijne krant



achtergrond en commentaar

VoorstelRietkerk: Prijscompensatie dit jaarlaten staan

Ambtenaren kunnen
uur korter werken

t!"EN HAAG - Ambtenaren kunnen volgend jaar een uur per week korter»&aan werken. Daarvoor moeten zij dan de prijscompensatie over dit jaar la-ften staan. Minister Rietkerk van binnenlandse zaken is van plan dit voor tejstellen aan de bonden als hij moet praten over de gevolgen van de kabinets-beslissingen van vorige week.

..^'Prijscompensatie zal per 1 janua-
-1984 ongeveer 2 procent bedra-gen. De minister wil binnen het af-jjndend kabinetsberaad rond de'Jksbegroting deze zaak inbrengenn toestemming vra-

gen om de arbeidsplaatsen die door
deze werktijdverkorting ontstaan,
voor 80 procent te bezetten. Dit zou
kunnen door bijvoorbeeld een soe-
pele toepassing van de regel dat het
personeelsbestand bij de rijksdien-
sten met 2 procent per jaarmoet in-
krimpen. Veel ministeries hebben
op dit moment grote moeite met de
uitvoering hiervan. De minister
heeft de bonden gezegd niet te den-
ken aan personeelsvermindering bij
de lagere overheden (gemeenten en
provincies).

Massagraf
ondekt

- In Tsjaad is een■nassagraf ontdekt waarin de li-namen van 30 geëxecuteerderege-
\_ "^militairen zijn gevonden. Dit
see»t de minister van informatie,oumaila Mahamat, gisteren be-kendgemaakt.
/* et massagraf is gevonden 30 kilo-eè -ten oosten van Abeche. Vol-Itej!) hamat waren alle geëxecu-
ren officieren en onderofficie-

3,5 procent
Rietkerk heeft de ambtenarenbon-
den duidelijk gemaakt dat tegen-
over de korting van 3,5 procent op
het inkomen van ambtenaren en
trendvolgers volgend jaar (waar-
toe het kabinet vorige week be-
sloot) geen arbeidstijdverkorting
zal staan. Ambtenaren en trend-

volgers zullen deze korting zonder
meer moeten verwerken ter ver-
mindering van het tekort op de
rijksbegroting.

De ambtenarenbonden hebben de
hoop, dat door de periodieke sala-
risverhoging de ambtenaren er net-
to niet al te veel op achteruit zullen
gaan. Vanafeen inkomen van onge-
veer 4000 gulden per maand zullen
de ambtenaren netto gelijk blijven.
Wel vrezen de bonden dat de koop-
kracht van ambtenaren en trendvol-
gersverder aangetast zal worden als
er wat gaat gebeuren in de sector
van de sociale premies die de werk-
nemers in het bedrijfsleven betalen.

Premielast
Daar is nog niet bekend of op 1 ja-
nuari 1984 de premies gelijk zullen
blijven, of dat er weer een verschui-
ving zal plaatsvinden van de pre-

mieiast van de werkgevers naar de
werknemers. Krijgen de werkne-
mers in het bedrijfsleven volgend
jaar een hogere premielast te dra-
gen, dan zal dat als vermindering
doorwerken op het inkomen van
ambtenaren en trendvolgers.

Minister Rietkerk zit nog met het
probleem een invulling te vinden
voor een bezuinigingsbedrag van
430 miljoen gulden. Gedacht wordt
onder meer aan een verbod voor
hogere ambtenaren om met de
spoorwegen eerste klas te reizen.
Voorts wil de minister met het Al-
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds
mogelijkheden bespreken in de
sfeer van de ambtenarenpensioe-
nen iets te doen.

Nieuwe voorzitter VS-commissie M-Amerika

De terugkeer van
Henry Kissinger

3^sHINGTON - De benoeming
liiu Henry Kissinger tot voor-
Ikei van de gemengde republi-
A v ms-democratische commissie

_
tpj"" ;Ildden-Amerika, betekent de. bi. .Skecr op het terrein van de"Uenlandse politiek van de oud--4 "mister van buitenlandse zaken

i_nn_?e Presidenten Richard Nixon4 " Gerald Ford, op een ogenblik
de buitenlandse politiek

6 an de Verenigde Staten in het be-
id l!__ken Sebied op ernstige moei-\ "Jkheden stuit.
iDi L' oud-minister, de man van der. Jntsparining met de Sovjetunie en

'hinese Volksrepubliek en één
] lf" 1! e architecten van de Israë-
\ . Sc'n-Egyptische toenadering, keert_ h rU^ °P een terre'n waarop men. AetTl net minst verwachtte: Latijns-
j Amerika.

4 J- Kissinger, inmiddels 60 jaar en
s4. e* e'nde van het president-I P}aP van Gerald Ford zeven jaar
int °fficieel verdwenen van het

1 s_,ernationale toneel, is achter deJ nermen de rol van invloedrijkL"mrr>entator blijven spelen, on-

_
nks de weerzin die hij opriep in

de meest conservatieve vleugel vanI(j !'ePublikeinse partij en bij een
sen Van President Reagans advi-
(j Urs, vooral de ex-raadsman voor, binnenlandse veiligheid, Ri-
nard V. Allen. Hij was doorKissin-r deregering van president NixonUuëewerkt.
Belangstelling
Afgezien van de betrekkingen van

de Verenigde Staten met Mexico en
de toestand in Chili ten tijde van de
omverwerping van het bewind van
Salvador Allende in 1970, heeft Kis-
singer toen hij het State Depart-
ment leidde, nooit veel belangstel-
ling voor Latijnsamerikaanse zaken
en Midden-Amerika getoond.

In 1976 had presidentReagan, in de
strijd om de republikeinse presi-
dentsnominatie met Gerald Ford,
heftige kritiek geuit op de Zuida-
merikaanse politiek van dr. Kis-
singer. Reagan beschuldigde de
oud-minister ervan dat hij het in
de steek laten van het Panamaka-
naal voorbereidde - wat later het
werk zou zijn van president Jimmy
Carter.

Maar het lijdt geen twijfel dat Kis-
singer zich, nu hij het voorzitter-
schap heeft aanvaard van de com-
missie die in eerste instantie een
soort „Marshallplan" voor Midden-
Amerika moet uitwerken, volledig
zal inzetten.

In recente uitlatingen in de Ameri-
kaanse pers heeft de oud-minister al
detwijfel weggenomen die hij voor-
dien over de belangrijkheid van
Midden-Amerika had gezaaid. Hij
liet doorschemeren dat hij vond dat
er in het gebied echt „communis-
tisch gevaar" bestond.

Opportunisme
Dr. Kissinger is ook toegegroeid -sommigen zeggen uit zuiver oppor-

tunisme - naar de posities die door
uiterst rechts in de republikeinse
partij worden ingenomen. Hij heeft
zich vorig jaar meer dan eens aange-
sloten bij de verwijten van de 'havi-
ken' in de republikeinse partij aan
het adres van president Reagan
over diens gebrek aan kordaatheid
jegens Moskou en de westerse
bondgenoten.

De paradox is dus dat de terugkeer
van dr. Kissinger samenvalt met
enerzijds de lust totrevolteren van
uiterst rechts in Amerika en ander-
zijds de vastbeslotenheid van pre-
sident Reagan om met het Congres
en de democratische partij tot een
nationale politiek ten aanzien van
Midden-Amerika te komen - het
Midden-Amerika dat het Witte
Huis „de tuin van de Verenigde
Staten" noemt.

Hermetisch
Dat er inmiddels achter de scher-

men van alles en nog wat aan de
hand is, wordt aangetoond door
het feit, dat de deur naar Oost-Ti-
mor hermetisch dicht gaat, wan-
neer de Australische delegatie
weer vertrokken is. Een Nederland-
se katholieke groepering, die een
visum aanvroeg, kreeg geen toe-
stemming het land te bezoeken.

Overigens paste het moment waarop
de met de onderhandelingen gepaard
gaande wapenstilstand aan de bui-
tenwereld bekend werd niet in het be-
leid van de regering in Jakarta. Die
had het nieuws willen bewaren tot
vlak voor de Algemene Vergadering
van de VN in oktober, waardoor het
vrijwel onmogelijk zou worden de
ware aard van de onderhandelingen
te controleren.

Het zou, volgens de redenering in
Jakarta, grote invloed hebben op
landen die toch al weifelen en de
kans willen aangrijpen om het punt
van de toch al overladen agenda af
te krijgen. Indonesië, dat momen-
teel bijzonder veel behoefte heeft
aan economische steun uit het bui-
tenland, zou daarmee in ieder ge-
val van dit probleem af zijn.
Andere zaken, zoals de 'pacificatie'
van voormalig Westelijk Nieuw-Gui-
nea en de strijd die in Noord-Borneo
wordt gevoerd, hebben tot nu toe wei-
nig aandacht van het buitenland ge-
trokken. Maar het nieuws werd enke-
le weken geleden al bekend gemaakt
door mgr Lopez, de bisschop van Dili
op Timor, die daarmee enigszins roet
in het eten gooide: nu is er immers
wel gelegenheid om het gehalte van

de vredesonderhandelingen te con-
troleren.

Slotzitting
CVSE-conferentie

in september
MADRID - De slotzitting van de
Europese veiligheidsconferentie
zal tussen 7 en 9 september in Ma-
drid worden gehouden. Hierover
werden de delegaties van alle 35
deelnemende landen het gisteren
eens tijdens een plenaire vergade-
ring. Een voorwaarde blijft dat
ook Malta zijn goedkeuring geeft
aan de officiële slotverklaring.
Alle overige deelnemende landen
hebben het slotdocument reeds
aanvaard.

Malta heeft zijn goedkeuring afhan-
kelijk gemaakt van de inwilliging
van zijn eis dat er een speciale con-
ferentie komt over de veiligheid in
het Middellandse-Zeegebied. De
andere landen willen echter geen
veranderingen meer aanbrengen in
het ontwerp-slotdocument. Boven-
dien vinden zij de eis onvaarbaar.
Onder meer door dewens van Malta
dat ook de aan de Middellandse Zee
grenzende landen uit Afrika en het
Midden-Oosten aan de conferentie
meedoen. Dat gaat volgens de ande-
re deelnemendelanden het Europe-
se kader van de veiligheidsconfe-
rentie te buiten.
Door zijn fiat aan de slotverklaring
te onthouden, kan Malta de afslui-
ting van de conferentie in Madrid
nog langer ophouden, aangezien
alle besluiten bij consensus moeten
worden aanvaard. De zogeheten
Conferentie over Veiligheid en Sa-
menwerking in Europa (CVSE) is al
meer dan tweeënhalf jaar aan de
gang. Ze begon in november 1980 en
is bedoeld om de naleving te toetsen
van de in 1975 ondertekende Slotak-
te van Helsinki. Alle Europese lan-
den, behalve Albanië, en de Ver-
enigde Staten en Canada zijn in Ma-
drid vertegenwoordigd.

'Onderhandelingen' moeten Jakarta's goede wil tonen

Indonesië wil kwestie
O-Timor van VN-agenda

JAKARTA - De regering in Ja-
karta doet momenteel haar
uiterste best, de kwestie Oost-rimor van de agenda van de Al-gemene Vergadering van de
verenigde Naties af te krijgen.

Belangrijkste instrumentdaarbij wordt gevormd door
de onderhandelingen die
sinds maart worden gevoerd
'Ussen de Indonesische be-
zettingsmacht en een verte-
penwoordiger van de guerril-
labeweging op het oostelijk
deel van het eiland, dat, vol-
9ens herhaalde uitspraken
Van de VN, een zelfstandigestaat is die door Indonesië
Jen onrechte bezet wordt ge-
houden. Er bestaat zelfs ge-
baar dat de verwachte omme-keer van de Australische

op zich zal laten
wachten, op grond van deze
onderhandelingen.

De nieuwe Australische rege-
rin 9 zou, naar verwachting, deerkenning van de Indonesischeautoriteit op Oost-Timor, ver-leend door de vorige conserva-
f'eve Australische regering, wil-ler> intrekken, gezien het stand-
Punt van de Labourpartij. Maar

binnen die partij bestaat toch
een zekere tweespalt over deze
kwestie en het bestaan van on-
derhandelingen, van welke aard
dan ook, zou de partij goed van
pas komen, en kunnen helpen
de gelederen te sluiten op het
congres van de partij in oktober.
Het bezoek dat een Australi-
sche delegatie onder leiding
van senator G. Mclntosh ko-
mende week aan Oost-Timor
brengt, moet op dat punt de
doorslag geven.

Affaire met verkiezingsdocumenten krijgt veelaandacht

'Debategate' valt goed
in deze komkommertijd

Van onze correspondent
WASHINGTON - Van bewezen
misdaad is tot nu toe geen sprake
in het „Debategate"-schandaal dat
de gemoederen in Washington zo
sterk bezighoudt. Daarvoor is deze
affaire met verkiezingsdocumen-
ten nog een te grote brij van onbe-
wezen feiten. Vanwege de kom-
kommertijd houden de Ameri-
kaanse kranten zich er elke dag
mee bezig. Het wordt nog bonter
omdat assistenten van Reagan het
schandaal gebruiken om onderling
oude vetes uit te vechten. CIA-di-
recteur Casey en chef-staf van het
Witte Huis wijzen naar elkaar.

Dat wil niet zeggen dat er niets aan
de hand is. Vaststaat dat er een aan-
tal campagnepapieren van de ver-
kiezingsstaf van voormalig presi-
dent Carter in handen van campag-
nestafleden van Ronald Reagan zijn
gekomen. Met name de papieren die
Carter op het voor hem zo onfor-
tuinlijk afgelopen televisiedebat
moesten voorbereiden. Daarmee
kreeg Reagan een blauwdruk van
de Carter-strategie in handen en het
heeft ongetwijfeld bijgedragen aan
zijn succes in het televisiedebat.

Het gaat er nu om hoe die papieren
in handen van Reagans staf zijn ge-
komen. Hebben de helpers van Rea-
gan ze gestolen ofkomen ze van een
gefrustreerde assistent uit de Car-
ter-regering? Diefstal is nog lang
niet bewezen. Maar wel het tegen de
criminaliteit aanleunende gedrag
dat vaker voorkomt bij politieke
campagnes over de hele wereld.

VERJAARDAG
# Leger des
Heils-commissaris
Catherine Bramwell-
Booth (midden), krasse
kleindochter van de
stichter van het leger,
vierde gisteren in Londen
met een passende taart
haar honderdste
verjaardag. Haar zusters

Olive (links) en Dora, met
hun leeftijden van
respectievelijk 91 en 90
jaar ook niet bepaald de
jongsten, volgden haar in
de Heilsgroet: „Als we
elkaar hier beneden niet
meer zien, dan wel later
boven in de hemel".

Moeilijk
Het staakt het vuren werd door de re-
gering aangeboden aan een
guerrillabeweging die het toch al
moeilijk heeft. Militair beschikt de
centrale regering immers over schier
onuitputtelijke mogelijkheden. De Ti-
morezen hebben alleen maar het uit-
zicht dat zij, wanneer er geen hulp
van buitenaf komt, binnen tien jaar
uitgeroeid zullen zijn. Nog altijd ligt
daar de herhaalde malen aangeno-
men resolutie van de VN, die Indone-
sië oproept de troepen terug te trek-
ken en een referendum te houden on-
der de bevolking van de voormalige
Portugese kolonie. Naar verluidt, zou
de Indonesische regering het bevrij-
dingsfront Fretillin alleen maar vrede
hebben aangeboden, en een bijzon-
dere status als Indonesische provin-
cie.

Tot nu toe heeft de commandant
van de guerrillatroepen, Shanana,
geëist dat de VN-resolutie werd uit-
gevoerd. Hij staat daar nog op, en
het is niet bekend hoe sterk zijn
positie is. Maar voor Indonesië is
het al voldoende dat er onderhan-
deld wordt: daarmee kunnen veel
weifelende VN-lidstaten al worden
overgehaald, en zelfs Australië kan
zover worden gebracht, dat het
zich van stemming zal onthouden.

Gevoelig
Zou toenmalig president Carter de
verkiezingen gewonnen hebben als
de papieren niet in handen van
Reagans staf gekomen waren?
Carter doet het voorkomen van
wel. In een toespraak op vrijdag
zei hij dat Reagan alle belangrijke
strategische gegevens in handen
had gekregen. „De gestolen mate-
rialen voor het debat waren de
meest politiek gevoelige die we
hadden. Ze behelsden de essentie
van onze politieke campagne", zei
Carter in San Francisco.

Maar Carter is een uiterst verbitter-
de figuur. En Reagan had dat debat
niet gewonnen op de inhoud van
zijn uitspraken, maar op zijn supe-
rieure houding. Wie de politieke is-
sues kende, zou Carter hebben laten
winnen, omdat hij op allevragen ge-
detailleerde antwoorden kon geven.
Kandidaat Ronald Reagan was daar
niet toe in staat, maar hij liet Carter
aanvallen en lachte dan vriendelijk.
Daarmee raakte de kijker in de war
over wie nu de president was en wie
de tegenkandidaat. En om dat psy-
chologische effect ging het de in
media geschoolde Reagan-stafle-
den. Dat effect hadden ze waar-
schijnlijk ook zonder Carter-papie-
ren kunnen oproepen. Carter liet
zich enorm opwinden door Reagan.
Natuurlijk wist de Reagan-staf wel
waarop hun kandidaat aangevallen
zou worden. Maar danvielen de ant-woorden van Reagan nog tegen.

De rol van het televisiedebat in Rea-gans overwinning moet niet over-dreven worden. Alles ging mis te-gen het einde van Carters termijn.De werkloosheid nam toe. En daar

was ook nog de kwestie-Iran. De
kiezers waren moe van de Ameri-kaanse machteloosheid teger.
de gegijzelde diplomaten in Tehe-
ran. Het land was in een soort natio-
nalistische trance. ledereen liep met
Amerikaanse vlaggen rond. Een
meerderheid van de Amerikanen
wilde nog meer defensie dan Carter.
Carter maakte een besluiteloze in-
druk. En toen vlak voor de verkie-
zingen een doorbraak in de gijze-
lingsaffaire mislukte. ..viel de bo-
dem weg onder de steun aan Car-
ter", zo drukte een van Carters opi-
niepeilers het uit.

Onderzoek
Zowel de FBI als het ministerievan
justitie en een commissie van het
Huis van Afgevaardigden zijn bezig
met een onderzoek van het schan-daal. Daarbij is de FBI politiek het
meest onafhankelijk. Het ministerie
van justitie en het huis van afge-
vaardigden staan onder druk van
het Witte Huis en het democratische
hoofdkwartier die grote politieke
belangen bij deze zaak hebben. 'Reagan heeft nog steeds niet de
noodzaak gevoeld om een speciale
onafhankelijke officier van justitie
voor deze zaak te laten benoemen
zoals indertijd in deWatergate-zaak.
Dit schandaal doet sterk denken
aan „Billygate" dat in 1980 voorviel.Toen was het de broer van president
Carter die zijn familiebetrekking ge-bruikte om de Libische kolonel
Gadhaffi betaald advies te geven.

De publiciteitslawine over dit
schandaal brak ook uit in de zo-
mer, in de komkommertijd. De mi-
nister van justitiewerd toen op on-
geoorloofd handelen betrapt. Hij
had contact met het Witte Huis ge-
had over dit schandaal. Het liep
uiteindelijk met een sissser af. Het
Witte Huis rekent erop dat de pers
ook nu weer kort van memorie zal
zijn. Dan kan daarna president
Reagan weer in alle rust beslissen
of hij zich weer verkiesbaar wil la-
ten stellen met of zonder zijn hui-
dige stafleden.

(ADVERTENTIE)

MieleKeukens.
Niet duurdermaarwel duurzamer.
Kies Miele-klasse voor hetzelfde geld.Want een Miele keuken is en blijft uitzonderlnk Kj)k
naar de afwerking, de doordachte details, de smaak- -. _

v
volle vormgeving. Miele keukens zün erin vele ver- f _H_Wtk_t H_Ü^____i^____l^_k\
schillendeuitvoeringen, maar hebben één ding ■ MWBanm^
m^jmm » mm gemeen Pure per-
_^Ê^__\^k\f_\^^\_\f__^^ tektie. Want Miele Winkelcentrum I Loon. Heerlen,

* ~"^^ê^^ê^^ mildt middelmatig- tel. 045 -7242 42 Openingstijden:_ _:_-!__ 1/... ,1 .«—. h..i.H ma. tra zat. van 09.00-17.00 uur.\MieleKeukens hud v_ donde.dagv.no_oo.ioo,-, )i

Vrijdag 22 juli 1983 "5

■-"_. ' (ADVERTENTIE)

AIRCONDITIONING
uit voorraad leverbaar.

Voor inlichtingen:
tel. 045-717925

b.g.g. 045-316291 - 04494-49992
LIMBURGSE KOELINDUSTRIE

LIKO b.v.
Heerlen - Beek en Donk - Merselo - Venlo

Limburgs dagblad
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VRIJDAG, ZATERDAG, ZONDAG
NATUURLIJK ..

é ónop inn
D. DISCOTHEEK INKCRKRADi

ENTERTAINMENT BARRYM.T. PARKER

REIJMERSTOK
Kegel- en feestzaal ~de Smid"

Zaterdag 23 juli

DANSEN met 2 toporkesten:
THE SOIKE'S in benedenzaal
PINA COLADA in bovenzaal

Aanvang: 20.00 uur.
Dorpstraat 92, t.o. de kerk. Tel. 04457-1321

KEGELPALEIS
Emmastraat 7a Heerlen

DANSEN
Zondag 24 juli orkest

ROLY-POLY
Maandag 25 juli orkest

HENNYLUBBERS TRIO

HUBERTUSHUIS-KERKRADE
■

Hoofdstraat 55

Zaterdag 9 juli
in ons café gezellig dansen met

Het orkest Sensation
121693

KERMIS Ohé en Laak KERMIS
DANCING BONGAARTS

zatemag 23 juii orkest Blue Angel Train Band
Country & Western

zondag 24 juli _ ...
van 11-14 uur Frühschoppen
van 14-16 uur Matinee met Blue Angel train band
zondagavond orkest Party (v.h. Cirkel). DJ. Joop
dinsdag 26 juli ...
van 11-14 uur Frühschoppen
dinsdagavond The Millionatres
zondag 31 juli Na-kermis ~Game"

VALKENBURG A/D GEUL

Vr. 22/7 Veronica - Top 40 - Drive in Show
Za. 23/7 JOSÉ + Pavillon Super Disco Light Show
Zo. 247 PETER KOELEWIJN en zijn ROCKETS
Ma. 25/7 PETER STUYVESANT Super Sonic Video

Discovery
Di. 26/7 Veronica - Top 40 - Drive in Show
Wo 27/7 SHORE - LINE
Do 287 Lisa + Pavillon Super Disco Light Show

I /__ i\ Zaterdag I DANCING
yp^ül dansenmet GORISSEN

AJkJY\ SWING Zaterdag 23 juli'CNSr STARS _ . -_«*„■DANSEN
CAFE-DANCING' ...met orkest:

''t (WoCfiz BLACK DEVILS
/ J Dinsdag gezellige avond

voor alleenstaanden met
KASPERENSTRAAT 54. orkest. H LubbersKERKRADE-WEST | _ _

kermis SLENAKEN kermis
Zaal 'Berg en Dal' Zondag 24 juli as.

Dans en stemming met
DE FALCO'S

Aanvang 20.30 uur.

Disco Dancing
De Bokkerijder

Aalbekerweg 5 Hulsberg
Zaterdag disco met d.j. Jo-Jo

Zondag drive-in-show
Hi-Tension
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IRTEMENTEN te
blijvend vanaf 1 aug.

T-4. 04406-40402.
Heerlen te h. FLATWO-
NING. Ind.: woonk.. keu-
ken. 1-2-3- of 4-slpk., dou-
che, w.e. en berging. Inl.
045-726926.
1.2-pers. KAMERS te
huur. All-in v.a. 1 aug.

’' 350 - f 500. Café pension
rikstr. 30. Beek. Tel.

04402-71845.
Gemeubileerd APPARTE-
MENT vanaf 1 aug. Tel.

1298.
Nieuwenhagen BO-
rVONING + beneden-
ruimte te h. Tel. 045-
-'i. Na 18.00 uur.
i. APPARTEMENT

Kerkrade en Hoensbroek.
:988.
te huur ’ 300-

-p.mnd. Rijksweg Nrd. 12.
1 04490-12078, na

uur.
APP. te huur omg.

ad, tel. 04492-4539.
i'PARTEMENT

ip de Bleijerheidestr.
ikmr., woonk. keu-

,c„ huurpr
i 650- mcl. g?s

Kerkrade, tel.
■

air APPARTEMENT
1 te Hoens-

n ingang en kel-
ervice,

Huursubsi-
,l. na 19.00

KTEMENT te huur
ms. f 500.-

-nd. all-m. Tel. 045-
-i. . te h. woning,

ml. 09-49-
Laurensberg.
_5 m2. Rumpe-
'.runssum. Per 5

ir. Tel. 045-

-..1AKT
aan en div. ver-
Inl. na 17 uur

in centr. v. Heerlen
KAMERS

04,0-

-i : heide
■

Tel.
.4

| In LANDGRAAF ter over
name aangeboden, goedlo

I pend café. Uitstekende lig
ging zonder papieren on
nodig te reflecteren
Br.o.nr. SB 677 LD Fr
Erenslaan 4, 6371 G\
Schaesberg.
2-PERS.APP. centr
H'broek per 1-8 woonk.
slaapk., keuk., douche wc
entree, berging, c.v., ge
stoff. tel. 045-^13928. m
18.00 uur.
ETAGE te huur. melden ir
friture Op den Heugden 2
Schaesberg.
Te huur ZITSLAAPKA
MER. Akerstr. N 36
Hoensbroek, tel. 045
227553.
Voor alle EVENEMEN-
TEN: verhuur van koel-
containers, frites-, ham
burgers- en ijsverkoopwa
gens. Tevens beschikbaai
jurywagen en erepodium

informatie 04490
10308. Evenementen Sit-
tard. B.V.
Te h. of te k. SEXCLUB
Kerkrade-West tel. 04492-
-1934.
Verloofd stel zkt: WOON-
RUIMTE omg. Hrl. met
woonk.. badk., slpk. en
keuken. Bellen na 19.00
uur, tel. 045-413165.
Gem. woonk. SLAAPK.
m. gebr. v. keuk. en dou-
che te huur Hamerstr. 39.
Heerlen.
Mooie gem. KAMERS van
alle gem. voorz. in keuring
pension voor nette men-
sen. Sittarderweg 36. Heer-
len. tel. 045-725828.
Te huur BOYENAPPAR-
TEMENT Voltalaan 32
Hoensbroek tel. 045-
-225567.
1-pers. KAMERS m.g.v.
gem. keuken en badk. H.
Weltersstr. 72. 6136 KD
Sittard tel. 04490-13965 pr.
.f 200- en ’ 275,-.
KAMER te h.. m. verwarm,
en douche, pr. f 75.- p.wk.
Bockstr. 77, Heerlerheide
Te h. gestoft', luxe nw. WO-
NING te Elkcnrar'c. in
prachtige omg. Tel. 1)4451-
-1758.

Te huur mooie gestoff.
KAMERS voor studenten.

"nweg Heerlen, all-in
er mnd. Tel.

{156.

Te h. gemeub. ZIT
SLAAPKAM. m. badk. +

181,
45:221439.

____________________________
- Te h. luxe APPARTE
- MENT voor 1 pers. Huu
- ’ 435- per mnd. centr- Kerkrade. Begane grond. Inl. tel. 452829 tussen 18 er. 20 u.

Te h. gem. KAMERS U. Kerkrade. Tel. 045-418308.
■ APPARTEMENT ir

" Hartje Hoensbroek

" woonk. 9x4 met keuken
slaapk. 4.5x3, w.c, douche1 berging. Inl. tel. 045. 212691.

' Te huur Bokstr. Heerlen■ nieuw gestoff. BENE-. DENWONING zitslpk.■ keuken, w.c, tuin, gezam. badk. en gar. Incl. gas, wa-

" ter. licht ’625,- per mnd.
Tel. 04492-3156.: KAMERS e huur Heere-■ weg 58. Heerlen, tel. 045-
-211447 (Heksenberg).

: Te h. 2 gr.KAMERS 4x4'/2

m (325- all-in. 6x4 m
l 425.- met balkon. Anje-

lierstr. 48, Heerlen, tel. 045-
-213308.
KAMERS te h. Corioval-
lumstr. 43 Heerlen tel.
712513.
Te h. gem. KAMER met
c.v.. gebr. v. keuken en
douche, eig. opg. ’ 90-
-p.w. Tel. 040-212755.
Te h. aangeb. APPARTE-
MENTEN in centr. v.
H'broek pr. all-in / 650-
-en f 500- p.mnd. Inl. tel.
045-210964.
SCHIN OP GEUL: gerest,
boerderij, binnenpl en

frote tuin. schuur, o kam.,
euken, badk.. c.v.

f 1500- p.m. evt. koop. Inl.
020-230390 of 04459-1.94.
BRUNSSUM: mooie zit-
slpk. eigen keuk.. douche
en toil. en dakterras f 110.-
-p.wk. Tel. 045-250946.

LERAAR zoekt huis bij ol
in Maastricht, tel. 030-
-516398 of 030-711404.
Te h. gevr. WINKEL-
RUIMTE - centrum Heer-

Inl.: 04490-13531-
-18632.
Te h. gevr. FRITURE omg.
Roermond. Br. o. no. RÓ
978 LD postb. 46. 6040 AA
Roermond.
Te h. gevr. bruin CAFÉ
omg. Roermond. Br. o. no.
RO 979 LD postb. 46, 6040
AA Roermond.
Te h. of te koop gevr.
WOONHUIS omg. zieken-
huis Brunssum, lel. 045-
-252518/453223.

_ HUURHUIS gevr. in de
r driehoek Simpelveld-Gul-

pen-Vaals. Max. huur
/ 650.-. Br.o.nr. SH 514

i LD, Nobelstr. 12, 6411 EM
Heerlen.

l Te h. gevr. HUIS m. tuin,
huur tot ± . 700- Tel. 045-- 226456.

: Te h. gevr. kleine EENGE-
ZINSWON. m. tuin evt. kl., boerderij. Br.o.nr. HO 082

_LD Kouvendeistr. 215,
6431 HE Hoensbroek.___ Hr^pwn

Te ruil in nieuwbouw
EENGEZINSWONING
met 4 slpks inKerkrade te-
gen ander eengez.woning
met 3 of 4 slpks. in Kerkra-
de of omg. Br.o.nr. XE 749.
LD Markt 42. 6461 ED
Kerkrade.

Wij hebben of zoeken een
KOPER voor uw huis in
Zuid-Limburg. Prijsklasse
f5.00- tot ’ 150.000,-.
Makelaardij Peters & Part-
ners, Agnes Printhagen-
straat 36, Geleen. Tel.
04494-48191.
Praat eerst eens met Cor-
nelis BRORENS over de
verkoop van uw huis. Ma-
kelaar en taxateur o.g.
Oranjelaan 211. Geleen.
Tel. 04494-40030.
Te k. EENGEZ.WON.. 3
slpk., voor- en achtertuin.
Tel. 045-272226.
Hoensbroek-West: leuk
gelegen halfvrijst. drive-in
woning met garage/ber-
ging, woonkamer met pla-
vuizen, keuken, achter-
tuin. 3 slaapk., badk. m.
douche, v.w.. toilet, berg-
kast. Bouwjaar 1978. Aan-
vaarding in overleg.
Vraagprijs f 128.000.- k.k.
STIENSTRA Heerlen, tel.
045-712255.
Heerlen, nabij centrum.
Goed en rustig gelegen
vrijst. patiobungalow met
garage, entree met breuk-
marmeren vloer, eetkeu-
ken, L-vormige woonka-
mer met travertin marme-
renvloer, 3 slpks., badk.
met ligbad, douche en 2
v.w. Patio op het zuiden.
Aanvaarding in overleg.
Vraagprijs / 225.000- k.k.
STIENSTRA Heerlen, tel.
045-712255.

Übach over Worms
In het bestemmingsplan "Namiddagsche Driesen" bie-
den wij leuke eengezinswoningen met berging èn gara-
ge te koop aan, type halfvrijstaand. Hier is de "oude"
subsidieregeling op van toepassing, zodat maandlasten
vanaf ’ 479- mogelijk zijn. Voor meer informatie: Bel
Stienstra: 045-712255.

Schaesberg
In het mooie bestemmingsplan Aan de Baan bieden wij
nog diverse huizen te koop aan. Door de hoge rijkssub-
sidie is het mogelijk reeds voor een last van vanaf

’ 308- per maand hier eigenaar te zijn van een mooie
eengezinswoning. Wilt u meer weten? Bel Stienstra:
045-712255.

Te koop rustig gelegen
halfvrijst. WOONHUIS na-
bij Draf- en Renbaan
Schaesberg. vr.pr.

’ 129.000,-. tel. 045-421433.
HUIS te k. gesch. v. die-
renliefh., tuin 600 m2. cv.
verw. keuk, gr. 4x4 m, aan-
bouwkeuk., gr. woonk.
9x6, 1 studeerk.. bad m.
douche, 3 slpk.. gr. zolder
m. vaste trap, kelder. Alles
/.eer goed onderh. Pr.

’ 130.000- Tel. 045-316123.
Te k. BOUWGROND gel.
centr. H'broek, ml. tel 045-
-214399, na 18.00 uur.
Te k. EENGEZINSWO-
NING Kennedystr. 24.
Hoensbroek-Manarade.
BORN: in Holturn een tus-
sengelegen woonhuis met
berging en voor- en achter-
tuin. Ind. b.g.: gang. toilet,
woonkamer. keuken.
Verd.: 4 slaapkamers en
badkamer, c.v. Pr.
f 90.000- k.k. Livac BV.
Brugstr. 19, Sittard, tel.
04490-10855.
STEIN: tussengelegen
woonhuis met tuin. Ind.
b.g.: hal, woonkamer, keu-
ken, toilet, badkamer.
Verd.: 3 slaapkamers, vas-
te trap naar zolder, kelder.
Prijs slechts f 75.000- k.k.
Livac 8.V.. Brugstraat 19.
Sittard, tel. 04490-10855.
MERKELBEEK. half-
vrijst. keurig onderhouden
woonhuis met voor- en
achtertuin en garage. Goe-
de ligging. Ind. b.g.: gang,
toilet, woonkamer (parket-
vloer), volledig geïnstall.
eetkeuken. Verd.: 3 slaap-
kamers (parketvloer) en
een badkamer met ligbad.
Zolder 3 kelclerruimten,
waarin o.m" eenvoudige
keukeninrichting. C.v.
Prijs inclusief volledige
stoffering l 11».000. k.k.

8.V., Brugstr. 19,
Sittard. tel. 04490-I08&5.

SPAUBEEK: royaal ver-
bouwde 4 slpks., woning
met badk., douche + lig-
bad, garage met vrije ach-
terom ’ 125.000- k.k. Bon-
gerd 34.
Groot goed onderhouden
woonhuis te k. in GUL-
PEN. Ind.: 2 kelders, hal,
grote L-vormige woonk.,
met open keuken en luxe
aanbouwkeuken, 1 bijkeu-
ken en bergruimte, luxe
badkamer. 5 gr. slaapka-
mers, voorzien van stro-
mend water met open hal,-
gr. zolder, m. dakterras,
geheel voorzien van gas-
cv., ook geschikt voor
Bension. vr.pr. f 185.000-,

■orpstr. 9, tel. 04450-2225.
Te k. te GELEEN, Boer-
haavestr. 35 riante half-
vrijst. won. m. 3 slpkrs., gr.
tuin + aanbouw. Pr.
f 154.000k.k. Te bezieh. na
tel afspr. Tel. 04494-46956.
SUSTEREN: te huur grote
boyenwoning m. gar. Tel.
04499-2724.
Te k. halfvrijst. woning
met 2000J weiland te HOL-
TUM-BORN. Tel. 04499-
-3232, b.g.g. 3205.
Te k. weg. ziekte RE-
CR<EATIEGROND (2160
nv). Event. te gebr. voor
camping. Gemeente Val-
kenburg a d Geul. Te bevr.
045-351562. Na 18.00 uur.
Te k. pand HEERLER-
BAAN 36 voorzien van
gasgestookte cv.-inst. met
ernaast gelegen DOUWter
rein. totale grondopp. ±
1100 m2. Ind.: 2 kelders;

beg. gr.: hal. toilet, woonk..
keuken met roestvrijstalen
aanrecht; le verd.: 3
slaapk. met 2 vaste wasta-
fels, douche en wc; 2e
verd.: 2 slaapk.. berging en
cv-ruimte. Direct te aanv.
Kooppr. I 150.000.- k.k.
Inl. 045-211134.

Te koop vrijstaand
WOONHUIS met garage
en grote tuin. Oppervl. 710m2. Ligging Brunss.str. 40,
Schinveld, te bevr. tel. 077-
-21809.
Halfvrijstaand HOEK-
HUIS, Potterstraat 11.
Spaubcck /' 125.000- k.k.
Tel. 04493-3420.
Te k. te EYGELSHOVEN
woonh. met gar. en cv., 3
slpk. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-
-353638 Andelserlaan 60.

te k. BOUVIER 1 jr. oud,
teef, I.harig, pr. /'3OO-,
04499-2948. na 17.00 uur.
Te k. AIREDALE-TER-
RIERS. Humkoverstr. 143.
Meerssen.
Te k. nest jonge BOU-
VIERS, 9 weken oud. met
stamboom, geeoup. en
ontw. en ingeënt. Tel. 043-
-625916.
Te k. Groenendaler PUPS
met stamb., getatoeëerd,
ingeënt en ontwormd van
kampioenafst, 7 wk. oud.
Hereweg 89 Nieuwenha-
gen tel. -45-313817.

Baksteenstrippen
De grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen za-
gerij, vanaf ’ 9- per m . Ook verzorgen wij nu uw zet-
en voegwerk. Frepa CV., Hogeweg 10, Voerendaal, tel.
045-752294.

New Look B.V. Steiger- en
BOUWMACHINEVER-
HUUR. Edisonstraat 8,
Schaesberg, tel. 045-
-312154,312709.
Wij verhuren alle MACHI-
NES en hulpgereedschap-
Een voor de bouw. ver-

ouw. bestratingen,
grondverdichting enz.
Bouwmachines Damoi-
seaux 8.V., ind.terrein De
Beitel 108, Heerlen. Tel.
045-411930.
ZWEMBADEN, alle ty-
pen, benodigdheden en
chemicaliën. Hydraflex,
Nuth, Kathagen 4, tel. 045-
-243131.
KANTELDEUREN (ook
voor industrie) of rollui-
ken bestellen. Straten
Voerendaal bellen tel. 045-
-750187. Tenelenweg 8-10.
TRAPPENSPECIALIST:
Zelissen. Dorpstr. 25, Sit-
tard. Bel voor folder of in-
formatie. tel. 04490-19970.

Te k. FRETTEN en fret-
teerhond, ouders goed be-
jaagd op vos. Te bevr. na*
Iü.OO uur. Froweinweg 57.
Eys.
Te k. nest COCKERSPA-
NIELS, zeer mooi, Kissel
31. Heerlen.
Wen. omst. goed teh. voor
Mechelse HERDER lvijr.
Kan geprob. worden, tel.
045-722482.
Te k. weg. omst. 1 IDOG. teef met papieren,
t.e.a.b. Oude Kerkstr. 72.
Hrl.

Te k. Duitse HERDER, reu
en teef. 8 mnd., m. pap.
Tel. 04490-20303.
Te k. draadharige TEK-
KEL (reu), met stamboom,
liefvoor kinderen, 16 mnd.
oud. Tel. 045-317875.
Pony rijden!!! Kinderboer-
derij „ÓOS HEEM", Nieu-
wenhagen i/d vakantie,
open 2-5 n/m.
Zeer mooie DWERGTEK-
KELS, langhaar met stam-
boom te k. Provincialeweg
Zuid 143 Oirsbeek.
DOBBERMAN-PUPS 8
wk., ouders kamp. alst.
Pittonvils. 3320 Meiderts
(B.) 09-3216766545.
Goed TEHUIS gezocht
voor mooi klein Yorkshue
terriër, niet duur, teefje.
Pr. Hendriklaan 15. Übach
o. Worms.
Te k. mooie DWERGPOE-
DEL 8 wk. oud voor
f 200- Tel. 09-49/2456--, 2614.
Te k. Schotse COLLIE teef1 1 jr. oud f 350- Tel. 045-
-425119.
Te k. DOBERMAN reu 9

' mnd. oud. zeer mooi, tel.
045-214658.
Te k. mooie Afghaanse
WINDHOND m. papieren,zeer liefvoor kinderen, tel.
04406-15597.
Te k. VOER v. hond ofkat
g.kg f 0,80. Wagemaker 14,
Brunssum. tel. 045259454,
na 17 uur.
Weg. omst.h. te k. Molukse
KAKETEOE m. kooi voor

1 -prijs, tel. 045-322825. na
18.00 uur.

Te k. jonge FRETTEN, 7
weken oud. Hekerweg 39,
Valkenburg, na 18 uur.
4-jarige BRUINSCHIM-
MEL te k. Licht bereden.
Tel. 04451-1353.
Te k. jonge BOUVIERS
met stamboom, Anto-
niusstr. 61, Geleen, Tel.
04494-41775.

Te JAGUAR XJ 4,2
i.z.g.st. Wit met zwart leren
dak, air-cond., sportvel-
gen, automatiek. Vr.pr.7 12.500- Lord Nelson
Bar, Heerlerbaan 107
Heerlen tel. 413582.
Te k. gevr. SLOOPAU-
TO'S. Wij doen ook div.
autorep. M. v.d. Ven, Zwa-
luwstr. 10, Heerlen, tel.
045-214929.
Te k. RENAULT 6 bj. '77;
Mazda 818 autom. b). '77,
Bernhardstr. 12, Munster-
gelcen.
Te k. HONDA Civic scha-
kel, bwj. '77, zeer mooi, pr.

’ 3200,-. Tel. 045-416342.
Te k. MGB Cabriolet, bwj.
'65; pr. ’7000,-; en Fiat
126, eind '82, pr. f6700-,
km.st. 26.000. Tel. 045-
-462401, Marktstr. 84, Kerk-
rade.
Weg. omst. van part. te*.
MERCEDES 280 S. bwj.
'77, i.z.g.st. Tel. 045-725133,
Te k. van part. OPEL Ka-
dett stationcar, bwj. '78.
Vorstenstr. 50, Heerlen.
Tel. 712097 na 14.00 uur.
Te k. SCIROCCO TS, '76,
76.000 km, Lpr.st., ’ 6500,-.
Na 16 uur F. Breughelstr.
35, Hrl. 045-720960.
Wij betalen de hoogste
prijs voor uw AUTO, ook
sloop, tel. 045-411572.

AUTO'S hallo opgelet. Wij
betalen ’ 100- tot
f 10.000- voor uw auto.
Bel 045-411572.
Te k. CITROEN GS Break
stationcar, nw. type
i.z.g.st., bwj. eind '76, prijs

’ 1350,-. 04450-1625.
OPEL Commodore bwj.
'75 met sportv. autom. tev.
Ford-motor 2 ltr. met ver-
sn.bak. Hoofdstr. 65 Am-
stenrade na 17 uur.

MITSUBISHI Galant
Mazda 323 5 bak '81
Escort 4-drs. '79; 1
Tercel '80; Ford Cap
'76; Datsun 100A'76; P
cedes 250 '77; BMW
aut. '82; BMW 320 '80; _\
131 '81; Autoshop Gelg
BV, Op de Vev 47-49 &1
leen. Inruil - Garantie!
Financiering. Tel. 044^
44944.
MERCEDES 240 D aU|
maat. stuurbekr. eind j
’29.500- Tel. 04493-1 1?
na 19 uur. j

Te k. MAZDA 13i
i.zg.s.t. pr. ’ 125*
Dorpstr. 19. Bingeli
Te k. RENAULT 6 TL j
'76, i.g.st. pr. f 1250. - ■
045-258972. J
Te k. HONDA 750 FourJ!'78. vr.pr. f 1200-, tel. 0*
319067, >
Te k. OPEL Kadett coUg
2e eigen., 12S autom-. ~9-75, mr. mog. BMW 3-3
rie autom. Tel. 045-2430^TOYOTA Corolla bj. '.
i.z.g.st. vr.pr. I 240JKFord Escort bj.'7s met ft
inst. i.z.g.st. Vr.pr. f 200^Genzon 1. Ulestraten- l

043-642909. d
CITROEN Dyane bj. 8-'fJ26.000 km, stereo. ra%
cassetterecorder. Tel. "k
352183, Laurastr. °j.
Eygelshoven; na 18.00j>;
Te k. FIAT 131 Miraf'f-5-baek. vr.pr. ’ 1650.-> d
ren bekl. Laagstr.
H'broek (steenberg).
Te k. EEND t.c^j
Laagstr. 74, Hoensbr«
(steenberg). _^ó
OPEL Kadett stat
gas, Opel Kadett cit
Simca Talbot VF2
Hanomag F55-F6B£J|
open en gesloten. \\
auto's. Vaesrade 61'
Nuth 045-243317. _pA
Merc. 207 D pers. bus l
Merc. 207 gesloh
open; Merc. 307 D o,
.sloten, dubbel cabineJÖn
en langewielbasis. M--
-307 d met 4,50 mtr. i'J.belbak. W. Feijts ai' I. - j
Vaesrade 61-63 Nuth, l

045-243317. _A
HONDA motor tv
650 custom bj
z.g.a.n. Schildstr. ,Ji
Treebeek. teLO45-2L7Bg>l

Alle types

BMW-onderdelen
voorradig. Verboom BV, Leemkampsweg 2, Pale^'j
Heerlen, tel. 045-720654.

Vrijdag 22 juli 1983 "6Limburgs Dagblad



economie, achtergronden
ONDERZOEK WIJST UIT:

Campagne voor nationale
produkten is wenselijk

DEN HAAG - Uit éen opinie-analyse van de Neder-
landse Stichting voor Statistiek is gebleken dat
het aantal Nederlanders dat op het ogenblik, al
dan niet vanuit een crisisbesef zoveel mogelijk Ne-
derlandse produkten koopt, heel gering lijkt te
zijn.
Hoogstens speelt de herkomst van
waren als Nederlands af en toe een
rol bij de aankoop van artikelen,
waarbij het Nederlandse produkt
kennelijk een gunstige beeldvor-
ming heeft, zoals dat bijvoorbeeld
bij TV-toestellen het geval is. De
voorkeuren in Nederland weerspie-
gelen dan ook eerder marktverhou-
dingen en marketinginspanningen
dan nationalistische sentimenten
bij de consument. Wel is 60 procent
van de ondervraagden van mening
dat een campagne voor het kopen
van Nederlandse waar wenselijk
zou zijn

Rente daalt
weer

[^STERDAM - De rentedaling,■ ' 2ich met name woensdag op de
Jösterdamse effectenbeurs afte-
lde via een flinke stijging van' obligatiekoersen, begint ook

j °r te werken naar het publiek.
'ii_erse instellingen, die beleg-

' ".stukken bij de kleinere beleg-r Plaatsen, hebben de afgifte-

' ersen van deze papieren ver-
pSA, wat leidt tot een lagereerkelijk genotenrente.

1° verhoogde de Amrobank de
b_ 6 _.S van naar spaarbrieven en"-kbrieven, waardoor de effectie-
fste daalt tot 8,625 pet. De Rabo-
gffotheekbank verhoogde de uit-
U

ePrijzen van de pandbrieven, die
werkelijk een rente opleveren

ümu pet en 8-75 pet De FGH Ry-
stopte met de afgifte

10». 95 Pct-pandbrieven 1982 per
B.°'-1991. De koers van de 9 pct-
bü-ft even 1983 per 1988-1992
Pa ï

I(^° pct' e mecledeling van
stel cker, de voorzitter van het
Ik Van centrale banken in Ame-
ion_Waarvan w^ m onze editie van
h- s*erdag reeds melding maakten,
in «7er n'e*toe geleid dat de hausse
Ook street aan het effectenfront
ty ln Amsterdam in gelijke mater« overgenomen.

Aanbod
In andere gevallen waarbij de voor-
keur voor de Nederlandse produk-
ten sterk is, zoals bijvoorbeeld in de
agrarische sector, wordt de consu-
ment slechts in beperkte mate ge-
confronteerd met een naar aard,
kwaliteit en prijs vergelijkbaar bui-
tenlands aanbod. Waar dat aanbod
aanwezig is, neemt de voorkeur
voor Nederlandse herkomst ook af.

Gelet op de resultaten van het in
de Bondsrepubliek gedane onder-
zoek, is de neiging van de West-
duitsers om Duits te kopen heel
wat sterker. Daarbij dient men wel
in aanmerking te nemen dat het
aanbod aan Duitse industriële pro-
dukten groot is.

Dit alles betekent volgens NSS niet
dat het gevaar voor groeiende, na-
tionalistisch economische senti-
menten in de huidige crisisperiode
afwezig is. Een meerderheid van de
bevolking meent, dat een campagne
voor Nederlandse waar wenselijk
zou zijn en ook bij confrontatie met
anti-protectionistische argumenten
won het protectionisme het. Daarbij
werd dan vooral gehoord: „Andere
landen doen het toch ook".

BEURS-
OVERZICHT

Vriendelijk
- De Amster-

"anise effectenbeurs heeft de"'Uige stemming in Amerika
s>steren toch niet helemaal«Vergenomen. Hoewel het Dam-
rak er vriendelijk bij lag, sta-en de koersstijgingen wat
chril af tegen de explosie in

">merika, waar de Dow Jonesin-
j^x met bijna 31 pounten steeg.
, "■ was een gevolg van de be-
endmaking van een versoepe-

'lnff van het krapgeld-beleidvan de Federal Reserve Board.
f*>erdoor komt een rentedaling
" Amerika in het verschiet,

at tegenwind kwam van deollar die langzaam wegzakte.e activiteit in Amsterdam wasredelijk groot.

ok de obligatiesector ging ver-
\vi _-°mhoog met wisselende af-

iJkingen. De verschillen liepen
s_U tussen 0,1 en 0,7 punt. Per
dido was de staatsfondsenmarkt"-1 Punt beter.

dp r aandelen waren het vooral
unanciële waarden die in prijs

APr_.n evenals de uitgevers. De
?,f won ’ 5 op f 387 en NMB
fi!.0 op / 158.50. Amro gingjM-40 vooruit op /'64.80. Van de
fdPJ theekbanken werd WUHil zuurder op f 125. Bij de ver-JKeraars ging Amev f 3 omhoog
jP ' 126 en Ennia ’ 1,50 op ’ 135.
jationale Nederlanden klom ’ 1°P ’ 161.

_ P f
Ult§evers zetten hun opmars

een g Voort' VNU voeSde noë
f oef--' ""^O aan de koers toe op
Mar.o- waarmee de grens van
W. ü m zicht komt- °ok Elsevier
oJ"rd hoger afgedaan en wel ’ 7
P ' 362. De bouwers en scheep-

aannWaarden deden net rustig

haH lol<;ale markt daarentegen
p* duidelijk de wind in de rug.
j. er een breed front stegen deersen waarbij de verschillener en daar ruim uitvielen. Zo
gorJen de lokale uitgevers de
cnii

e stemming van de actieve
J^ega's over. Audet ging ’ 2,50
'ntioog 0p ’ 146 en Kluwer ’ 2

tP\J 102-Wegener was f 1.60 be-
jr op ’ 44 en De Telegraaf ’ 1,50
P 131,50. Goed in de markt lagQk KBB die ’ 1,20 won op ’ 23.
"JUast-Nedam ging / 2,50 voor-

’ _o°oP /78' Desseaux f3,30 op
f inJ en Leidsche Wol f5op

'U-. Ver. Glas schoot flO om-

’ °S °P ’ 248. Ceteco won ’ 2 op
jy 1 en Van der Giessen-de
en T .f 3 op f 127- Tussen de f 1
Sm. winst was er voor ACF,ut, Macintosh en Bührmann.

stv. " b
EuroPese Optiebeürs was

de] van een levendige han-
en '_. ê Dankaandelen stonden
Up ln de belangstelling. De mm-
in _atlonals bleven iets achter
g' k°ersontwikkeling. Philips

’ 1 ,e„ n koersstijging te zien van
kl» De act'efst verhandeldeQ.as sen waren Philips en Kon.
Jl1*- I>e totale omzet tot het
'"ddaguur bedroeg 6216 con-

Prestige
De wel eens gehoorde veronderstel-
ling dat Nederlanders bij veel pro-
dukten op grondvan prestige- of an-
dere overwegingen een grote voor-
keur zouden hebben voor het bui-
tenland vindt in het gepleegde on-
derzoek weinig steun.

Samenvattend stelt het onderzoek
dat bij een beperkt aantal produk-
ten een relatief sterke voorkeur
voor het buitenlandse produkt
aanwezig is, voornamelijk op
audiovisueel terrein met uitzonde-
ring van TV-toestellen. Op het ge-
bied van technische produkten

gaat de voorkeur uit naar Japan of
Duitsland. De voorkeur voor Ne-
derlandse produkten wisselt sterk
per produktgroep. Dat geldt voor
agrarische produkten en sommige
andere voedingsmiddelen, rijwie-
len, TV-toestellen en technische
apparaten voor de huishouding.
Veel Nederlanders hebben bij tal-
rijke produkten geen voorkeur
voor een bepaalde herkomst.

Forse groei
Amerikaanse

economie
WASHINGTON - De Amerikaanse
economie heeft in het tweede
kwartaal van dit jaar een reële
groei doorgemaakt van 8,7 procent
op jaarbasis,het hoogste percenta-
ge van de afgelopen twee jaar. Dit
is donderdag bekendgemaakt door
het Amerikaanse ministerie van
handel. In het eerste kwartaal nam
het bruto nationaal produkt (BNP)
met 2,6 procent toe.

NLM wijzigt opzet
binnenlands netwerk

AMSTELVEEN - De verliezen van
KLM-dochter NLM op het binnen-
landse netwerk nemen zulke grote
vormen aan, dat de NLM niet kan
ontkomen aan herstructurering.
De Fokkers Friendship zullen wor-
den vervangen door kleinere en
goedkopere vliegtuigen, maar het
type staat nog niet vast. KLM-pre-
sident drs. S. Orlandini heeft ver-
klaard dat zowel de Saab-Fair-
child-340 als de Frans-Italiaanse
ATR bestudeerd worden. Beide
zijn nieuwe vliegtuigtypen.

De NLM heeft vorig jaareen verlies
geleden van 10,5 miljoen gulden,
waarvan 8,6 miljoen op het binnen-
landse netwerk. Het totale NLM-
verlies beliep over 1981-82 9,8 mil-
joen gulden. Van de buitenlandse
lijnen is het vooral de lijn naar Bel-
fast die, aldus Orlandini, „op zijn

zachtst gezegd geen goudmijn" is.
Op de route naar Bazel is de NLM.
met de Fokker F-28, weggeconcur-
reerd door de Zwitsere maatschap-
pij Crossair, die op deze route met
een zaken-jet vliegt, een Swearin-
gen Metro, veel kleiner en goedko-
per te exploiteren dan een F-28.

Van de binnenlandse lijnen leve-
ren die naar Eindhoven en Maas-
tricht verhoudingsgewijs minder
verliezen op dan die naar Twente
en Groningen. De lijn Groningen
was enkele jaren geleden al geher-
structureerd, wat erop neerkwam
dat het aantal vluchten werd ver-
minderd. Ook stegen de tarieven.
De opbrengsten zijn echter blijven
afnemen en volgens Orlandini kan
dit zo niet doorgaan. Wijzigingen
komen evenwel nietvoor april vol-
gend jaar.

Banken willen best met
Consumentenbond praten
GRONINGEN — Eigenlijk is het
toch maar een wonderlijke toe-
stand: vrijwel elke branche die
zichzelf respecteert kent tegen-
woordig een geschillen- of klach-
tencommissie, waar de consument
diezich onheus behandeld voelt te-
recht kan. Uitgerekend de banken,
die toch minstens half Nederland
als vaste klant hebben, kennen
zon commissie niet. Dat moet dus
veranderen, zegt de Consumenten-
bond.

Dick Westendorp, directeur van 's
lands grootste consumentenorgani
satie^vindt het te meer nodig, zei hij
deze week bij het verschijnen van
het jaarverslag,nu het aantal klach-
ten over banken de laatste maanden
enorm toeneemt. Dit jaarverwacht
de Consumentenbond alleen al zon
duizend klachten binnen te krijgen
over het bankwezen. ~En dat is niet
meer dan het topje van een ijsberg",
denkt Ton Kropff, redacteur van de
Consumenten Geldgids. „want na-
tuurlijk komt lang niet iedereen met
een klacht over een bank naar de
Consumentenbond".
Het instellen van een klachtencom-
missie voor het bankwezen heeft
overigens niet zoveel zin, als niet te-
vens met de banken gepraat wordt
over het verbeteren van de voor-
waarden waarop zij hun gelddien-
sten aan de consument verkopen.
Die voorwaarden (daarover gaan de
meeste klachten) worden de bank-
klant nu in feite eenzijdig gedic-
teerd.
Een week of vier, vijf geleden heeft
de Consumentenbond daarom de
Nederlandse Bankiersvereniging
een brief over deze zaak gestuurd,
met de bedoeling een eerste ge-
sprek op gang te brengen. Tot nu
toe kwam er geen antwoord op, zegt
Kropff veelbetekenend.
Willen de banken dat gesprek soms
niet? „We zijn best tot een gesprek
bereid", zegt drs. R. Ovenneer, se-
cretaris van de Bankiersvereniging
(de 'koepel' van de handelsbanken).
~Er ligt nu een antwoordbrief aan
de Consumentenbond voor verzen-
ding gereed". Wat daar in staat, wil

hij niet onthullen. „Dat zou niet fat-
soenlijk zijn tegenover de Consu-
mentenbond. Het is echter beslist
niet juist, te stellen dat wij zon ge-
sprek al op voorhand afwijzen".
De aard van de klachten die bij de
Consumentenbond in de brieven-
bus vallen, loopt nogal uiteen. Eén
klacht springt er duidelijk uit: veel
bankklanten hebben moeite met de
'algemene voorwaarden', waarin
bijvoorbeeld is vastgelegd dat de
bank het recht heeft eigenmachtig
geld van een salarisrekening af te
boeken als de rekeninghouder bij
de bank in de schuld staat (het recht
van de banken om de rekening van
een cliënt te belasten met alles dat
hij de bank schuldig is of wordt, zo-
als het formeel omschreveen staat).
Ook als die schuld betwist wordt,
zegt Kropff, kan dat geld zomaar
van je rekening worden afgeschre-
ven en de banken maken volgens
hem grif gebruik van dat recht.
Ovenneer ontkent deze beschuldi-
ging. „Inderdaad", zegt hij, „in de
algemene voorwaarden komt een
artikel van die strekking voor, maar
het is beslist niet zo dat de banken
dit te pas en te onpas hanteren. Voor
ze tot die maatregel overgaan, is er
wel degelijk sprake geweest van
contact met de klant, van het sturen
van een aanmening; dat soort din-
gen. Net zoals dat in het normale za-
kenleven gaat. Vergeet niet, dat een
rekeninghouder een klant is. met
wie je als bank dus zorgvuldig dient
om te gaan".

Andere zaken, van geringere
zwaarte weliswaar, maar toch las-
tig, zijn onder meer, dat je als par-
ticulier die geen bankrekening
heeft moeilijk een als betaling ge-
accepteerde (gegarandeerde!)
Eurocheque verzilverd kunt krij-
gen; dat je heel moeilijk aan con-
tant geld kunt komen aan de balie
van het bankfiliaal dat jouwreke-
ning niet beheert (er moet dan
eerst met je eigen bankfiliaal gete-
lefoneerd worden) en dat je zelfs
niet altijd bij andere dan je eigen
bank Eurocheques kunt verzilve-
ren.

beursvanamsterdamGECOMBINNEERDE BEURS

Binnenlandse aandelen
Ahold 170,50 174,50
Akzo 68,00 68,60
ABN 378,00 385,00
Amev 123,00 125,40
Amro-bank 61,70 64.40
Bus Kalis Westm. 46,70 47,50
Dordtsche Pr. 121,00 122,60
Dordt. Petr. prei'. 117,00 119,00
Elsevier-NDU' 349,00 362,00
Ennia 133,50 133,50
FGH 44,20 45,30
Gist Brocades 154,50 156,50
Heineken 119.30 122,80
Heineken Hld. 105,00 109,00
Holl. Betongroep 94,50 e 96,80
Hoogovens 35,20 36,00
KLM 161,00 163,20
KLM (ree) 161,00 162.20
Kon. Olie 132,30, 134.10
Nat. Ned. 159,20 159.70
NedLloyd groep 96,60 98.50
NMB 154,70 158,00
Océ-Gr. 208,00 211,00
Van Ommeren 27,50e 27.80f
Pakhoed Hold. 55,70 56,10
Pakhoed eert 51,00 52,30
Philips 50,00f 51,80
Rob-co 304,00 309,00
Rodamco 131,50 131,50
Rolinco 299,50 304,00
Rorento 189,40 190 10
Unilever 202,30 205,30
Ver Bezit VNU 92,20 95,00
Volker Stevin 35,50 36,70
Westland U.H. 121,00 125,00

Binnenlandse obligaties
12.75 Ned. 81-91 125,50 126,00
125I)k181-91 115,60 115,70
12.25 ld 81-88 111,30 111,40
12.00 id 81-91 112,90 113,00
12.00 ld 81-88 110,10 110,00
11.75 id 81-91 108,80 109.00
11.50 id 80 109,70 109,80
ll.SOid 81-91 111,20 111,30
11.50 id 81-92 111,90 112,10
11.50 id 82-92 112,00 112,10
11.25 id 82-92 U0.90 111.00
11.25 id 81-96 114,20* 114,30
11IHIK181-88 106,80 106,80
HUI) id 82 110,40 110,50
10.75 id 80 108,20 108,40
10 7.. idBl 107,70 108,10
[0.50 id 74 104,20 104,30
10.50 id 80 110,30 110,50
10.50 id «2-89 105,60 106,20
10.50 id 82-92 107,50 107,40
10.25 id 80-90 108,00 108,80
10.25 id 80-87 104,40 104,60
10.25 id 82-92 109;50 109.50
111.01)1(18(1 104,80 105,20
10 1)0 1(182 89 104,40 104.40
10.00 id 82-92-2 105,60 105.60
10.00 id 82-92 105,90 106.30
9.75 id 74 104,30 104,50

9.50 ld 76-86 103,60 103,70
9.5(1 id 76-91 102,10 102,50
9.50 id 80-95 103,30 103,40
9.50 id 83-90 103,70 103,70
925 id 79-89 102,20 102,20
9.00 id 75 101,00 101,20
9.00 id 79-94 101,10 101,30
8.75 id 75-1 100,50 100,50
875 id 75-2 100,20 100,50
8.75 id 76-96 100,00 100.30
8.75 id 79-94 99,80 100,30
8.75 id 79-89 100,50 100,60
8 50 id 75-90 99,60 99,60
8.50 id 75-91 99,60 99,60
8.50 id 78-93 98,90 99.30
8.50 id 78-89 99,90 100,00
8.50 id 79-89 99,90 100.00
8.25 id 76-96 97,70 98,10
8.25 id 77-92 98,20 98,50
8.25 id 77-93 98,20 98,50
8.25 id 79-89 99,60 99,70
8.25 id 83-93 98,60 98,70
8.00 id 69 96,90 97,60
8.00 id 70-95 96,90 97,30
8.00 id 71-96 96,60 97,10
8.00 id 70-1 101,90 102,00
8.00 id 70-2 100,90 101,00
8.00 ld 70-3 100,70 100,80
8.00 id 76-91 98,70 98,80
8.00 id 77-97 96,50 96.80
8.00 id 77-87 101.10 101,20
8.00 id 78-88 99,30 99,60
8.00 id 83-93 96,60 96,90
7.75 id 71-96 95,30 95,80
7.75 id 73-98 95,00 95,40
7.75 id 77-97 95,20 95,60
7.75 id 77-92 96,60 96,90
7.75 id 82-93 94,90 95,10
7.50 id 69-94 95,30 95,30
7.50 id 71-96 94,90 95.20
7.50 id 72-97 93,90 94,30
7.50 id 78-93 95,40 95,70
7.51) id 78-88-1 98,30 98,30
7.5(1 id 78-88-2 97,90 97,90
7.50 id 83-87-90 95,30 95,70
7.50 id 83-90-2 95,40 95.60
7.20 ld 72-97 93,10 93,10
7.00 id 66-91 96,00 96,00
7.00 id 66-92 95,50 95,50
7.00 id 69-94 93,90 96,00
6.75 id 78-98 91,60 91,60
6.50 id 68-93-1 93,90 93.906.50 id 68-93-2 94,30 94,30
6.50 id 68-94 94,30 94,30
6.25 id 66-91 94,40 94,40
$.25 id 67-92 93,70 93,70
6.00 id 67-92 93,00 93,00
5.75 ld 65-90-1 94,20 94,20
5.75 id 65-90 2 94,00 94 40
5.25 id 64-89-1 96,00 96,00
5.25 id 64-89-2 96,00 96 20
5.00 id 64 94 92,10 92,30
4.50 ld 38-83 99,00 99 00
4.50 id 59-89 94,50 94 50
4.50 id 60-85 97,40 97 40
4.50 id 60 90 93.50 93,50
4.50 id 63-93 92,30 92,30

4.25 id 59-84 98,90 98 904.25 id 60-90 93,00 93*00
4.25 id 61-91 92,80 9280
4.25 id 63-93-1 91,80 91804.25 id 63-93-2 91,80 91804.00 id 61-86 96,00 96*004.00 id 62-92 91,60 91,0
3.75 ld 53-93 89,80 89 80
3.50 id st47 92,40 9270
3.50 id 53-83 99,50 99,50
3.50 id 56-86 95,90' 95,90
3.25 id 48-98 89,60 89.603.25 id 50-90 92,70 92,70
3.25 id 54-94 88,10 88,10
3.25 id 55-95 88,30 88.30
3.25 id 55-85 97,10 97,10
12.00BNG 81-06 119,50 119,50
11.00 id 74-84 103,10 103,10
11.00 id 81-06 111,50 111,80
9.50 id 74-99 102,30 102,40
9.50 ld 75-85 102,00 102,00
9.50 id 76-01 102,80 103,00
9.00 id 75-00 100,00 100,30
8.75 id 70-90 99,70 100,00
8.75 id 70.95 100,90 100,90
8.75 id 75.00 99,00 99,20
8.75 id 77-02 99,10 99.10
8.50 id 70-85 98,10 98,60
8.50 id 70-95 101,50 101.50
8.50 id 73-98 97,80 98.10
8.25 id 70-85 97,10 97,30
8.25 id 70-96 100,90 100,90
8.25 id 76-01 96,20 96,50
8.00 id 69-94 96,40 96,50
8.00 id 71-96 96,00 96,20
B.ooid 72.7 95,90 96,60
8.00 id 73-83 99,90 100,00
8.00 id 75-0(1 95,40 95,40
7.60 id 73-98 93,20 93,70
7.50 id 72-97 92,80 93,30
7.25 id 73-98 91,80 92,30
7.00 id 66-91-1 95,20 95,20
7.00 id 66-91-2 94,70 94,70
7.00 66-4 94,90 94,90
7.00 id 72-97 91,40 91,50
675 id ( 94,70 94,80
6.75 id 68-93 93,70 93,80
6.50 id 67-92 93,90 93,90
6.25 id 67-92 93,30 93,30
6.00 id 65-90-1 93,80 93,80
6.00 id 65-90-2 95,20 95,20
5.75 id 65-2 94,50 94,40
5.50 id 65-90 94,20 94 20
5.25 id 64-89 93,90 93.90
5.25 id 65-90 93,50 93.30
5.00 id 58-88 94,30 94.30
5.00 id 64-89 93,70 94,10
4.75 id 58-88 93,40 93,40

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

4.5Uid 58-89 93,60 93,50
4.50 id 59-84 98,00 98.00
4.50 id 60-85 96,90 96,90
4.50 id 62-92 91,70 91,80
4.50 id 62-93 91,50 91,60

Converteerbare obligaties
175 Akzo 86,20 86,106.75 Amro 73 99,50 99,50

5.50 Amro 69 — __
8.50 Boskalis 94,70 95,30
11.00Bredero 105,50 105,90
6.25 Buhrm. T _ _
7.25 Buhrm T 95,00 95,30
7.00 Credit L.B.N — _
4.00 Elaion 92,00 91 808.75 Elsev.-NDU 105,50 109 007.2aFurn. 73 97,50 96 80s.7sGist-Br. 222,00 223,005.25 Hoogovens 79,00
7.25 Kappa 73 97,00 97 008.75KNSM 97,20 97508.75KBB 65,50 65,10
7.75 K.N Pap. 109,00 109,20
7.2sM.ntosh — 150.00900 M, 97,70 98 00
7.00NM8-B 29,50 31,00
"25 6,30 6,30
9.50 Nutricia — —7.75 Nutricia 108,50 109,00

■ iverd 101,00 101.20
Ö.50 O. 121,00 -10.00Pont 97,20 97,20
7.50 Proost B. 98,50 99,00b
6.soRollinco 76,00 76,00
6.50 id. 1000 76,00 77,00
8.00 Sanders 98,00 97.50
875 Schuitema 98,00 a 97,50 a
14.00 SHV-Hld.Bl 126,90 127,00
8.75 Stev. Gr 93,50 94.30
S.OOTvcolnt.F — —
8.25 Vin. But 2,70 2.70
9.OOVMF-St. 89,50 89,00
8.50 Volk. Stev. 89.00 89.30
7.00 W have 139,00 136,00
7.ooW'sanen 98,30 98,50
8.75W.V.Hvp. 98,00 98,80

Binnenlandse aandelen
ACF 163,00 164.80
AMFAS 81,50 82.00
Asd. Rubber 9.90 9.60
Asd. Rijtuig 240,00 244,00
Ant. Brouw — —
Ant. V.n 197,00 —
Ass St. R'darn 74,40 75.10
Audet 143,50 147,00
Aut. Ind. Rt. 1270,00 1270,00
Balk^t -N 75,50 78,00_ Bam 52,50 53.30
Batenburg 382,00 382.00
Beek 113,70 114.30
Beers 120,50 121.50
Begemann 72,50 72.50
Belindo 380.20 381.50
Berki: 1' 25,70 26.30

Blvdenst. C 1555,00 e 1560,00e
Boer Druk 81,00 81.80
Bols 95,20 95.50
Borsumij W. 184,00 185,50
Braat Bouw 153,00 153.00
Breevast 198,00 198.00
Breevast leert.l 192,50 192,00
Bredi 174,20 178,00
Bredero (eert.l 173,50 175.50
Buhrm Tett. 48.20 49,20
Cal. hold NV 34.60 34.80

D eer; 281,00 282.00
id. 6 pet. cert'. 1720,00 1720.00

109.50 109,00
id. eert. 109,50 110,00

170,00 173.00
id. eert 169,00 171.00
Chamotte 19,10 19,00
Cindu-Kev 18,70 19,20
Clannindo 378.00 380.00
Dcli mij. 57,00 56.20

aux 74,00 73,50
Dorp en co. 56,50 59,80
Douwe Eub. 78,00 78.50
Ecoi 59,60 59.70
Emba , 55,00 55.50
Enks 167,00 165.50
Fokker 79,80 79.90
Furness 35,00 34,50

~ 40,30 40,60Gamma H. 4- 3Q 4Y Bü!J,DJ 11,50 17.50"ll,r 158,00 158.50Gerolabi 74 1Q 1700
rP , 124.00 126.00Goudsmit 7(J q 0 78 00„ s" 139,80 140.00Hagemeuer 45 00
?jVn 1 66.50 66.50NVHoldoh. 15700 15700
2_f_ t , - 3800
h,, _i 218,00 215.00"" e

s 3,70 3.70lol] Sea Sea,.. n I]2oo
Hunt. Douglas nBQ 18 00HVAMuencrt. n5OO 115,0 0

jm . u 54,80 54,90Ind. Maatsch. 7g nQ 80 00188 Kondor 22\ QQ 222.00
Internat. M. 22m 2'i .70
Kempen B. 9g Q0 97 00Kiene S 276 00 280.00£'u*'er 100,00 102.00
KBB 22,50 24.00ld eert' 21 80 23.40
id. (i cum. 7 70 8.20!.Nl> 48,20 48.60
Krasnap. 86 80

__
';' 14 90 14.90
J'j'j,", 127,00 127.50

98 00 103,00e",sh 13810 140.50e. J Petr- 302^00 306.00
JJtiv »", 58.80 60,00
MHVAdam 15 60 1560

535.00 535.00
" "■ ° 6350,00 6400.00

"ld-1-4 144000 1440.00

Mulder 590,00 57'J.00a
Mijnb. W. 530.00 5*0.00
Naaiden 36,50 ?B,ooe
Naeff 122.00 i22.00
Nagron 23,60 24.00
NBM-Bouw 7,00 7,00
Nedap 235,00 240.00
Ned. Crediet 30,60 31,00
Ned SHB 222,00 223,00
Ned. Springst. 3910,00 3900,00

:rasz 900.00 —Nont 110,20 112.60
Nutricia GB 75.50 75,00
Nijverdal 93,00 94.50

stem 185.20 185.20
Otra 78.50 79,00
Palembanu — —
Palthe 55.90 56.00
Pont Hout 60.50 61.30
Poreel Fles 134.00 133,00
Proost en Br. 76,00 75,80
Rademakers 150,00 —
RavastNV 22,00 21.10
Reesink 241,00 241.00
Riva 610,00 625,00
id. eert. 602,00 615.00
RohteenJisk 66,20 —Rommenholl 425,00 428.00
RUn-Schelde 3,90 3,90

lers 107,00 109.50
Sarakreek 88,50 88.50
Schuitema 85.50 87.00
Schuppen' 169,00 170,00
Schuttersv 39,50 39,00
Smit Intern. 41,10 43.00
Telegraaf 130,00 131.50
Textiel Tw. 74,00 75.50
Tilb. Hyp. bk. 3,00 e 3.55
Tw. Kabel h. 203,00b205,00 b
Twynstra en G. 27.30 27,30
Übbink 128,00 130.00

'".la-t. 238,00 246.00
VMFStoik 66.20 66.70
Verto eert 42,60 43,20
VRG Gem Bez 48,80 49.50
Wegi m eert. 42,40 44.00

"nen 122,50 122.20

I haven Asd 211,00 211.50Wolters Samson 120,00 122.00Wyers 38,50 37.70
Wijk en Her 67.50 67,50

Beleggingsinstellingen
ABN-aand-F. 204,50 201,00d
Alg. Fondsenb 140,00 140.00
Alrenta 127,50 127.50
Alvamy 142,50 143,50
America Fnd. 230,00 233.50
Binn. Belf VG 140,00 140,00
8.0.G. 162,50 164.50

cal F 32,70 32.90
Col Growth Sh. 28,50 29.00

20,80 21.00
omes 1470.00 1475.00

Holland F 155,00 158.0(1
Interbonds 598,00 599.00

Japan Fund 30,30 30,30
Leveraged 164.00 164,10

.orkjnd. 1200.00 1230.00
Obam 110.50 112.40
Old Court Dir. 100,00 101.00
Sei Tech. 10.30 10.80
Sumabel 49,00 49.00
Techn. 41,60 42.00
TokyoPH 100,70 100.90
Unifonds 19.55 19-40
Vance. Sand 22,00 22.00
Viking 51.10 54.00

Ihave 149.50 147.00

Amerika (orig. aandelen)
Am. E:- 67.80 69.40
Am. M 9,00 9,20
Am. Tel. _ Tel 61.70 63,40

38.40 39.70
Atl. Richf. 48.90 50.45
Beth S 21.60 22,30
Boeing Comp 44,00 44.90
Burro 52,50 54.20Citicorp. 38,60 40.40
Col- —
Control Data 57,00 58 00Dow Chemical 33 10 34 20Du Pont 46,85 47^0Eastman Kodak 70 10 70 60E:,xxn' 34>5 35^40
Fluor 20, 75 2120

56,60 58.40
50,90 53.60
73,10 75.800l! 67,70 -Gil!. ' _ _

Gulf OU 39,00 39,70Honevwelllnc 117,75 122.00
121.25f 126,00
29,20 30.10ntern P-'P>' 51,30 53,90

ntern. Tel.&Te). 44.60 46.30Litton Ind. 62,50 63.70
114.25 119.50

' 14,30 14.60
" bllo|l 30,70 31.60N irth Am. Phil 64.60 65.10Petr. Corp 24,00 25.10Pepsi 34.70 34.75Ph,llP ■"■ 58,60 f 59.70Philips Petrol 34,30 35,70

27.60 27.60
RCA 28,40 29,10
ReP S 21,50 22,40

55.50 57,20
Sears Roebuck 40.50 42.10Shell Oil 48.90 49.50
S; 41.70 43,40Stal 37.50
Tand.v 47;2 0 49,90

35 40 36 20

'ix '■ 127.00 130 4C
66.30 67.00
57.00 57.80

CS .- 24,50 25,20
Warner Lambert 28,00 29.50
Westingh. El. 44,80 46.30
Woolworth 36,00 37.30
Xerox Corp. 46,00 47,00

Certificaten (buit. aand.)
"■H'J. 136,50 140.00AMAX Inc 7600 79 00

Pr 135,50 138.50A" 27.70 28.50■_r_prn.m' 18000 183-D°_ ,
u u.■*"?_" 10200 105.00Atl Richtield 139,50 142.80

126,00 128.40Burroughs 154i00 160,00
rt n 105,80 108,20
P' 88,00 94.60Citicorp n0.30 ii5,00Colgate-Palm. 62.50 62.50Control Ij 158,50 1615cDart & Kraft 187,60 ig2,20

hemical 96 ,50 98 90
Eastman Kod. 204.00 204 0CExxon Corp 93,50 99,50a>rP- 60.00 61.80Ford ■' 161,80 168.01
Gl-'nb- 147,50 154,0(
Gen r 129.00 129,5(

208.60 214.01
196.50 199.7'Gll, 121.50 120,51G°lll' 81.00 83,50
835,00 835,00

}_\ c° 40.70 43.50Pi, 340,00 359.80
"l1, 84,50 86.50m 125,40 132,50

K: ' 114,00 116.00Ind 182.00 183.20
orP 330,00 341.00"P' 273.00 283.00p- 240,00 244,00

380.00 380.0C
111,80 11051
186,50 185.01
99,00 100,01
165,00 168.51Phllh^ 99.00 1020(Polaroid Corp. ~ 12 jq 72 10am 155,00 157.51
130,00 130.0.

' £c,. l 81,00 82.00| 158.50 163,0,
114,00 118.51
60.10 60.60

; Ü'i 140.00 141,01
119,00 124.0,Pnc 110,00 112.51Jand> 136.00 140.5,
370,00 371.0C
163,10 164.7,

_? S 70,10 72.00l" 79.00 84.50
1 .V 128.50 131.51

101.20X' 128,00 128,81

Beurs & valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zifver op 21 juli om 14.30
uur bij de firma Drijfhout, alles in kg:

GOUD: onbewerkt f 39.650-f 40.150
vorige ’39.380-/39.880; bewerkt ver
koop ’ 42.160. vorige f41.880.

ZILVER: onbewerkt ’ 1125-, 1193.
vorige ’ 1105-/ 1175: bewerkt verkoop

’ 1260. vorige ’ 1240.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:

Amerikaanse dollar 2.81 2.93
Engelse pond 4.25 4.55
Belgische frank (100) 5.44 5.74
Duitse mark (100) 110.25 114.25
Italiaanse lire (10.000) 18.25 20.25
Portugese escudo (100) 2.30 2.80
Canadese dollar 2.27 2.39
Franse franc (100) 36.00 39.00
Zwitserse franc (100) 135.00 139.50
Zweedse kroon (100) 36.00 39.00
Noorse kroon (100) 38.00 41.00
Deense kroon (100) 29.75 32.75
Oostenr. schilling (100) 15.70 16.20
Spaanse peseta (100) IJSB 2.13
Griekse drachme (100) 3.20 4.00
Finse mark (100) 5U.25 53.25
Joegoslav. dinar (100) 2.80 3,80
lerse pond 3.42 3.72

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
US Dollar 2.86825-87075
Pond Sterling 4.3875-3925
Duitse mark 111.810-860
Franse franc 37.160-210
Belgische frank 5.5865-5915
Zwitserse franc 137.575-625
Japanse yen 120.15-25
Italiaanse lire 18.895-945
Zweedse kroon 37.445-495
Deense kroon 31.025-075
Noorse kroon 39,315-365
Canadese dollar 2.32875-33125
Oostenr. schilling 15.919-929
lerse pond 3.5290-5390
Spaanse peseta 1,9490-9590
Austr. dollar 2.5250-5350
Antill. fis. 1.5850-6050
Surin. fis. 1.5950-6250
Saoedi riyal 83.05-30

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP -CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):

Algemeen 135,90 138.10
Algemeen-lokaal 128,80 130.80
Internationals 143,60 146.10
Industrie 111,00 112.40
Scheep- en luchtvaart 147,20 149.20
Banken 239,80 245.90
Verzekering 241.30 242.Ü0
Handel 114.00 116.30
CBS-oblig. index 98,40 99.10
Rendem. staatslening 8,62 8.51
waarvan 3-5 jaar 8,40 8.36
5-8 jaar 8,65 8.50 '8 jaar en langer 9,02 8.94
nieuwste drie 9,13 9.05
rend. BNG-leningen 8,77 8,71
rend. bankleningen 8,73 8.73
rend. spaarbrieven 9.12 9.09

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand
(tussen haakjes delaatste notering van
dezelfde dag):
AKZO 68.70-68,90 (68,70)
Kon. Olie 133,60gb-134.20 (133.70)
Philips 51.40gb-51.80 (51.80)
Unilever 204.00-205.00gl (205.50)
KLM 161.20-162.50 (162,50)

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddeiden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index ta,
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 1229.17 578.62 132.32 4
Hoogst 1238.48 588.11 132.80 496.02 .
Laagst 1217.35 571.94 131.07 486.22
Slot 1229.37 580.73 131.74 491.54 1
Winst' .1.51 .5.36 -0.58 +1.45verlies
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PTT-Telecommunicatie heeft
Siemens en Philips opdracht ge-
geven de abonnee-apparatuur
voor de tweede generatie auto-
telefoons te leveren. De order
voor beide firma's omvat 2500
apparaten. In september wordt
begonnen met de bouw van de
nieuwe autotelefooncentrale te
Rotterdam, die is berekend op
50.000 abonnees. Verwacht
wordt dat de centrale in de twee-
de helft van 1984 operationeel
is. De nieuwe autotelefoons zijn
voorzien van een zogenaamde
gecombineerde telemicrofoon
met een ingebouwd toetsenkla-
vier en uitleesmogelijkheid. Sie-
mens levert daarnaast nog een
toestel met een van elkaar ge-
scheiden bedieningspaneel en
hoorn. De foto toont een auto-
mobiliste met in haar rechter-
hand het Siemensapparaat en in
haar linkerhand het apparaat van
Philips.

Limburgs dagblad
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\ lomeropruiming bij Schreurs, altijd iets bijzonders
I Diverse meubels voor minder dan de helft, u gelooft 't niet?
I Komt u zichzelf maar overtuigen. Zie onze etalages!

Staande klok met Westminster slagwerk, zolang de voorraad _# 7no Moderne zitgroep 3-zitsbank + 2-zitsbank met verstelbare armleunin- *
strekt spotprijs! ’ /yö,- genvan^26§sT- spotprijs! ’ I3UU, B

2-zitsbank in Bison wildieder (met interieurvering). Ongelooflijk # j Cnn Slaapkamer, geloogd eiken, massief. Kompleet van Nu , QQQQ
spotprijs! ’ IDUU,- kompleet 4-deurs spotprijs! J 0990,"

\ iQCfI Porseleinkast met boog (licht beschadigd). Toonkamermodel , 99QQ
Zware massief eiken secretaire spotprijs! f IOuU,- vanJ^4soT- ï'I'SZZ spotprijs! ’ LL\3O, m

Diverse losse fauteuils in mohair velours voor ongelooflijke prijzen ~ _inO Wipstoel, geloogd eiken met gobelin van < 7QQ
reeds vanaf! J 4;Jo,- spotprijs! ’ #SJÖ,-

Broodkast, 3-deurs, massief eiken van _J4+sop nu voor min- # jnno Maasief grenen keukenset, 2- + 3-zits hoekbank, met berg- * -fl n_l__
der dan de helft ’ I Uoü, " ruimte, tafel + 2 stoelen van^+sSS7- spotprijs! J I UUU, "
Brabantse eetkamer, 4 stoelen met zadelzitting + massief eiken tafel- ,_■ nno Toogkast, 2-deurs, geheel massief eiken, tot en met de rug van , * qqq
van^_2B9e^ spotprijs! J 1930,- l^ttt? spotprijs! ’ ISSO,-
Zware t.v.-kast met inschuifdeuren, massief tot en met de rug! van ,_m OCfl . . _ "_^ _ "" 1 4 9RQR .
"^995. spotprijs! T l_lüU,- 2-zitsbank, heel apart in antiekieder van^3B9o^ spotprijs! J _LÜ3O,-
T_v.-kast, 2-deurs, massief geloogd eiken van _£j_oBO^. U ge- cno 3-zits- + 2-zitsbank in pracht nappaleer met interieurvering, kompleet , QQQQ
looft het niet!! I Ü spotprijs! ’ 098,- van^&W- spotprijs! ’ 0330,-
-2-zitsbank in velours de gene van_t-48es^ ’ 998," Secretaire, antiek eiken gepatineerd van^Qe^ spotprijs! f DOU,"
Pracht eetkamer, 6 stoelen in wildieder -1- tafel, massief eiken , aqaq Prachtige schelpdraaifauteuils in grijs of bruin anahneleder zolang * QGfiL
180x85 van^3©9ÜT- spotprijs! J _L__3Ö,- de voorraad strekt spotprijs! ’ 33Ü,

1 vßaannJ^ 3ZitSbank' 2 faUteül,S' 9ehee' 9eStoffeerd~!üL*sxEK f 2998," Onze geheel grenen collectie moet weg tegen SPOTPRIJZEN!!!
| Zware broodkist, 4-deurs, massief geloogd «ken van ’2998," Ridderfauteui, met fraai steekwerk in cheui.le velours spotprijs! ’1250,-

Prachtige massief eiken bijzetfauteuH met wildlederen kussens- % coo' Prachtige Tasmaans eiken slaapkamer met 4-deurs boogkast,

' van£i_9_r spotprijs' ’ 698.- 250 cm ledikant 1.40x2.00, 2 nachtkastjes, commode met 5 laden + spie-

| MaasiS eiken' dekenkisten'"in"dh/erse"mateS,"'nu uitdelen geblazen! % QQB . voorBeS'iSt aHe6n *' b^n^he" ’ 4500,-

-■ HAAST U, ZODAT U NIET DE BOOT MIST TIJDENS ONZE OPRUIMING j

"■
| DIVERSE MEENEEMMEUBELEN VOOR EEN ECHTE MEENEEMPRIJSi | j, —,_#» schreurs meubelen b.v.

I "M._ MOLENSTRAAT 10, LIMBRICHT -tel. 04490-16961_
hmbrichlA^ I

9*.-«nr/\ ' Langs de grote weg Sittard-Born ■ ruime parkeergelegenheid

j " lEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR
l'

BMW 525
Jwj. okt. '81. Zilvermet., warmte werend glas. autoradio,
trede banden. Zeer goed onderhouden, 47.000 km.
edere keuring toegestaan. 1e eig., prijs ’ 27.000,-. Tel.
143-643006. 'Bos Heerlen b.v.

Suzuki-Subaru-dealer
irasbroekerweg 9 Heerlen, tel. 045-724545 - 720800
*edt aan: Subaru Mini Jumbo '82; Subaru 1600 SRX
Ï2; Subaru 1600 SX '81; Peugeot 305 '79; Mini 1100 S
78 '79 en '80; Fiat Panda 34 '81; Ford Granada 2.3 '79;
Artsubishi 2000 GLX 77 (gas); VW Golf S '76. Div.
oedkope occasions van ± ’ 1000,-.
Vij bieden aan, door inruil op Citroen: BMW 525 1978,
0.000 km, blauw; Toyota Tercel 1982 23.000 km bruin;
'olkswagen Golf LD 1979. 120.000km rood; Mitsubishi
ïaporro 2.0 1980, bruin; Renault 14 TL 1980, 91.000
m. rood; Ford Escort 1.3 1978 73.000 km, geel; Re-
ault 18 TS stat.car 1981 75.000 km blauw; Renault 20
S 1977 77.000 km, beige; Alfasud sprint 1979 45.000
m grijs; Mini 1000 1979, 68.000 km rood; Citroen:
€V6Club 1979 beige LNA 1980 rood; Visa Club 1979,
teuw; Visa Club 1980 zwart; Vis Club 1981 beige; Visa
'uper 1980 groen; Visa super 1979, blauw; GSA Pallas
980 groen.

Uw Citroen-dealer
ojtobedrijf van Leeuwen, Strijthagenweg 129. Kerkra-
'e-W, tel. 045-453355.

MERCEDES 280
'■EL bj. '75 le eig. auto-

electr. ramen, tem-
■-.. sierliisten. getinte. schuifd. echt lede-
ekl.+ 4 hoofdst.. ra-
-55., trekh. in staat
nieuw f 14.700,-.

nchterlaan 5, Beek.
.02-71451.
AUTO'S biedt aan
:ke occasions met

garantie en rui-. elke prijsklas-
se keuring toege-
G.G. Auto's. Hee-

t> 286, Heerlen, tel.
(grote weg Hrl.

-urn).

HONDA Civic '77
sium veilingen

■..-. tel. 045-418915.
VW PASSAT bj. '75.

Dnevo-
-217. Kerkrade-W.
VOLVO 345 2 ltr.

[2. Het Ambacht 73
urn.
ilters Sportstr. 16
ide OPEL Kadett

I tot '82; Opel Asco-
,7 automatiek; Opel! '79 '83 nw. model;
r 3 LS LPG '79; VW
:i(); Datsun Cherry

Inr. en fl-
mog. 3 mnd. garan-

GS 1220 Club.
lenmetall., i.z.g.st.

77. Vr.pr.
2, Ka-

■

)PEL Blitz verhuis-
h. v.

ifm. 3.20 x 2.05
nw. banden, vaste

Lr. lfi

OPEL Rekord te k. 1900
luxe vele extra's bwj. '79.
vaste pr. ’ 7950- Tel. 045-
-451832 na 19 uur.
Tek. HONDA 750 Fl tour-
kuip, km 10.000. vaste prijs
f5OOO- bwj. '81. Zien is
kopen 045-413901.
Te k. MERCEDES diesel
220 D '75 f595- goede
auto. VW Passat diesel '80
5-drs. 67.000 km. goede
auto ’ 12.500- Opel Asco-
na 12 S '76 mooie auto
f545- Renault R5auto-
matiek '78 51.000 km
(6750- R 5'76 f3OOO-
Datsun F II '78 ’ 5500,- Te
bevr. Martens B.V. Kerk-
str. 92 Übach o. Worms tel.
045-314096.
Voordelige auto's: PEU-
GEOT 504 GL stuurbekr.
electr. ramen type '79

-.50,-: Renault o Alpine
bj. '78 ’7900.-: VW Golf
GTI uitgevoerd, apart
mooi bi. <6 ’4900.-; Re-
nault d TL eerste eig.
mooie auto bj. '78 f 5251).-:
Rover 2600 o-specd. grijs
metal. als nw. bijna '/9
f6900.-; Audi 80 LS
2-deurs. olijfgroen zeer
mooi nov. '77 ’5500,-; Tal-
bot 1307 GLS groen metal.
als nw. bijna <9 ’ 4750,-;
DAf 46 zeer zuinig, eerste. apart mooi bj. '77,
40.000 km ’ 3250.-; Mitsu-
bishi Galant coupé keuri-
§iuto, nw. banden, leren

ak. bj. '76 ’ 3250. ; Re-
nault 4 F 6bestel met ra-
men, eerste eig. bj. '81
f6250,-; Renault 4TL kl.

1250,-. In-
ruil, financiering mogelijk.
Burg Lemmensstraat 158,
Geleen. tel. 044
bij Shell benzinestation.

I Leijenaar's-autocentrale
II biedt te koop aan onder
1 volledige garantie en er-
kende keuringen. " Aan-
koop ook zonder eigen
geld via een lening. Ford
Escort 1100 de luxe (Bra-
vo) blauwmet. 3-82; Ford
Capri 11-1600 GL oranje
'79; BMW 318 blauw '78;
Honda Prelude de luxe
mcl. LPG-inst. zilvergrijs-■ met. 11-79: VWGolf Sprin-
ter special uitv. oranje 11-
-79; Opel Kadett 4-drs. de
luxe mcl. LPG-inst. zwart
11-81: Opel Ascona 19N de

1 luxe 4-drs. mcl. LPG-inst.
goudmet. 11-79; Opel Re-
kord de 1.9Nde luxe tur-
quasemet. '80; OpelKadett
Hatchback 12N de luxe
oranje '80; Opel Manta
2.oNde luxe goudmet. '79;
Tovota Tercel de luxe
bruinmet. '79: Opel Kadett
12N de luxe 4-drs. en auto-
matiek goudmet. 11-78;
Opel Kadett stationcar
12N geel model 78; Opel
Kadett 12N stationcar vol
de luxe oranje '76; Opel
Kadett 12N City geel '76;
Ford Taunus 16Ö0 4-drs. de
luxe rood 11-78; Mini 1100
special blauwmet. '78; VW
Golf diesel geel '77; Opel
Ascona 16N automatiek
oranje 11-75; VW Kleinbus
1600 voor 9 pers. vervoer
met nieuwe motor signaal
blauw 11-76; VW LT Piek
Up met open laadbak mcl.
huif en LPG inst. geel 11-
-76; Mitsubishi Celeste 1600
de luxe mcl. LPG-inst.
rood 12-76: VW Kever 1300
oranje '72; Opel Kadett
11N bruin '73; div. nieuwe
aanhangwagens vanaf

’ 450- Dit alles bij Leije-
naar's-autocentrale Ridder
Hoenstraat 145 tm 153
Hoensbroek tel. 045-
-212091.
Te k. goed onderhouden
MINI Clubman bj. '75. pr.
f 2250-, tel. 045-311531 tot
19.00 uur.
MERCEDES 608 D '78. ex-
tra lang met hydr.
laadklep, ï.st.v.nw. VW
transporter 1.6 '80 geslo-
ten, kl. blauw; Ford Tran-
sit GlOO luxe '81 9-pers..
zeer mooi. kl.wit, VW be-
stel '76 kl. geel met LPG,
Kerkstr. 113. Übach o.
Worms. tel. 045-321810.

Simca bestel
bouwj. '77, '78, '79, '80

Nico Neis
Tel. 04407-74267.

Voor bestellers
Nico Neis bellen

Tel. 04402-74267.
Te k. MINI 1000 special
bwj. '75 pr. ’lB5O- Tel.
045-255416.
Te k. TOYOTA Carina,
i.z.g.st., pr. f 1800,-. Eind-
str. 59, Schinveld.
Te k. GS 550 L SUZUKI,
bj.. '80. m. ace. ’4200.-;
Honda Accord sedan, bj.
'78. sport, spuitwerk, spoi-
ler e.d.. kl. zwart - rood -
goud. 16250.-. Tel. 045-
-223885.

Te k. DATSUN type Cher-
.ry '78, als nw. Rotter-

damstr. 24. Heerlen.
Te k. CABRIOLET Olds-

i mobil Cuttlas 1969, auto
verkeert in nieuwstaat.
’11.900.-, inruil mogelijk.
Rennemigstr. 29, Heerler-

-1 heide.
Te k. AUDI 100 LS '77

' ’ 5300,-, Volvo 144 '74 met
LPG ’ 2850-, Honda Civic
'77 ’ 4350,-; VW Passat '78
met LPG f4850.-; Mazda
929 coupé 77 f 2750,-; Ka-
dett L '75 f 2250,-; Mazda
616 L '75 ’ 1000-, Renault
16 TL '76 f 900-, Chrysler
autom. '77 ’ 1150,-.Renne-
migstr. 29, Heerlerheide.
Let op, let op, inruilersvan
ferenommeerde zaak te

oop voor weggeefprijzen.
kijk en vergelijk in prijs en
kwaliteit, vraag niet hoe
het kan. maar órofiteer er-
van. Let op; OPELAscona
16 SR op gas '80 f 8750.-;
Mercedes 350 SE '75
’4250,-; Mazda 818 '78
’3750,-; Ford Escort gas,
'76, ’3950.-; Citroen GS,
'78, ’2450,-; Ford Escort
'77 autom. ’ 3750,-; Honda
Civic '77 ,3750,-; Mitsu-
bishi Celeste '77 ’3750,-;
Datsun 120Y gas f 2450,-;
Datsun Cherry AF II '78
’3750,-; Opel Ascona '76
gas ’3750.-; Mazda 1000*19 f 3450,-; Mercedes 240
D autom. '75 f 3450,-; Mini
'77 ’ 2750.-; 'Honda Civic
'77 autom. f3750,-; VW
Golf '75 ’ 2750,-; Audi 100
'75 gas f 1450,-; Austin Al-
legro '79 12950,-; Simca
1308 bj. '77 f2450,-; Mer-
cedes 200 D i3'76 ’ 3450,-.
Speedboot 60 pk met trai-
ler ’ 3750,-. Steeds wisse-
lende voorraad, snelle fi-
nanciering. Inruil mog.
Crombacherstr. 7, Kerkra-
de-West, Gracht, laatste
str. links voor grensLocht.
Ingeruild óp HONDA:
Honda Civic 3-drs. aut. '79
'81; Honda Civic 3-drs. en
5-drs. luxe '78 '80 '81 en '83;
Honda Accord 3-drs.. luxe
en aut. vanaf '78; Honda
Quintet '82. Bovenvermel-
deHonda's zijn geen les- of
leaseauto's: Suzuki Carry
'82; Renault 6 TL '77; Peu-
geot 104 GL '78; Ford Es-
cort aut. '80; Mitsubishi
Galant '78; Opel Kadett
'78. Verder enkele goedko-
pe auto's. Renault 6 TL '76;
Mazda 1000 '75. Inruil en fi-
nanciering mogelijk.
Auto's boven ’ 5000,- met
Bovaggarantie. Auto Heral
b.v., Honda-dealer, Haef-
land 15, Brunssum. tel.
045-252244.
Te k. OPEL Rekord. nw.
type '78, zeer mooi, m. gas,
’0500,-. Holzstr. 97, Kerk-
rade.
Te k. CBX. bj. '79. m. race-
kuip. Veldstr. 10. Jabeek.
Te k. CB 1100 R. bj. '82
type '81. m. Nico Bakker-
uitlaat. Veldstr. 10, Ja-
beek-
TOYOTA Starlet. 5 ver-
snell., alum. sportwielen,
kl. zwartmet.. km.st.
60.000, bj. '80, mr., fin.
mog. Theo Luyten service-
center, In de Cramer 50,
Heerlen, tel. 045-719335.

„VAKANTIE-OPRUI-
MING". Wij gaan gewoon
door met onze opruimprij-
zen, o.a. Ford Taunus 1600
apart mooi, sportvelgen,vinyldak 4-drs. enz.

’ 4500,-; Volkswagen Jetta
C type '83. schadevrij le
eig. 1600 km gel. '/■>Jr. ga-
rantie ’ 15.500,-; Toyota
Cresida hardtop coupé de
luxe, zilver 14.000 km Va jr.
gar. f 10.500,-; Nissan
Cherry 1200 HB '81 zilver
'/_ jr. gar. ’ 9750.-; Mitubis-
hi Sigma Galant 1600 de
luxe 4-drs. 50.000 km zil-
vermet. ’ 8950,-; Ford Gra-
nada 2.3 GL schuifkantel-
dak, roodmet, stuurbekr.,
trekh., enz. ’7500,-; Saab
Turbo-coupé roodmet.,
schuifd. sportvelgen, Pi-
relli. enz. f 14.800,-; Ford
Escort 2000 RS racing
sport, weinig gel. als nw.
’6500,-; Ford Escort 1300
racing green, 10.000 km
gar. ’ 4500,-; Triumph
Sppitfire 1500 cabriolette,
rood Abarth uitl. type '80

’ 9750,-; Ford Escort 1300
zwart, technisch 100% bj.
'76’ 300,-; Datsun 120AF2
blauwmet. en zilvermet.

’ 2950- en ’ 3950.-; Opel
Ascona diesel geel, lak iets
besch. bj. '79 f7650,-;
Honda Civic 1200 blauw-
met. sportv. stuur, console
enz. ’5950,-; Mazda 1000de luxe rood bj. '78
’4250,-; Citroen GS 1220
blauw bj. '80 ’ 6750,-; Peu-
geot 305 1300 de luxe
schuifd.. trekh., enz. type
'80 ’7500,-; Fiat Ritmo
1300 5-drs. signaalgroen
type '80 ’7500,-; Renault
18 GTS goudmet. dure
uitv. lak iets besm. type '80

’ 7950,-; Mazda Legato
automatiek echte directie-
auto mod. '82 f 13.950,-;
Opel Rek. Berlina 2000 S
automatiek, Cruise-Com,
verstelbaar stuur enz. enz.

’ 13.750,-; Audi 80 auto-
matiek 4-drs. kopermet.,
sunroof enz. enz. ’ 6950,-;
Toyota 30 automatiek 1200
cc bruinmet. ’ 3500,-. In-
ruilers Datsun 120 V tech-
nisch 100% spuitwerk type
'78 ’1750,-; Mazda 121
sporicoué iets werk
f 1950,-; Mazda 1300 type
818 ’450,-: Renault 4 be-
steller kl. wit bj. '77
’1750.-; Daf 55 ’275,-. In-
ruil, ruil, inkoop, taxatie,
nieuwe Datsun-Nissan
modellen leverbaar, garan-
tie volgens Bovag-bep.
enz. enz. Auto Dentgen-
bach Ind.terr. Dentgen-
bach, Langheckweg 36,
Kerkrade, tel. 045-462353.
Te k. 4 lichtmetalen VEL-
GEN, s/2 x 13, v. Opel.
Oude Molsbergerweg 9,
Simpelveld.
Te k. TOYOTA Corolla
1200 coupé, met een klein
beetje werk met auto re-
verse, radio, cassetterecor-
der, pr. ’850,-. Ridder-
hoenstr. 40, Hoensbroek.
Te k. in nog zeer goede
staat verkerende SIMCA
1000 Special, bj. '75, vr.pr.
’350.-. Tel. 045-221852.
Te k. EEND 2CV4 i.z.g.st.
zeer mooi f 1400- Livings-
tonestr. 19 Heerlerheide
(De Wieer).

AUTI 100 5E autom. '79;
Daf Volvo 66 GL automaat
'77; Datsun Blue Bird GL
4-drs. 1800 '81; Mazda 626
'80; Datsun Cherry 3-drs.
'79; Honda Accord 4-drs.
'79; Peugeot 504 GL met
schuifdak '79; Peugeot 305
GL '79; RlB TS '80; Ford
Granada 2300 L '79; Ford
Taunus 1600L '80, '79 GL:
Fiat Ritmo 65 CL '81; Opel
Ascona 2000 L '80; Ford
Fiësta 1100L '78; Princess
1800 HL '77 in goede staat
f 2250.-; Mitsubishi Ga-
lant GL '80 met gas; Mitsu-
bishi 1600 Galant GL '78.
Inruil en financieren. Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. v. Dijk en Zoon,
Hompertsweg 33, Schaes-
berg-Kakert, tel. 311729,
alle Deurten en reparaties.
Garage Schaepkens biedt
te k. a.: FORD Taunus '80
als nieuw le eig. f 8750.-;
Datsun Cherry 80 le eig.
goud met. ’7750,-; Opel
Kadett stationcar '80 le
eig. ’11.250,-; Toyota
Sportwagon '79 blauw
met. ’ 6950,-; Toyota Cari-
na nieuw mod. '78 LPG
f 5500.-; Datsun 100 AF II
'78 blauw met. f4800,-;
Fiat 128 rood '78 f 4950,-;
Mini '77 le eig. f2950,-;
VW Golf groen 76 ’ 2950,-;
2CV6 groen ’ 2950,-; Hon-
da Accord '78 j 5450,-. div.
inruilers va. ’ 500- 04405-
-2896. Klimmenderstr. 110.
Klimmen.
Ton Quadflieg biedt aan:
MATRA Rancho X '79, kl.
groen- Mitsubishi Sapporo
1600 GL '79 kl. wit + bruin
leren dak; Volvo 343 DL
automatic '78 met schuifd.
getint glas: Mini 1000 spe-
cial '81 kl. blauw metallic;
VW Polo '80 kl. groen; VW
Jetta GLS 4-drs. '81 kl.
blauw sportvelgen, apart
mooi uitvoering; VW Golf
LS '79k1. rood zeer mooi;
Mazda 323 1.5 5-speed '81
kl. groenmet.; Ford Tau-
nus 1.6 L type'Bl kl. grijs +
lerendak; Datsun Cherry
GLX '80 kl. grijs, jubileu-
muitv., sportvelgen; Dat-
sun Cherry GL '79 kl. goud
met.; Renault RlB GTL '80
kl. beige; Alfasud 1.5 '79kl.
zwart; Ford Capri 1.6 GL
automatic kl. goud met.;
Opel Ascona 16 S 4-drs. '78
met LPG gas kl. beige.
Chevrolet Malibu Classic
'77 autom. zeer mooi. Alfa-
sud 1.3 5-speed '78 kl.
rood; Princess 2200 HLS
autom. '78 kl. blauw
f 1850,-. Inr. + fin. mog.
Garantie 10.000 km of 3
mnd. Kerkstr. 113, Übach
o. Worms, tel. 045-321810.
Automobielbedrijf Kom-
pier biedt aan, door inruil
verkregen: SAAB 99 GL
CM2, _2; Saab 900 GLE,
bj. '81; Saab 900 Turbo,
5-drs„ '78, '79 en '82; Saab
900 Turbo, 4-drs„ '80; Saab
900 GLS, 4-drs., '80; Saab
99 GL CM2 Special, '80;
Saab 99 Turbo, '79; Saab 99
GL, 5-drs., autom., '77: Ci-
troen GSA Pallas autom..
'80; Audi 100 GL SE, '79.
Akerstraat 150. Heerlen,
tel. 045-717755. Ook
's donderdagavond ge-
opend.

BMW 728 I aut., '80; Volvo
343 DLS, '81; Toyota Co-
rolla, '80; Mercedes 240 D,
'78; BMW 316. '76; Fuegp
GTX 2000. '83; R 20 L, "77:
R 14 TL. '80 en '81; R 5 Le
Car, '79; R 5 GTL, TL '78 en
'82; R4GTL, '78, '79 en '80.
Alle auto's met volledige
Bovaggarantie. Renault-
dealer Auto Dirks 8.V.,
Amstenraderweg 81b,
Hoensbroek, tel. 045-
-213068.
Te k. CITROEN GS Spe-
cial, bj. '76, f 1000,-, mr. vi-
deo mog. Tel. 045-224827.
Te k. RENAULT 5 GTL,
bj. '76, kl. groen. Tel. 045-
-719335.
Te k. v. le eig. RENAULT
4 GTL, '78, km.st. 43.000.
Beukenberg 70A, Oirs-
beek.
Te k. weg. omst. in uitst.
staat verkerende DYANE
6, bj. '73, pr. ’BOO,. Te
bevr. Proculusstr. 37,
Heerlen-Aarveld. Na 17
uur. Zaterdag na 10 uur.
Te k. BMW R6O/6 600 cc,
zeer mooi, i.z.g.st. Corio-
vallumstr. 38A, Heerlen.
Autocenter De Bongerd,
OPEL Kadett 1.3, nieuw-
ste model '79, ’9950,-;
Opel Kadett 1.2, '78,
f5950,-; Opel Kadett 1.2,
'75, ’2500,-; BMW 2500
aut., LPG, '75, ’2950,-;
Honda Civic, '77, ’4500.-;
Honda Civic aut., '76.
’2950,-; Renault 5 TL,
rood, '78, f4950.-; Ford
Mustang Ghia, '80,

’ 14.750,-; Ford Taunus GL
aut., '78. f6950,-; Ford
Fiësta, '79,' f 7950,-; Audi
50 LS, '76, net als VW Polo,
f 2500.-; Volvo 66 aut., '76,

’ 2500,-; Honda KR 500 R,
'82, ’5000.-. Inruil, finan-
ciering, garantie. Gebruik-
te LPG-inst. te k„ v.a.
f 250,-. Bongerd 35A,
Spaubeek, tel. 04493-4106.
Te k. DATSUN 160 J cou-
pé, "76, leren dak, 5-versn.,
te.a.b. Tel. 04490-24330.
Te k. SIMCA 1100 GLS,
uitm. st., le eig., bj. '78,

’ 2500,-. Holzstr. 126,Kerk-
rade^
Te k. OPEL Kadett, 3-drs.,
kl. wit, bj. '80. le eig..

’ 11.500.-. Crombacherweg
24,Kerkrade.
Te k. MINI Clubman 1100
'76 I super g.st. ’ 1995-Fi-
nefrau 93 Kerkrade.
Te k. 2 CV 6 eend bwj. okt.
'80 vr.pr. f525- Tel.
04493-4145.
Te k. SUZUKI GS 850 bwj.
'79 als nieuw, veel access.,
tourkuip. Spireastr. 9
Kerkrade-West.
Te k. van le eig. (oudere
heer) TOYOTA Corolla
i.z.g.st. Km.st. 59.000.
Bwjr. '73. Pr. f 1450.- Tel.
045-417222 b.g.g. 322460.
Te k. RENAULT 4 GTL
bwj. '78. Weergraaf 27
Hom.
Te k. BMW CHOPPERevt.mr. zijspan BMW mogel.
Tel. 045-271754. na 18 u.
Tek. DATSUN 100Abj. '75
/ 700. . Lemmender 64.Brunssum, tel. 2562162 .

Te k. BMW 2500 bwj. '75
met LPG, JBS-velgen.
geen tweede zo mooi
t.e.a.b. Tel. 045-225338.
Te k. aangeb. PONTIAC
Firebird supermooi 6 eil.
LPG bwj. '75 vr.pr.
f 3750- Audi 100 coupe S
100% in orde f 950- speed-
boot en trailer bwj. '78 4
Eers., electr. st. binnen

est. 50 PK Mercury-mo-
tor vr.pr. f 2750- Ringstr.
28 H'broek (Steenberg).
Te k. TOYOTA Celica Lift-
back bwj. '79 met extra's.
Tel. 045-219307 tussen 12
en 18 u.
Te koop: PORSCHE 911 S
bj. '71, prijs f 13.500,-.
Bevr. Kloosterstr. 29, Sim-
pelveld. ____
Weg. aanschaf grotere
BMW te k. BMW 3231. 3
mnd. oud. kl. zwart. 6000
km, nw.pr. ’47.000-
T.e.a.b. 04750-18026 b.g.g.
04748-1446.
Te k. SIMCA 1308 GT bj.
'77 voor f7OO-, tevens
Honda motor type CB 900
F bj. '80, Europastr. 53,
Schaesberg.
Te k. CITROEN '75 met
LPG i.z.g.st. tel. 04406-
-13739.
Te k. i.st.v.nw. VW KE-
VER '74, iedere keuring
toegest. Tel. 04404-1610.
Te k. motor SUZUKI GS
400 z.g.a.n. aug. '82, kmst.
5700, Kruisstr. 10, Klim-
men, tel. 045-753269.
Te k. VW Passat LS, bwj.
'76, kmst. 90.000, nw. uit-
laat, radio + trekh., i.z.g.st.,
4-drs.. tel. 045-440516.
Tek. zeer mooie ASCONA
met sunroof. Ipg. bwj. '77,
vrpr. f 4500,-. Akkerwinde
28, Übach over Worms.
Te k. OPEL Ascona bwj.
'76, Salviastr. 7, Kerkrade-
West. Na 17.00 uur.
Te k. OPEL Kadett bwj.
'76, vrpr. ’ 2750,-.
Kampstr. 5, Kerkrade-
West; _
Te k. MAZDA 626 20 S DX,
5-versn„ bwj, '81, 45.000
km, tel. 045-322584.
Te k. HONDA XL 500 En-
duro bwj. 1981. Engelen-
kampstr. 9 Sittard.
Te k. MGB bwj. '75 i.z.g.st.
Inr. ongerest. sportwagen
mog. Anselderlaan 11
Eygelshoven.
Tek. MAZDA 1300 i.z.g.st.
bwj. '74. Pr. f 1300- Tel.
045-411553.
SUZUKI SJ 410 Q Jeep
sept. '82, 9000 km. Vele ex-
tra's f 14.000- Gouver-
neurstr. 41 Hrl. tel. 045-
-712967.
TRIUMPH Spitfire 1500
1979; Triumph Acclaim
HL 1982;Forc. Escort 1975:
Mini's van 1977. 1979 en
1980. Auto van de weck
Austin Allegro 1300 Sper.
1979; Austin Maxi 1750 HL
1977; Suzuki Jeep SJ 410
OS 1983; Renault R5TL;
llonda Accord 3-drs. 1978:
Austin Allegro 1100-1978.
Have Autobedrijf Indus-
triestr. 31, 6135 KG Sittard
tel. 04490-15195.

Te k. EEND 2CV6 vr.pr.

’ 300-, tel. 045-255843.
Te k. FORD Granada 2 ltr.
LPG, radio + trekh. bj.
nov. '78, te bevr. 045-
-252863.
Te k. motor HONDA 500
XLS bj. eind '81, pr.

’ 3800,-. tel. 045-216635.
Te k. VOLVO Stationcar
145Sde luxe autom. op
gas, i.z.g.st. Dorpstr. 3,
Bingclrade.
Tek. ALFA 2 ltr. cabriolet
bj. '77, t.e.a.b. i.z.g.st.
Dorpstr. 3, Bingelrade.
HONDA cross 125 cc.
bouwj. '81, Raadhuisstr.
47, Hulsberg, tel. 04405-
-3194.
Auto Limburg. Een kei in
lage prijzen, kwaliteit en
service. Deze week vakan-
tieprijzen. SIMCA Matra
Rancho groen met. '78

’ 9000,-; Ford Mustang 5.0
L groen met. type '80
f 11.750,-; Alfa Guilletta
'1.6 blauw'79 ’ 7900,-; Ford
Taunus 1.6 Bravo groen
met. '81 f 10.750,-; Ford
Taunus 2.0 GL 6 cyl. '80
’8750,-; Ford Taunus 1.6
stationcar rood '80
f8750,-; Ford Taunus 1.6
kl. blauw type '80’ 8750,-;
Opel Ascona 1.9 blauw
met. bi. '81 ’ 11.750,-; Peu-
geot 505 GR groen met. bj.
_0 f 10.750,-; Audi 100L 5

S groen met. bj. '80
f 12.750,-; Renault 18 grijs
met. '80 f8250,-; Toyota
CorollaLiftback 1.6DX '80
f9750,-; Mazda 626 4-drs.
'grijs met. '80 ’ 8750,-; Dat-
sun Cherry 1200 coupé bj.
'80 ’ 8750,-; Datsun Cher-
ry 1200 HB type '80
f7900,-; Mitsubishi Sap-
poro 2000 GSR '79
f8900,-; Chevrolet Cama-
ro bruin met. type'79f 8750,-; Opel Manta
Hatchback 1.9 ’ 9250,-;
Toyota Tercel DL rood '79
’7900,-; Renault 5 TL
rood type '80 f 6900,-; VW
Golf rood '79 f 8750,-; Ci-
troen GS wit '79 (4600,-;
Opel Manta 2.0 S rood '79
’8750,-; Opel Rekord ca-
ravan 2.0 S rood '79
’8250,-; Volvo 245 blauw
'77 ’ 9250,-; Audi 80 L zil-
ver met. '78 ’7250,-; VW
Passat groen met. '78
f 6500,-; VW Golf LD '78

’ 9250,-; VW Golf LS GTI
uitv. zeer apart in 2 kleur-
ren gespoten '78 f6950,-;
Ford Escort 1300 GL goud
metal. '78 f 5900,-;Renault
4 TL kl. rood '78 f 4250,-;
Ford Fiësta 1.1 L zilver
met. '78 f7250,-: Mazda
323 1300 5 speed '78
f 5900,-; Toyota Corolla 20-
DL '78 f 4250.-; Opel Man-
ta 19S Berlinetta orig.
zwart met veel extra's '77
f 5900,-; Opel Ascona
autom. 4-drs. '77 ’5750,-;
Honda Civic blauw met.
'76 f 3600,-; Alfa Sud TI
bruin in nieuwstaat '77
f2950,-. Garantie, inruil
en vlotte financiering.
Elke keuring toegestaan.
Eigen werkplaats. Auto
Limburg; Stationsstraat
43. Beek, tel. 04402-74808.
Te k. VW PASSAT 3-drs.
le eigenaar, i.g.st. pr.
f2450.-. bi. 12 '76. tel. 045-
-711)0(18.

__*Ruim gesorteerde Vwlraad en betaalbare priük,
bij Autocentrum Ker|K
de. Deze week o.a l

vrolet Corvette targa |°
brio, kl. zilvergrijs metJo
in nieuwstaat; Bonito ' ei
sportwagen (type Fcrrt
kl. rood zeer exclu^ i.

f8750,-: BMW 730 4_
maat type '80 resedagr'J f
met. LPG, enz. Div. extfl h
f 18.900,-; BMW 728 ! Q
groen met. alle extra S
7 14.250.-; BMW 315 ?
rood le eig. 25.000
'81 ’ 15.750,-; BMW 31*1'»
ivoor '79 div. exflt
f 10.900.-; BMW 318J v
rood '80 f 12.750,-; _W„
320 kl. groen ’ 5900,-; <fKadett luxe station Kl-J :
geel nieuw model i'"

’ 11.750,-: Opel MantaJ h
goud met. le eig. f 57^ cAscona Berlina kl. rood.
'78 f6750,-; Ascon.
maat bj. '77 f 4750,-:J]
dett automaat kl. g_l'
f 4500,-; Triumph sfl*TR7 kl. witbj. '78 f 69(X1|
Capri 1600 GL nieuwst-J,
f 7750,-; Escort sport 19
kl. zilvermet. ’6750.-: |(
cort 1100 kl. grijs met-J <'77 ’ 4750,-; Taunus 9 .
uitv. ook stationcar bj ; 51 1
'81 vanaf ’6900,-; F«Jkl. zilvergr. type '80 S "^3
f8250,-; Fiësta kl
met. '78 f 5900,-; Fiesta.s .rood 11-77 ’4500,-: ÏJ|
cedes 280 kl. nieuw m<*j|
'77 automaat LP<
f 9950,-; Renault 5 AVI
k.zwart type '80 I p\ iRenault 16 TL kl.
groen met. le eig. bj-,* .
f7750,-; Renault 6(1
'79 vanaf f 2900,-; Ren".
5 div. vanaf ’ 2500.-; Aï
sud 3x '78-79 v« ,
’3500,-; Austin Min'J.rood '80 ’4900,-:
bruin met. le eig. iLada 1200 div.'7B-'ï'
’2500,-; Buick SI
automatic '78 coupé
(4750,-; Honda Ci
bruin ,met. '19 I 6'it
idem '78 ’ 4750,-; Mjjfl
automaat 1300 cc f 3'pl
Datsun Cherry HB 1 .„,'
vergr. met. '81 ’ 10.5"!
Datsun Cherry kl
met. '77 ’4500,-;
LJ '80 gesloten i>
rood; Fiat 128 pai
station '78 ’ 3750,-; Up
violet kl. blauw }_ i
f 3900,-; Allegro le «'78 kl. blauw ’ 350
stelauto's en persoi
sen Transit bestela"
maat nw. mocK
f 5900,-; Transit pc !bus '78 ’3900,-;
Comuter pers. ~ &
f 3900,-; VW i
dubb. cab. '78 J
motoren Yamaha *

'82 f6900,-; Yamah
f2500,-; Honda Go
’2750,-; ingeruild
tang. Scirocco, Goi
geot. Bedford can
troën. Daf, Ford, ei
vanaf ’250.-. Inru
mog. Snelle fin.
en onderhoud. A
trum Kerkrade. I
dersteenweg 69
453502, naast nieuv
tieburcau, Kerkrade. '
dags gesloten. _Pj,
VW Golf 1100 te k
dio. kl. wit, bwj-wj

’ 2750- Tel. 045-45660"
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Meloen
" Voordat harmonie St.-Jozef"n Kaalheide naar Valencia
JnS 0"i daar deel te nemen aan
JCertarnen, had in heel Zuid-
pnburg waarschijnlijk slechts
P enkeling gehoord van het
jPaanse plaatsje Sagunto. Nu
J!nnen heel wat meer lieden die
j/aats> omdat uit Sagunto de
Qrmonie komt die de tweede
"ats in de eerste afdeling
Pe 9< een plaats die eigenlijk
pozef toekwam. Maar ja, de

'Py heeft in dit soort zaken het
ptste woord, ook al klinkt dat
zi _^ *n e oren van de mv-
Qkkenners. Sagunto, onbe-n« dus. Maar wie kenschets
P^ verbazing toen wij gister-
j lcr^a- in een groot winkelbe-
Ito Heerlen meloenen zagenj99en met daarop een stic-

waarop in fraaie Spaan-
üQ, Woordingen te lezen was

ir. deze lekkere vruchten
-Sagunto komen!

Kaarten
Wn u^n er weer> de jaarlijks
ie pierende prentbriefkaar-
Sg 'fdat is het echte Nederland-
Or

~'oord voor ansichtskaarten)
vro toeSestuurd door wild-
He ern de mensen die op vakan-
Q . zijn. We vragen ons wel eens
dip1. at de beweegredenen vanileden zijn om uitgerekend
fca ree. act^e van de krant een
Jo ?r£J6 te sturen. Vi?iden ze ons
knfr U

u Missen ze misschien de
echt lk? °f denken ze dat we
znu a' die groetjes in de krant
cc) p zetten. Dat laatste is dus
rof. U*et waar- Dan zouden we

pekolommen kunnen vullen,e groeten van LD-lezers in

IP vreemde. We hangen de
hier netjes op en het is

2r heel fleurig gezicht. De ver-
Ppders bij deze alvast harte-,lJfc dank.'
Water

)"Amper drie turven hoog. Met
lJn voeten op de richel aan de,ar kon hij net met zijn kop er

t ,°venuit komen. .JWeneer" zo

" ,e 9°n hij zijn verzoek aan de
I -ar'ceeper, „mag ifc misschien
& P glas water?" De barkeeper
sj Pk enigszins neerbuigend
1-e)r

Qr daar kon hij natuurlijk
I, lf oofc niets aan doen) naar
I et Jongetje. Hij zei; „Dat ligt er

°:n wat je er voor betaalt".
ii__ets" 2ei de knaap met een

|l /^te verontu-aardiging, „ifc
itc i geen geld, maar
Ito dorst want het is knap
Jee rrn"- Er zijn barkeepers met
"| e-n 9oed hart en toevallig stond
I(^ 2? eentje achter de bar waar_ heinonoetJe voorstond. Een glas
■dof

r u;ater verscheen maar op. st? uetfde moment ook nog een
3fa °f zeven> acht vriendjes_ _g!j j ef Jongetje, die buiten
4te i staan u-achten op het
ilij. U ran de onderhande-
£dei?ifn van hun aanvoerder. Ze
$ op!.

n a"emaal een gias i_ater

!ctriif^671' u'ant het was niet zo
fP'k tw de zaafc en u?e zeiden

\\_ e<7f er 2ijn inderdaad
iloniT pers met een 9°ed 'iart', J« foor kinderen

Eten
I no. V°eer, dan zit moeder
I v,,u!iri i-'c met het daaglijks

'berende probleem: Watwe. Frites met een kroket is

' "oerf let bePaald het gezondste
l' hiic 'T7laar wel erg gemakke-
I j^,■Want dan hQe j.t ma er al_
I sta h"09 maar een lekkerefrisse
f een Jte maken en er komt toch
i' dip QornPlete maaltijd op tafel,

"r _o
Uoora( d°or het kleine grut

't ZoVer aanwezig) op prijs
kvr> oeste'd. Sommige mensen

i ge,i en 2e-'s op de heetste da-
"l ,e> SOeP. eten, anderen zoeken■j de Tneer *n derichting van kou-

' Si?'lotel- ~Voor mijn part
"iet 1 myn urowu- boerenkool
etc '"o°fcu;orst, ais ifc maar te_ a 'cry_ en veel" meent onze'
sc culinair inzicht ge-
dode Man van Palemig. Een
eter ls eenfeit: 't Is geen lastige

Expert
\ieu°nin9vereniging Simpel-
een Wordt zo langzamerhandüet

ey*:Pert wanneer het gaat om
«o. nnenhalen van subsidies
_in 9roolonderhoud aan wo-
ctc;.?en- Enige tijd werd ruim
l{lh

n ton uit de PNL-pot ge-
St p^ voor woningen aan de
oniGeorge- en Romeinenstraat.
Nene angs werd één miljoen bin-
cje Qfhaald voor woningen aan,,e? "aembucfcer- en Norbertij-
?U/)Straat' werkzaamheden
ge?|

en direct ter hand worden
bq omen "f pas na de winter-

:de » ." en ding staat wel vast,
Witte Imizen' van het ooste-
Hulsveld krijgen een geel'eu''tje.

Vrees
De brandweercommandant vreest
verder dat voorlopig niks hiervoor
in de plaats komt. „Een bedenkelij-
ke zaak, vooral wanneer mobiele
eenheden ruim zeventig uur nodig
hebben om bij calamiteiten in Zuid-
Limburg hulp te verlenen. Kerkra-
de heeft gelukkig goede contacten
met het Duitse grensplaatsje Herzo-
genrath, waar het Kerkraadse
brandweerkorps altijd een beroep
op kan doen", aldus Jo Delnoy, die
in zijn nog vrij jonge carrière bij de
brandweer al zes reorganisaties
heeft meegemaakt. „Op deze manier
kun je onmogelijk een goed advies
aan het college van B en W geven
over het te voeren beleid."
De 88-organisatie wordt in Zuid-
Limburg door de brandweer ge-koesterd, vooral door de specifieke
kennis van deze mensen op allerlei
gebieden. Toch wil het ministerie
hieraan een eind maken. „De rand-
stad zit uiteraard op rozen", aldus
Delnoy „maar voor Zeeland en
Zuid-Limurg moet het toch moge-
lijk zijn dat de BB samen met de
brandweer kan optreden. Telkens
wanneer een nieuw kabinet wordt
gekozen, komen er nieuwe richtlij-
nen, dwars door alle eerder geno-
men besluiten heen."

Costa d'amore
uit de lucht

HEERLEN - De Radio Controle
Dienst van de PTT heeft dinsdag
met assistentie van de Heerlense
politie piratenzender Costa d'amore
'uit de lucht' gehaald. Om tien mi-
nuten voor vier 's middags vielen de
controle dienst en de politie binnen
bij de Heerlerheidse piraat, die toen
een uitzending verzorgde. De zend-
apparatuur, met een waarde van
5000 gulden, werd in beslag geno-
men en tegen de zendpiraat werd
proces-verbaal opgemaakt.

Budget
Voor de rampenbestrijding is in
1984 en volgende jareneen budget
beschikbaar van 105 miljoen gul-
den per jaar. „Voor de brandweer
en DGD blijft maar 15 miljoen gul-
den over, want de circa 500 BB-
ambtenaren worden op wachtgeld
gezet en slokken van dit budget 90
miljoen op. Ik hoop dat gouver-
neur Kremers in Den Haag eens
flink met de vuisten op tafel slaat
om dit onheil voor Zuid-Limburg
te voorkomen", besluit Jo Delnoy.

Hans Schrijen in Heerlen

'Genieten van
kunst en rust'

HEERLEN - Het Limburgs Dag-
blad op bezoek bij mensen die
wonen op huisnummer elf. De
eerste keer waren wij in het kader
van deze zomersene op bezoek
bij Hans Schrijen aan de Winter-
straat in Heerlen. Een 61-jarige
man die drie weken geleden nog
dacht dat hij 62 jaar was en zijn
liefde over de kunst niet onder
stoelenof banken steekt. Hij dien-
de in 1971 als personeelslid van
de Culturele Raad een rapport in
bij de provincie om een kunstuit-
leen in het leven te roepen. „In

Amsterdam maakte ik toentertijd
voor het eerst met dit fenomeen
kennis," zegt Hans Schrijen, die
thans hoofd is van de kunstuit-
leen Bonnefantenmuseum in
Maastricht. „Op deze manier krijgt
het publiek de kans gemakkelijk
en goedkoop in aanraking te ko-
men met de kunst. Abonnees, en
dat zijn er momenteel al ruim
1700, betalen maandelijks een
bedrag van f 7,50 en kunnen dan
regelmatig kunstwerken lenen."
Behalve kunstuitlenen in Maas-
tricht, Venlo en Roermond hoopt

de heer Schrijen dat in 't Zwart
Veldje in Heerlen ook zoiets
wordt gerealiseerd. Ook toen hij
nog werkzaam was in de mijnin-
dustrie hield de heer Schrijen ten-
toonstellingen over fotografie in
binnen- en buitenland. Later
maakte hij van zijn hobby zijn
werk. Zijn voorliefde gaat uit naar
schilderijen van Jan Schoonho-
ven. Het liefst trekt hij op zn
eentje de Veluwe in. „Midden in
de Veluwse bossen vind ik rust,"
zegt de Heerlenaar. „Twee maal
per jaar vertoef ik daar in een

huisje uit de vorige eeuw. Lekker
je zelf zijn, doen waar je zin in
hebt, dat is alles voor mij. In onze
maatschappij is dit niet mogelijk,
daar ben je afhankelijk van ande-
ren. Mijn vrouw is wel eens mee
geweest, maar toen het drie we-
ken achter mekaar regende, ver-
telde ze mij nooit meer mee te
gaan."

De heer Schrijen vindt het berei-
den van een goed diner belangrij-
ker dan het nuttigen van een goed
diner in een restaurant. Hij staat
dan ook regelmatig 's zondags in
de keuken.
„De mensen krijgen steeds meer
vrije tijd. Een fatale ontwikkeling
is echter dat mensen zich zelf niet
meer kunnen amuseren, maar
zich willen laten amuseren door
bijvoorbeeld pretparken," besluit
Hans Schrijen zijn babbeltje, dat
af en toe onderbroken werd door
het geblaf van hond Nora, met de
opmerking dat wanneer je ouder
wordt, herinneringen uit de jeugd-
jaren weer boven komen borre-
len.0 Hans Schrijen kijkt vermanend naar Nora.

BrandweerKerkrade: „Besluit is kapitaalsvernietiging"

Know-how bij opheffing
BB-organisatie verloren

KERKRADE - „Onverantwoord, vernietiging van kapitaal
en de in de loop der jaren opgebouwde know-how en voor
Zuid-Limburg op bestuurlijk niveau op korte termijn niet te
realiseren" i's het antwoord van brandweercommandant Jo
Delnoy van Kerkrade op het besluit van de ministerraad om
de Bescherming Bevolking-organisatie vervroegd per 1 ja-
nuari 1984 op te heffen.

Bovendien liet staatssecretaris
M.J.J. van Amelsvoort van Binnen-
landse Zaken weten dat het aantal
vrijwilligers bij debrandweer en het
Rode Kruis aanzienlijk wordt terug-
gebracht, het beroepspersoneel bij
verschillende organisaties en het
departement van BZ wordt vermin-
derd en het korps mobiele colonnes
in hoofdzaak wordt belast met het
redden en verzorgen van slachtof-
fers bij rampen.

„Zuid-Limburg beschikt over een
uniek 88-apparaat in Gulpen en
Margraten," zegt de heer Delnoy.
„Er wordt geregeld een beroep ge-
daan op deBB'ers, ook bij kleine ge-
beurtenissen. Vooral zitten binnen
deze organisatie mensen die volle-
dig op de hoogte zijn van bijvoor-
beeld radio-actieve stoffen, die bij
rampenbestrij dingen goed van pas
kunnen komen. We waren vrij in-
tensief bezig, ofschoon de tijd toch
wel erg krap was, een goede oplos-
sing te vinden voor het integreren
van de BB met een Regio Brand-
weer Zuid-Limburg voor 1 januari
1986, maar de vervroegde reorgani-
satie die de ministervan BZ nu voor

ogen heeft, maakt elke zinvolle
planning onmogelijk".

Rolduc, een
historische
herrijzenis

KERKRADE - Nadat in 1972 be-
gonnen werd met de restauratie
van de noordvleugel van het histo-
risch monument Rolduc, het vroe-
gere klooster van de Augustijner
monniken, heeft het hele gebou-
wencomplex met zijn landerijen en
prachtig bosquet in de loop der ja-ren een fikse opknapbeurt onder-gaan.

Behalve het in 1974 door bisschop J.
Gijsen gestichte Groot Seminarie
voor priesteropleidingen, bevindt zich
binnen het complex ook nog een cen-
trum voor Scholen en Congrescen-
trum, streekgymnasium en mijnmu-
seum. Ook de restauratie van de
westvleugel, de hoeve Kloosterrade,
werd een belangrijke verbetering van
het complex. Dit seminariegedeelte

(op deze luchtfoto aan de voorkant
rechts) wordt gereserveerd voor huis-
vesting van kandidaten voor het
priesterschap en het permanente dia-
konaat van het Groot Seminarie Rol J

duc. De aanleg van een grote par-
keerplaats aan de Heyendahllaan is

eveneens een schot in de roos ge-
weest.

" Het gebouwencomplexRolduc, omgeven doorlanderijen, bos en vijvers

Subsidie
Met het verlenen van een subsidie
ruim 850.000 gulden in de raads-
vergadering van vorige maand,
heeft de gemeente Kerkrade in al
die jaren ruim 8,4 miljoen gulden
aan subsidie in het projekt ge-
pompt. In de subsidiabele restau-
ratiekosten neemt het rijk vijftig
procent voor haar rekening, de
provincie tien, de gemeente dertig
en de overigetien procent moet het
bestuur van het Seminarie Rolduc
zelf opbrengen. Hieruit kan men
concluderen dat reeds voor 28 mil-
joen gulden aan het complex is
vertimmerd.

Juridische stappen tegen raadsman na onjuiste informatie

Accountant blijkt ten
onrechte beschuldigd

HOENSBROEK/SCHINNEN - Ac-
countantskantoor W. Kousen BV
uit Hoensbroek overweegt juridi-
sche stappen te ondernemen tegen
raadsman mr. W. Engels uit Huls-
berg, die als juridisch adviseur
van de afgelopen dinsdag op straat
gezette ondernemer Lambert van
Geijn uit Schinnen onterechte be-
schuldigingen heeft geuit aan het
adres van de accountant. Kousen
vindt dat mr. Engels zijn goede
naam ernstig heeft geschaad. Als
dat mogelijk was geweest had
Kousen een klacht gedeponeerd bij
de Orde van Advocaten tegen de
man die momenteel nog steeds is
geschorst als advocaat.

Zoals het LD gisteren publiceerde
gaat mr. Engels klachtbrieven
schrijven aan de Nederlandse Orde
van Accountants en Administratie
Consulenten omdat hij vermoedt
dat de accountant bewust een te op-

timistische exploitatie-prognose
heeft gemaakt in het kader van defi-
nanciering van Van Geijns friture
annex bar aan de Romenkamp/Al-
taarstraat in Oirsbeek waardoor
deze onder meer later in moeilijkhe-
den zou zijn komen te verkeren.

De bewijzen van zijn onschuld be-
treffen de aanhefvan de exploitatie-

prognose, die werd opgesteld in op-
drachtvan de eigenaarvan het pand
(Debeij), en waarin een voorbehoud
wordt gemaakt met betrekking tot
de bedrijfsvoering zoals Van Geijn
zich die voorstelde. Letterlijk staat
er: „Uitdrukkelijk zij vermeld, dat
wij slechts een benadering van een
exploitatie weergeven in bijgaande
cijfers, rekening houdende met de

aanwezige mogelijkheden, en dat
veel zal afhangen van de persoonlij-
ke ipzet van de familie Van Geijn,
welke gezamenlijk de exploitatie te-
hand neemt."

Onjuist
Volgens de accountant is het vol-
strekt onjuist dat de prognose werd
gebaseerd op een brutowinst van

205.000 gulden die in de voorgaande
vijf jaren zou zijn behaald. „Er is
dan ook totaal geen sprake van hetwillens en wetens verstrekken van
onjuiste informatie ofvan een uiter-
mate gunstige exploitatie-progno-
se", aldus Kousen.

Schuld
Hij zegt verder de situatie van het
gezin Van Geijn te betreuren, maar
wijst resoluut enige schuld daar-
aan af. „De inlichtingen die Van
Geijn ons bij de overname van de
onderneming gaf over zijn nieuwe
werkwijze hebben ook een rol ge-
speeld. Mr. Engels moet begrijpen
dat wij hem slechts gegevens kun-
nen verstrekken met goedkeuring
van Debeij. Hij is momenteel niet
gemachtigd die namens Debeij op
te vragen. Wij zijn uitgegaan van
normale omstandigheden. Boven-
dien waren er wel degelijk loonlij-

sten voorhanden van Debeij, zijn
vrouw en twee kinderen. Van
zwartwerkers is ons nooit iets ge-
bleken. Van de NMB hebben wij
nooit vernomen dat onze prognose
niet klopte," aldus Kousen.

Operatie Pools
jongetje gelukt

MAASTRICHT BRUNSSUM - Vol-
gens deeerste berichten is de oog-
operatie van het Poolse jongetje
Pawel Dabrowski gunstig verlo-
pen. Dinsdag werd de operatie
door Prof. Dr. W. Lamers in het An-
nadal-ziekenhuis in Maastricht uit-
gevoerd. „Naar wij nu vernemen is
de operatie gunstig verlopen. We
hopen dat Pawel eind deze week
naar zijn logeeradres in Brunssum
kan komen," aldus Chris Deuss
van de Stichting Aktie Polen in
Brunssum.

Deze stichting zorgde ervoor dat het
Krakause jongetje, dat door een ex-
ploderende fles mineraalwater zijn
linkeroog verloor, naar Nederland kon
komen. Het ziekenhuis in Krakau was
namelijk niet instaat de anderhalf jaar
oude Pawel te helpen. „Professor La-
mers heeft een glazen kunstoog inge-
zet met een verstelbare kas, die aan-
gepast kan worden aan de groei. Pa-
wel zal nog enkele keren hier op con-
trole moeten, daarna kan hij verder
behandeld worden in het ziekenhuis
in Krakau," aldus de heer Deuss gis-
termiddag.

Buil achtduizend gulden

Zigeunervrouwen
slaan hun 'slag'

SIMPELVELD - Een groep zigeu-
nervrouwen heeft de afgelopen da-
gen weer op twee plaatsen in de ge-
meente Simpelveld hun slag gesla-
gen. Dinsdagmorgen rond elf uur
stapten acht of negen zigeuner-
vrouwen naar een boerderij in
Simpelveld om fruit en aardappe-
len te bestellen. De eigenaar werd
zo afgeleid, dat hij niet zag dat één
van de vrouwen een bezoekje
bracht aan de slaapkamer. Later
ontdekte de boer dat spaarbrieven,
spaarbankboekjes en een bedrag
van 3000 gulden verdwenen waren.

Donderdagmorgen, ongeveer rond
hetzelfde tijdstip, bezochten vijf
zingeunervrouwen een tankstation
in Bocholtz. Ook daarwerd de eige-
naar afgeleid en verdween uit een
bureau een geldkistje met 5.000 gul-
den. De vrouwen wisten ijlings te
ontkomen. Een van de vrouwen had
rood haar. De Rijkspolitie van Sim-
pelveld vraagt iedereen die meer in-
lichtingen kan verstrekken over
deze groep zineugers, met hen con-
tact op te nemen, telefoon 441555.

Onwaarheden
Ook de bewering van mr. Engels dat
taxateurBeugels het pand als 'krak-
kemikkig' bestempelde klopt niet
met het taxatierapport van 16 janua-
ri 1980 dat Beugels als beëdigd taxa-
teur opstelde. Daarin wordt het
pand juist als 'goed' gekwalificeerd
en zelfs hoger getaxeerd dan in het
rapport van Peters & Partners uit
Geleen. De in discrediet gebrachte
accountant zegt niet te begrijpen
waarom de Hulsbergse raadsman zo
met onwaarheden strooit en niet
van de normale rechtsmiddelen ge-
bruik maakt die hem of een advo-
caat ten dienste staan.

9
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we zijn erg blij i
met de geboorte j

van ons dochtertje j
en zusje j

i jenny ■
heerlen, 21 juli 1983 ■

ton, corrie, i
rené en me salden, i

renatusstraat 1, j
6444 xe brunssum j

Mei blijdschap geven wij kennis
van do geboorte van onze dochter

| Betty
Ton Hamclecrs
Armelies Hamelcers-Jacobs
Brunssum. 20 juli 1983

Tijdelijk adres: St.-Gregoriusziekenhui-
Bmn_Hiill. afd. 1. kamer __
Bezoekuren: dagelijks van IK. .1 HH 11..»nuur
Me. lerheri! li.T M.51 JH Hoembroet

i . :
I Geboren:

1Q 7 IQA . I Erkende RIJSCHOOL Th.I Schut. Ringoven 62.
Wiwionnc. I 6372 DB Schaesberg, tel.
VIVIaNIIC | 045-322834. De eerste 5 les-I sen a /' 25,-.

"T I TYPE-EXAMENS, januarijan en tis . Lm maart. 78,59. geslaag-
Baur-GerardS ■ den, bij Instituut Waai-
SchaeS-erg, I foort BV, Raadhuisplein

Lich.enbergers.raa. 30 |«. H^gji^MJTfiTn
«■■■■■■■» tricht. tel. 043-13639.

Veronique, dochter van J. Vlaspoels-Vrijens, Maas-
tricht. Gen. Eisenhowerstraat 91.

Dankbetuiging
\.m allen die door hun aanwezigheid.
felicitaties, bloemen of geschenken bij
gelegenheid van mijn priesterwijding en eerste
mis uitdrukking hebben gegeven aan hun
sympathie en medeleven, zeg ik ook namens
mijn ouders van harte dank.

11 Icrcic
Ktrkrudenir. 13 Eygehhoven

Enige en algemene kennisgeving

t
In diepe droefheid geven wij u kennis van het plot-
eling overlijden van onze lieve broer

Jan Bodelier
rieden te Amsterdam op 18 juli 1983.

De begrafenis vindt plaats heden vrijdag 22 juli om
12.00 uur op de begraafplaats Zorgvlied, Amstel-
dijk 273. Amsterdam-Zuid.

Onze Jan wordt herdacht in de hoogmis op zondag
ili a.s. om 10.00 uur tn de kerk van O.L. Vrouw

lip der Christenen te Nieuwenhagen.

Zijn zus en broers
Jo en Hub Bodelier
Tiny Bodelier

.Je kioam, je ging. een korte weg.
vluchtig spoor in liet aardse land.
twaar'' Waarheen'? We weten slechts:

vanuit Gods liand tot in Gods hand."

Het overlijden van onze leerling en klasgenoot

Roger Bus
heeft ons allen diep geschokt.
Roger. wij zullen je missen.

Schoolbestuur, leerkrachten, leerlingen en
oudervereniging St.-Jozefschool Doenrade

T

' Heden overleed nog vrij onverwacht, voorzien van

' het h. sacrament der zieken, op de leeftijd van 75

' jaar. onze goede en zorgzame moeder, behuwd- en, grootmoeder, zuster, behuwdzuster. tante en nicht

Anna Helene Josephine
Hochstenbach

echtgenote van wijlen

Pieter Joseph Meijers
k Wij bevelen haar ziel in uw gebeden aan.

De bedroefde familie:
P.W.H. Meijers
H.A.M. Meijers-Paffen
M.K. Meijers en kinderen
M.J.J. Meijers
M.G. Meijers-Dal Chiavon
en kinderen
H.C. Dautzenberg-Meijers
P.J. Dautzenberg en kinderen
Familie Hochstenbach
Familie Meijers

6468 AL Kerkrade, 20 juli 1983
I Bosweideweg 4
' De plechtgie eucharistieviering gevolgd door de- begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 25 julia.s.

> om 11.00 uur in de parochiekerk van St.-Petrus-Ma-
I ria ten Hemelopneming te Chevremont (Nassau-

iat)
'■enkomst in voornoemde kerk.

I Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
■i condoleren.
dag a.s. tijdens de eucharistieviering van 11.00

uur in bovengenoemde kerk zal de overledene bij-
nier worden herdacht.

De overledene is opgebaard in het mortuarium van
de Luckerheidekliniek te Kerkrade. Bezoekuren

'van 18.00 tot 19.30 uur.
■ Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten

dngen, gelieven deze advertentie als zodanigte

t
Dankbaar voor het vele goededat hij tijdens zijn le-
ven heeft gegeven, hebben wij geheel onverwacht
afscheid moeten nemen van mijn man, vader,
schoonvader en opa

Augustinus Johannes
Colenbrander

echtgenootvan

Maria Hubertina Vrolings
Geboren op 12 juli 1906 te Wisch-Varsseveld.

Heerlerheide: M.H. Colenbrander-Vrolings
Maastricht: Anny en Koos

Wellink-Colenbrander
Heerlen: Louis Colenbrander
Heerlen: Willy en Yvonne

Colenbrander-Orbons
Brunssum: Roos en Ben

de Vries-Colenbrander
en zijn kleinkinderen
Familie Colenbrander
Familie Vrolings

6414 ET Heerlerheide, 20 juli 1983
Anjelierstraat 151
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op zaterdag 23 juli a.s. om 11.00 uur in de Christus-
Koningkerk te Nieuw-Einde - Heerlerheide, waar-
na de begrafenis op de algemene begraafplaats aan
de Kampstraat aldaar.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Avondwake, heden vrijdag om 19.00 uur in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis 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
Diepbedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede zij ons gedurende haar leven heeft
omringd, delen wij u mede dat heden plotseling,
voorzien van de h. sacramenten, op de leeftijd van
78 jaren van ons is heengegaan, mijn lieve echtge-
note, onze goede moeder, schoonmoeder, oma,
schoonzuster, tante en nicht

Berta Vluggen
echtgenote van

Karl Wenders
Wij bevelen de ziel van de overledene in uw gebe-
den aan.

De diepbedroefde familie:
Epen: Karl Wenders
Vaals: Alice Wenders
Wijlre: Mia Bergmans-Wenders

Wiel Bergmans
Epen: Fien Willems-Wenders

Jos Willems
Epen: Ria van Proemeren-Wenders

Jo van Proemeren
en al haar kleinkinderen
Familie Vluggen
Familie Wenders

6285 AJ Epen, 20 juli 1983
Julianastraat 24
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op maandag 25 juli a.s. om
11.00 uur in de parochiekerk van de H. Paulus te
Epen. Bijeenkomst in de kerk om 10.55 uur. Over-
tuigd van uw medeleven liever geen condoleance.
Zaterdagavond om 19.30 uur zal een h. mis mede
tot intentie voor de overledene worden opgedragen
in de parochiekerk.
Moeder ligt opgebaard in de rouwkapel Sjalom.
Hilleshagerweg te Mechelen. Bezoekuren van 11.00
tot 12.00 en van 17.00 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving ontvingen, gelieven deze
advertentie als zodanig te willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving
In de vrede van Christus is overleden, gesterkt
door deziekenzalving, dezeereerwaarde pater

Alphons Bergmans
Redemptorist

Oud-rector Kapel in 't Zand

in de leeftijd van 67 jaar.

Namens de kloostergemeenschap
en de familie:
J.G. Konings C.s.s.R., rector

20 juli 1983
Parklaan 3, 6045 BS Roermond.
De plechtige uitvaart zal plaatshebben zaterdag 23
juli om 11.00 uur in de Kapel in 't Zand te Roer-
mond, waarna de begrafenis op het kloosterkerk-
hof aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren vanaf 10.30
uur in de kerk.
Vrijdagavond om 19.00 uur avondmis.
De overledene ligt opgebaard in het mortuarium
van het St.-Laurentiusziekenhuis teRoermond; be-
zoek van 16.00 - 16.30 uur.

_———-__—-■___■-_-_-__-——-^———

De plechtige eerste jaardienst van mijn onvergete-
lijke echtgenote, onze moeder en oma

Angelina
Paulissen-Gerards

zal plaatshebben op zondag 24 julia.s. om 11.30uur
in de H. Remigiuskerk te Klimmen.

J.H. Paulissen
Kinderen en kleinkinderen

Vorig jaar moesten wij afscheidnemen van onze lie-
ve moeder en oma

Elisabeth Bouwman
echtgenote van

Josef Dera
De eerste jaardienst zal zijn op zondag 24 juli a.s.
om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Familie
Schaesberg-Veldstraat (nabij de Dormig).
Schaesberg. juli 1983 Fam. Kurnig-Dera

Jos en Marian

Donderdag 21 juli was het 2 jaar geleden dat ik af-
scheid moest nemen van mijn onvergetelijke echt-
genoot

Frits Theunissen
Zondag 24 juli a.s. zal hij worden herdacht in de
plechtige hoogmisom 10.00 uur in de kerk van de
H. Laurentius te Voerendaal.

Maria Theunissen-Gubbels
Jeustraat 7 Voerendaal

Enige en algemene kennisgeving

t
Woensdagnacht. 20 juli 1983, ontsliep na een leven
in dienstbaarheid aan haar gezin en familie

Anna Klara
Samberger

weduwe van

Gerhard van Eekeren
Hulsberg: A.C. Franssen-van Eekeren

J.H. Franssen
Sittard: M.S. van Eckeren-Hendrix
Sittard: M.L. van Eekeren

en haar dierbare klein- en
achterkleinkinderen
Familie Samberger
Familie van Eekeren

6336 VX Hulsberg, 20 juli 1983
Corr.-adres: Kampstraat 25.
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
maandag 25 juli a.s. om 10.30 uur in de kapel van
het Bejaardenhuis „Huize deKolleberg" te Sittard,
waarna de begrafenis op het kerkhof aan de Wehr-
derweg.
Bijeenkomst in voornoemde kapel.
Daar wij overtuigd zijn van Uw medeleven is er
geen condoleren.
Bezoek rouwkapel ziekenhuis Sittard van 17.30 tot
19.00 uur.

Volstrekt enige en algemene
kennisgeving

f
Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel
onverwacht uit ons midden werd weggenomen,
ons lief dochtertje, kleinkind, achterkleinkind en
nichtje

Helena Vluggen
22-2-1980

t 21-7-1983

Wij bevelen haar in uw gebed aan.
Kerkrade-Gracht: Harry en Marlies

Vluggen-Franssen
en verdere familie

6465 EA Kerkrade, 21 juli 1983
Dorotheagracht 6.
De engelenmis zal gehouden worden op maandag
25 juli a.s. om 10.00 uur, in de parochiekerk van
O.L. Vrouw van Lourdes te Kerkrade-West
(Gracht), waarna begrafenis op de R.K. Begraaf-
plaats aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Helena wordt bijzonder herdacht in de avondmis
van zaterdag 23 juli om 19.00 uur, in voornoemde
kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van de Lückerheidekliniek te Chevremont, dage-
lijks van 18.00 tot 19.30 uur.

Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor devele blijken van deelneming, die
wij mochten ontvangen bij het overlijden en de be-
grafenis van mijn lieve vrouw, lieve moeder, oma,
tante en nicht

Mia Herinx-Janssen
betuigen wij hierbij onze hartelijke dank.

CL. Herinx
J. Herinx
T. Herinx-Nijenhuis en Louis

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zondag 24 juli a.s. om 10.00 uur in de parochiekerk
van St.-Gregorius de Grote te Brunssum.

J. Henri Dol, oud 17 jaar, 6243 AG Geullc. Hussen
T bergstraat 23. De uitvaartdienst vindt pluat:-
morgen zaterdag 23 juli om 10.30 uur in de paro
chiekerk van het Onbevlekt Hart van Maria in
Geulle-Moorveld.
JL Aleida te Linde, weduwe van Martinus van
T Grinsven, oud 85 jaar. 6121 CT Maastricht. Burg.

Ceulenstraat 50. De uitvaartdienst vindt plaats
morgen 23 juli om 13.30 uur in de parochiekerk van
St.-Petrus. Villapark-Maastricht.

SUZUKI 4-wiel drive Jeep
type LJ 80 V, kleur wit,
kmst. 30.000, in prima
staat. Autobedrijf G. Si-
mons. Nieuwstr. 127.
Hoensbroek,
Te k. zeer mooie HONDA
Civic bj. '77 i.st.v.nw.
koopje vr.pr. ’ 3000,-. Te
bevr. Wilmenweg 28. Mer-
kelbeek, tel. 04492-3029.
HONDA Accord autom.
bj. '78 f5900-, tel. 045-
-252579.
Te k. SIMCA 1308 GT bj.
'77. Burg. Lunensch-
loszstr. 2. Sittard.
Te k. rode FORD Capri
1600 S bj. '78, Fossielenerf
19. Heerlen-Rennemig.
Te koop onder volledige
garantie op werkloon +
materiaal 6 mnd. div. ge-
bruikte automobielen.
AUDI 80 GT coupé 5-cyl.
enz. 9 mnd. oud; VW Golf
Sprinter z.g.a.n. '79; Golf
GLD '79; Honda Civic
autom. '80: Honda Accord
4-drs. '79; Ford 1600 4-drs.
autom. LPG '80; Honda Ci-
vic 3-drs. '81; Audi 100
GLS '77; Ford Escort 1600
Ghia div. ace. '81: Ford
Fiësta '80: Mazda 818 4-drs.
'78: Opel Kadett '77; Opel
Ascona 4-drs. '80; Peugeot
504 autom. '79: Vauxhall
Chevette autom. '81; Ford
Escort 1600 sport LPG '79;
Mitsubishi Colt'81; Fiat 60
L'81: Manta 1600 3-drs. '79.
vid. mr. financ. garantie.
Autobedrijf Leo Franken
en Zn., Ganzeweide 59,
Heerlerheide. tel. 045-
-216475.
MINI-VAN grijs, kent.
nov. '80, i.z.g.st. Vr.pr.
(5000,-. tel. 045-419146.
Autobedr. M. HOGEN-
HOUT biedt te koop aan:
Mercedes 280 directieauto
m. Pullmanbekl.. get. glas,
alarminst.. goudmet. als
nieuw '78; BMW 318 '76 kl.
rood: Opel Manta 1600 '76;
Mazda 1000 '74 f 750,-. Ka-
dett coupé '74. M.Hogen-
hout. Wilhelminastr. 146.
Hoensbroek.
HONDA Civic m. schade
f 950-, Renault 5 m. def.
I 1450,-. Ganzeweide 146.
Heerlerheide,

Te k. AANHANGWAGEN
met deksel f 250.-: diep-
vrieskist, 40Ö ltr. ’225,-;
kolenhaard f 150,-; was-
machine met wringer
f 125,-. St.-Jozefstr. 13.
Sittard.
Rent a Car mobielen, Bo-
vag-garantie: ESCORT
Bravo 1.1 '83; BMW 520 I
'82; Granada 2.3 autom.
'82; Rekord 2 ltr. '80; Man-
ta GTE '79; Renault Fuego
GTX '81. Kromstr. 41, Sit-
tard, tel. 04490-10655.
Te k. DATSUN Cherry
100 A bwj. '77 kl. rood
f 2900,- Reiserkuilenstr.
10 Kerkrade.
Te k. RENAULT 18 GTL
kl. rood. zeer mooi bwj. '79.
vr.pr. ’ 6750- Weegbree 7
Übach o. Worms.
Te k. AUSTIN Allegro
bwj. '78 i.z.g.st. ’ 2250.-
Elisabethstr. 36 Bleyerhei-
de-Kerkrade.
Autobedrijf A.C. MUY-
RES, Kaalheidersteenweg
185. tel. 045-413916. Fiat-
dealer biedt te koop aan:
Fiat 127 va. '77 t/m '81 in
2-en 3-drs.; Fiat 128 S '78;
Fiat 128 3P '78; Fiat Panda
45 '82; Panda 34 '82: Fiat
132 1600 '78; Ritmo 60 L
3-drs. '82; Ritmo 65 CL
5-drs. '81 met gas; Fiat Rit-
mo 65 L 3-drs. + 5-drs. '80;
Ritmo 75 CL 3-drs. '80;
Daihutsu Charade 81:
Ford Capri 2.0 S 1980: be-
stelauto's geschikt voor
campingbouw: Fiat 238 E
met verhoogd dak en gas-
inst. '80; Fiat 238 bus '80
met pers. kenteken; Ci-
troen 2 CV 6 '75; Mercedes
250 autom. '80; Opel Asco-
na, '81; Opel Commodore
S met overdrive '82: Mitsu-
bishi Colt GLX 5-drs. '81:
Renault 14 '77; Renault 4
GTL '82; Renault 5 L '78:
Toyota Carina '75; VW
Derby'7B: Golf'76. Nog di
verse goedkope inruilers.
Wij geven op alle gebruik-
te auto's drie maanden Bo-
vag-garantie. Tevens uw
adres voor alle moffel- en
plaatwerk. Ook voor de ci-
linderoppervlakken en
fasinbouwinstallaties.iat-uitlaten sterk in prijs
verlaagd. -Te k. OPEL Kadett, werk.
splint. nieuw, type '75. kl.
oker. pr. ’ 2950.'-. Papaver-
plein 99. Kerkrade-West.

I ~
Dankbaar voor het vele goede, dat zij tijdens haar leven heeft gegeven,
hebben wij afscheid moeten nemen van onze zus, schoonzus en tante

Maria Brokamp
* 15 oktober 1908

t 19 juli 1983
M.J. Brokamp-Hanneman
kinderen en kleinkinderen
M.A. Brokamp-Hensgens
G.M.J. Brokamp
N.A. Brokamp-Smeets
kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, 19 juli 1983
Corr.adres: Theaterpassage 106,
6461 DX Kerkrade.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben heden vrijdag 22 juli om
14.00 uur in de parochiekerk St.-Petrus-Maria Ten Hemelopneming te
Chevremont, waarna om 16.00 uur de crematie te Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
Voor vervoer wordt gezorgd.

__—■—■——w»"^—■——1s

MINI TRIPS LOURDES
Vertrekdata 1. i

/l #\ PJ 29 juli 4 dagen
/■-^J *% saug. 4 dagen
M A 8 aug. 5 dagen

19 aug. 4 dagen ;
mcl. volpension in 2 sterren hotel

vervoer Limburg-Brussel v.v.
vlucht Brussel-Lourdes v.v.

transfer luchthaven-hotel v.v.

v Nu boeken bij:_ , , .

GARANTIEFONDS ______T__^~" ___■____ I ___. _____
REISGELDEN \ Re,sburo

"**«'■"* 6211 CR Maastricht 6041 JG Roermond Oranje Nassaustraat 45 I__. * tel: 043-51555 tel. 04750-17228 6411 LC Heerlen tel.: 045-740000 U

132427 ' H
■—-———-__■__—■—^—M

Te k. MERCEDES '77, 280
S autom. alle extra's
f 11.750,-; Opel Kadett
1974 f 1450,-; Opel Ascona
'76 ' / 3450.-: /'7550.-:

’ 1750,-: Alfa Romeo Rio
'78 2300 f 1750.-; Fiat 1975
127 f550.-; Simca Chrys-
ler autom. 1975. ’650.-.
Tuddernderweg 305, Vak
62 Sittard. 04490-25694.
AUTORAMA B.V. Het be-
drijf met de betere service.
Een greep uit onze voor-
raad. Honda Prelude '82 le
eig. kl. ivoor 18.000 km
f 16.500,-. div. BMW 635
CSI '81 le eig. kl. bruin
f45.000,-; 320 '80 gas, le
eig. kl. rood ’ 17.750,-; 320
'78 le eig. kl. geel
f 12.750,-; 730 '78 kl. grijs

’ 13.750,-; 525 '80 gas le
eig. kl. grijs f 17.500,-; 5x
520 '77, 78va. ’ 6000,-; 520
I '76 Alpine-uitv. kl. grijs

’ 4750,-; Mercedes 230E
'82 kl. bruin demon.auto
14.000 km ’36.500.-; 250
'82 kl. rood demon.auto
10.000km f 37.500.-: 300 D
'76 kl. geel f 11.000.-; Ma-
tra Bagheera S '78 kl.
froen z. mooi ’ 7950,-;

riumph TR 7 '78 kl. groen
I 8500,-; 2x VW Golf GTI

'78 grijs ’ 8750,-; Fiat Xl-9
'78 kl. blauw i.st.v.nw.
f 97950.-; Renault 5 Alpina
coupé '78 kl. zwart

’ 7500,-; Alfasud Sprint
'78 kl. groen i.st.v.nw.
’6950,-; Alfetta GTV '78
kl. ivoor zeldz. mooi
f7750.-: GT '78 kl. zwart

’ 5750,-: Opel Kadett GTE
'77 kl. geel f6000.-. Div.
Opel Manta 2.0 SR '79 gas
kl. gris f 9250.-; 3x Rekord
2.0 78J79, '80 va. f6750,-;
Ascona 2.0 S '79 gas kl.
grijs f 7000,-; Ascona 19
79 gas kl. geel f 8500,-; 2x
Kadett IS 3-drs. '80. '82 va.
f 9750,-; Kadett City '78 kl.
groen ’ 6500,-; Kadett
combi aut. '78 kl. wit

’ 4750,-; Rekord 2.0 combi
'80 gas kl. wit ’ 9500,-; Re-
kord 2.0 bestel '79 gas kl.
rood f6250,-; 2x Manta
'76, '78 va. f 3750,-; Sena-
tor 2.8 S aut. '78 gas kl.
grijs f 12.500.-: Ford Mus-
tang Ghia '79^gas kl. bruin
f9750,-; Taunus 1.6 L '80
gas kl. gris f8250.-; 2x
Taunus '77, '78 va ’ 3500.-;
5x Escort '77. '78, '79. '80
va. ’ 2250.-; Fiësta 1.1L '78
kl. bruin f6250.-; 2x Gra-
nada 2.3 L aut. '78 kl. grijs
va. ’4750,-; Alfa Giuhetta
1.6 '79. kl. zwart ’7850,-;
4x Alfetta 2.0 '77, '78, '79
va. f 4250,-; Toyota Crown
2.2 diesel '80 kl. bruin: Ca-
rina DL '80 kl. rood
i.st.v.nw. f 10.500,-; Starlet
DL '79 kl. blauw ’ 6500.-;
Fiat Mirafiori 1.6 CL '80 le
eig. kl. blauw ’ 6500.-; 127
1050 Lusso '78 le eig. kl.
rood f 4750,-; VW GolT MX
'79 kl. geel f 9250,-; Golf L
'79 kl. groen f 6750,-; Polo
L '78 kl. blauw ’ 6250,-;
Vw pers.bus '76 kl. zwart
i.z.g.st. ’2500.-; Saab 99
GL 2.0 aut. 3-drs. '78 gas kl.
bruin f 6950,-; Rover 2600
S aut. '79 gas kl. wit
f 9000.-; 4x 350078,79va.’5750.-; Range Rover '74
gas, kl. groen f 8500,-; Ci-
roën GS Pallas "78 gas. kl.
grijs / 3000.-; Visa 80 kl.
groen f 6500,-; 2CV4 '77 kl.
blauw ’2750,-; Daihatsu
Cuore '80 k. rood f 4750,-;
Datsun Cherry GL coupé
T '80 kl. zwart f7750,-:
Lada 1500 S '79 'kl. rood

’ 4750,-; HondaAccord se-
dan '79, '79; 3x va. f 6000,-;
Oldsmobile Cutlass
Brougham diesel T '81 kl.
rood f 14.000,-; Cutlass
dies. '79 k. grijs ’6500,-;
Cutlass coupé '78 kl. groen
gas f 6500.-: Pacer DL '77
kl. geel f 4000,-; Volvo 244
DL '77 gas kl. ivoor
f6000.-; Mini 1100 special
'78 kl. grijs f 4250,-; Mitsu-
bishi Galant '78 gas kl.
groen f 4250,-; Datsun
Laurel '79 kl. blauw
’2250,-; inkoop, inruil en
direkte financ. mog.
ANWB-kcuring toegest.
Autorama B.V. Heerlener-
weg 39, Sittard, tel. 04490-
-24697, Prov.weg Sittard-
Heerlen.

Te k. 4 alu. VELGEN + I
brede banden voor Datsun |
Cherry f300,-; trekhaak
Datsun Cherry f 60,-; trek-
haak BMW ’ 60,-; Renault
5 TL motor + versnellings-
bak en startmotor J 250,-.,
Mgr. Feronlaan 36, Hoens-
broek. I
Te k. FORD Taunus 2 ltr.
de L. bwj. eind '79, i.z.g.st.
met Ipg, pr. f 5800.-. 04490-
-17956.
Te k. FORD Taunus 16L
i.z.g.st. bwj. '79, .f6000,-.
Tel. 04498-51963.
Te koop gevr. div. SLOOP-
en schadeauto's tegen re-
delijke prijs. 045-752088.
Te k. zeer mooie KAWA-
SAKI Z 1000, veel acces,
z.g.a.n. bwj. 977, Torenstr.
8, Oirsbeek.
Te k. MERCEDES Benz
200 D, bj. '80, i.z.g.st. Tel.
045-724594.
Te k. CITROEN CX 2400
GTI, bj. '78m pr. ’ 5300-,
Tel. 045-255824.

Grandioze HONDA-AAN-
BIEDING! Math Salden,
Limbricht.
Te k. HONDA MBS bwj.
'82, kl. zwart, kmst. 5500,
pr.f1400,-, Rdr. Hoenstr.
158. H'broek 221690.
Te k. ZUNDAPPKS 50 bj.
'82, Kremerstr. 113, Kerk-
rade-W. vóór 17.00 uur.
Yamaha CROSSMOTOR.
250 cc, vele extra's,

’ 1200.-. 045-418598.
Te k. KREIDLER RMC m.
schijfrem. en sterw.
i.z.g.st. bj. '79, Keizerstr.
12, Brunssum.
Te k. MAXI PUCH 1 jr.
oud pr. ’ 775-, Nieuwen-
hagerheidestr. 77, Übach
o. Worms.
Daytona shop, nieuw en
gebr. ONDERDELEN
krukas, rivisie, gebr.
bromfietsen, o.a. Zün-
dapp, Kreidler, Yamaha,
Maasstr. 3, Beersdal-Heer-
len.
Tek. zwarte YAMAHA RD
50, i.z.g.st. (gunstig in pr.).
V Weerden Poelmanstr.
229, Heerlen.
Bromfiets KREIDLER,
i.z.g.st., vr.pr. f 325,-. Ons
Limburgstr. 54, Kerkrade-
West
Te k. YAMAHA Sheriff -
chopper model bwj. '82.
Vr.pr. f 900- Kampwei-
destr 13 Neerbeek tel.
04402-76927.

BORG gevr. voor lening
van ’ 150.000- voor inves-
tering in zeer goedlopend
bedrijf. Duur 1 jaar, zeer
hoge vergoeding. Br.o.nr.
HK 230 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
CULTIVATOR, beitels,
ganzevoeten, ploegscha-
ren, enz. Frissen bv, tel.
04406-40338.
Te k. gevr. MENGMEST-
VAT ± 2000 ltr. Tel. 045-
-455030.
VEILIGHEIDSBEU-
GELS, uitneembaar ner-
gens voordeliger. A. Geur-
ten Gasthuis 10 Bemelen
tel. 04407-1337.
Te k. RIJPAARD, merrie,
8 jr., met toebeh., hoogte
1.68. Cazenderstr. 16,
Meerssen, tel. 043-644805.
Te k. AARDAPPELSOR-
TEERMACHINE en Oud-
holl. pannen. Tel. 04404-
-1264.
Te k. TARWE-STRO. Te
bevr. tel. 04459-1360.
HOOI te k. biologisch. Te
bevr. Kampstr. 30, Schin-
veld. tel. 353328.

WEGGEVLOGEN 16/7
blauwe parkiet t.b.t.b.
Theunissen. lepenstr. 40,
Brunssum. tel. 270551 .
Zondag 24 juli van 11.00
tot 20.00 u. 2e Luikse
Markt te VILT a.d. Rijks-
weg Valkenburg (via Cau-
berg) Maastricht met om ±
17.30 u. Vulcano. Handela-
ren ml. 045-310025.
ANTIEKHANDEL Si-
mons, Dorpstraat 45a.
Nuth, t.o. kerk. Door eigen
import Franse en Engelse
meubelen, grote sortering
in eethoeken. Lager ge-
prijsd dan ooit! Donder-
dag koopavond. Tel. 045-
-243437 of 244613.
Antiek, massief eiken
tweezijdig NOTARISBU-
REAU, 180x100 cm, met
eiken draaistoel en een an-
tiek, eiken bloemtafeltje.
en diverse kleinartikelen.
Provincialeweg-Zd. 50.
Oirsbeek, tel. 04492-3630.
Te ruil twee voleiken
halkl. KASTEN z. uurw.
tegen klokkenst. of twee
kl. klokjes, ook te k. Tel.
ml. 04454-1942.
Te k. Henri-Deux KAST
3-drs. zeer mooi bewerkt,
vr.pr. f 1650- Elisa-
bethstr. 36 Kerkrade-
Bleyerheide tel. 045-
-455951.

Café-rest. KOTA RADJA,
Dautzenbergstraat 49,
Heerlen. Speciale Indische
kokkin. ledere dag kunt u
genieten van onze heerlij-
ke rijsttafel.
REPARATIES van alle
merken k.t.v.'s en video-
recorders., Erkende Phi-
lips-service. Vooraf prijs-
opgave. Aben Honigman-
straat 55, Heerlen, tel. 045-
-716830. '_
De snelste DOZEN van
Nederland. Afgehaald. Be-
zorgd. Elke maat. Elke
portie. Elke prijs. Bij Hol-
box, industrieterrein Koe-
weide, Wessem (L.). Bel
04756-2775.
REPARATIES van alle
merken wasautomaten,
wasdrogers, vaatwasma-
chines, koelkasten en
diepvriezers. Paumen T.D.
045-253782.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg, tel. 045-
-315921.
TELEFOONBEANT-
WOORDERS. v.a. f 198.-
-ex. BTW. Tel. 045-215969.
Elke zaterdag en zondag
vrije markt Geulhal VAL-
KENBURG. Gezellig zoe
ken, kijken en praten. Of
meedoen: ook ü kunt een
kraam huren. Kijk eens op
uw zolder of in uw schuur.
Er is vast iets bij waar u
een ander een plezier mee
kunt doen en war u zelf
iets aan kunt verdienen...
Staangeld ’ 35- per dag
voor een hele kraam. Im.
tel. 04406-15600.
Cafe-rest. „DU NORD"
elke week spec. weekend
menu's va. f 19-, 3 gangen
dagschotel va. ’ 9.5Ö, fnte-
groente. carbonade of
schnitzel. Akerstr. N 36.
Hoensbroek. "
H.H. Friturehouders! Sluit
u aan bij de vereniging
FRITUREHOUDERS.
Voordeel bij inkoop etc.
Samen sterk. Inl. 045-
-715084 - 214503 - 216576.

Schout caravaning
Dealer van de Reu, Graziella en Predom toercara^j
Camp-let en Mareehall vouwwagens, occasions
tenten, tenten, campingart., koelkasten v.a. ’ 585'"g«
ravanspiegels Spitfire ’ 65,-. Het adres voor al u\

raties en onderhoudsbeurten. Julianastr. 5, Merkels
tel. 04492-1870.

Wegens beëindiging «
ladderhandel Lohml \,
verkopen wij A
SCHUIFLADDERS.
10 meter van ’445- *

’ 289.-. Tevens ant
lengtes leverbaar.
DIN-norm, 3 jaar garal
Wij komen vrijblijvend
u langs. Interal lad<
BV. tel. 04490-16064,
tard. ,
TV-reparatie zonder Vj
rijkosten. Z.-Limb.
SERVICE. Tel. 045-3lj
AUTOTELEFOONS,
reik tot 60 km, ook in
fer. Tel. 045-224105. __
FRIESLAND te h. stad
vans va. ’ 200- p.w.,
yens camping aanw.
05614-1586. ,
JACHTWERF SomerS^
m 2 BM-zeilboten. nie
gebruikt en verhuur. 1
04750-15972. 1.
WINDSURFSCHOOL .
Aqua Viva Eijsden is

1 dens de vakantiewe t
aan het grindgat te 0 (
Eijsden voor verhuur
surfplanken. Tel. 04' I
1945, na 20.00 uur. _^

ANWB in samenwerk ■met RENT A TENT, \huurt op een aantal >'campings in Midden-
Zuia-Frankrijk compl,
ingerichte luxe bungalll
tenten, vanaf ’ 399.- V
week voor 5 personen, j
clusief standplaats. VJ \
documentatie: 04750-1» j
(dag en nacht). j ■
Te h. STACARAVAN
camping te Montfort. ".
aug. TeL 04754-5014. p
Te h. vanaf 17/8 vsj|
§ers. voll. inger. HUI'"
ardinië, 50 m v. strf S

huurpr. vanaf /' 400,-, {
wk. all-in. Tel. Ó45-22frj \
Dethleffs ' CARAVfI
Primeur 1984 model.
mad 425-14.200 cara*,
showhal Tillemans. H 1'land 19 (ind.terfl 'Brunssum.
Te k. CARAVAN 3
Wolf, 3-pers„ mi
zom.- + wint.tent. \ %
mooi. f 1950,-. Tel. "f
416342. J
Te k. grote VOUW^ ,
GEN La Bohème Sen'
pr. ’ 1500,-, tel. 045-2 Uj"
Auto en caravanhaj
DE VIERSPRONG fl
ser 5 en 6j_ers. tand-J1ser pr. ’ 4750,-; Wilk 3
pers. enkelasser_ ’ 2250,-; Astral 3 a 4 É

I enkelasser pr. I 21"
Weltbummel 2 a 3 perj
keiasser 2x va. ) 15", Eigenbouw 3 a 4 perS-J' keïasser pr. .220

' vouwwagen 5 a Ii .
' i.z.g.st. merk Bohème

IJ 2350,-; Opel Bli
per 4 a 5 pers pr. f 425'
VW bus kamper 2 a 3 P-, pr. ’3100,-; speedboot

„ pk merk trailer i.z-fi

’ 2950,-; weekendjacht'
| 4 pers. met Heinemar) 1

ler ’ 4450,-. Inkoop. v
koop en fin. Terlituk'^'' 12A. nabij kasteel H'bro- geopend van 13 tot 18JJ
Te koop 4-pers. BUMH |
LOWTENT met alle toe' I
horen. Prijs f 300. ' I
045-411414. I
Comfort. VAKANTI Kv I
NING in de Eifel nabi I
Rursee te h. Tel. 09-* I
411-525-86. ■
Te k. VOUWWAGEN C I
tel met kantelbeugels, I
res. wiel 4x gel I
n.o.t.k. Tel. 04451-140JJ I
Te k. grote TOURCA* I
VAN met veel extra's,
m. lang. Tel. 04494-504;
Te k. stalen MOT
JACHT L 6 mtr., br.
mtr., b.b.motor 20 pk 'trailer, vr.pr. f 8000.-.
045-217259.
VAKANTIEHUISJE te
5-pers. ’4OO- per «'«Vieu Molen SippenaH
Gemmenick, bosfl
omg. (zwembad, visi
genn.), gel. bij Vijlend]
ml. 045-460129, VeldhoP
174, Eygelshoven.
CARAVANSTALLINGII
va. f 100. MogelijkJïïHoverdekt en oriovcrdfjl
Voor informatie te bell
04490-10888 Jl
Te k. KIPCARAVAN 'il
nw. voortent (6 PÊtll
f350- Nieuwstr. _JI
Kerkrade tel. 045-4556^1
DIGUE-CARAVANS .Jlperlicht 345 kg. Super'M
in prijs ’ 6495- voor sPIII
ternieuwe 1984-er m"0«l
len. Übachs KerkffllVink 39 tel. 045-460252>1l
Te k. CARAVAN 4-I*B
verwarm, ijsk. bwj. .1
merk Homecar. Spon-]
16 Kerkrade. J[
Te k. SPEEDBOOT.Jj
toebeh. en trailer. / 35"|
Te bevr. Holzstr. '1
Kerkrade. A
VAKANTIEPLANN \Huur een nieuwe toerf^j
van. Gereduceerde p^J_
naseizoen, tel. ml
226647. A
BOERENPENSION J
Oostenrijk f 14,-, I<*2
met ontb. Fam. Sch^Whofer Buchberg 38. TalEbbs/Kufstein, tel. o*l
5373-3133. A\
Te k. KAJUITBOOT b 6}]
m, merk Gelderblom ( 3Volvo Penta dieseim'J
inb. zeer zuinig. y,'{

’ 11.000,-, ml. 047.0-J3l
Schitterende VAKANjj
WONING 4/6 per.s in J\
Vorarlberg va. f 392.- Ki
Vrij af 6 aug. tel. O»9

22293. _ .p
Te k. STACARAVAN,
n.o.t.k. Tel, ml 045-4g^
CARAVANS te h. in h
fel of Heimbach na 13 i_. Degenkamp 045 :
TOURCARAVAN 4 tó
Itekoop/ofte huur. Tel
1211705; _Pj
|Te k. VISBOOT 4
Ivisbuin f 1750,-.
ikuno, 1-pers. f350.
045-218414. _P\
|Te k. 3-pers. Berglai
'RAVAN m. voort
i.z.g.st. f3650-, tel. <J2405 b.g.g. 045-21033j>/



SITTARD - Het bestuur
van de SBDI blijft erbij dat
in de afgelopen jaren een
zodanig beleid is gevoerd
dat een financieel gezonde
stichting, met toekomst-
perspectief is gevormd.
Volgens het bestuur is dat
niet op de laatste plaats te
dankenaan de met de Ruy-
ters-groep gesloten over-
eenkomsten, waarin de
SBDI met behoud van
autonomie, steeds getracht
heeft en daarin ook is ge-
slaagd niet te voorziene ri-
sico's af te wentelen. Al-
leen al aan huurderving
kon daardoor door de
Stichting een bedrag van

4,5 miljoen worden gede-
clareerd.
De contracten met Ruyters bepa-
len dat premie-huurcomplexen
eerst ten laste van de SBDI ko-
men wanneer de woningen sleu-
telklaar zijn opgeleverd, de stich-
tingskosten en de huren door de
overheid zijn goedgekeurd en
bovendien de zekerheid is gekre-

gen dat er ook garanties door die
overheid zijn gegeven. Ook moe-
ten de woningen volledig zijn
verhuurd. „Wij hebben voor aan-
koop van woningen van alle pre-
mie-huurwoningen nooit meer
betaald dan de door het ministe-
rie van VROM vastgestelde
stichtingskosten," aldus de ver-
klaring.

Uit die verklaring spreekt ook

verwondering over de brief van
Brokx van 13 juli waarin hij de
SBDI voorlopig buitenspel zet.
„Dit gezien het feit", aldus de
verklaring dat sinds de circulaire
van 21 oktober, waarin van stich-
tingen aanvullende voorwaarden
waaronder het uitsluiten van
commerciële bindingen werden
opgelegd, de SBDI hard aan het
werk is de zaak aan te passen. Zo
is er al een ontwerp-statuut ge-

reed dat voorziet in de ontkoppe-
ling en de vervanging van be-
stuursleden. De staatssecretaris
vindt vooral dat voorzitter Derks
en secretaris Tops van de stich-
ting teveel andere bindingenmet
de Ruytersgroep hebben.

Het ministerie van VROM dat
gisteren ook een dergelijke ver-
klaring kreeg, heeft inmiddels
een openbaarmaking van de on-
derzoeksrapporten afgewezen,
omdat daarmee belangen ge-
schaadkunnen worden. Volgens
het ministerie is dat besluit be-
doeld ter bescherming van alle
betrokkenen en omdat er nog
een zaak onder de rechter (zaak
van woningen in Hom en de
overdrachtsbelasting daarvoor)
is. Ook na het objectiveren van
een dergelijke rapport zouden
er betrokkenen voor en nadelen
uit kunnen ondervinden en om-
dat de zaak nog niet is afgeslo-
ten moet dat vermeden worden.

- Ongeveer dui-
*nd mensen woonden eerder
*e uitvaartdienst in de deke-ne St. Gregorius de Grote-
terk van Brunssum bij. Daar-
'ij waren delegaties van het")LS-bestuur, het Zuid-Lim-
>ui"gse Federatiebestuur en
'an tientallen schutterijen.

°k de burgemeesters L. Hooglandan Brunssum, drs. V. Ritzer vangchinveld en mr. J. Gijsen van
?tontfort woonden evenals deputé,:. Stals de plechtige uitvaartdienst

-■ Die dienst werd gecelebreerd°°°r pastoor H. Brouns van de H.
eestparochie in Brunssum samen

Pastoor-deken D. Frenken, zelf
««ornstig van Montfort, van Bruns-°um en pastoor P. Pisters van Mont-, rt- De absoute werd verricht door
Jupbisschop mgr. A. Castermans
vah Roermond.

£°orzitter Herffs van de Zuid-Lim-
Urgse Schuttersfederatie roemdea dekerkdienst de vriendschap en

"aPperheid die Jan Scheren in zijnyen en zeker in dienst van de
*cnutterij St. Eligius en Juliana
had fetoond- Jan Scheren die bij-a 44 jaar oud werd, is vaandeldra-
°er> schietmeester, officier, drie

aal koning en bestuurslid - de

laatste tien jaar perningmeester -
van de schutterij geweest. Als een
hommage aan de schitter uit Schin-
veld die in Montfort »p het veld van
eer zijn leven liet, zd het concours
1984 van de federati. in Schinveld
worden gehouden.

Voor Heiligdomsvaartspel ”Hetgoudenhuis”
Voor één miljoen
aan costuums
in Servaaskerk

JJAASTRICHT- De Servaaskerk in"?aastricht heeft er tijdelijk een be-*'enswaardigheid bij. De pandgan-
jjenvan dezekerk puilen sinds kort

_i nVan de costuums, die gebruikt
*"Nen worden voor het klank- en
"chtspel "Het gouden huis", dat
""et medewerking van zon 1500Personen tijdens de Heiligdoms-vaart zes keer op het Vrijthof zal
**°rden opgevoerd. Ze vertegen-
woordigen een totale waarde van
i miljoen gulden. Tot de pronk-
lukken behoren de gewaden, die

bij de Salzburger Fest-
*P'ele werden gedragen bij de uit-°ering van de opera "Boris Gou-
«onow" onder leiding van Herbertor> Karajan. Vanat komende zon-
dag 24 julizullen de "Gouden Huis-
=°stuums" als onderdeel van de

in de Servaas-schatka-mer te bezichtigen zijn.
et Gouden Huis belooft een specta-eistuk te worden, zoals er in Limburg
°9 maar weinig te zien zijn geweest.d't groots opgezette openluchtspel

gorden scènes uitgebeeld uit het le-en van St. Servaas en uit de ge-
j>cniedenis van de Servaaskerk. Het. 9eschreven door de Maastrichtse

<7 Urnal'st Huub Noten, die bovendien(massa)regie op zich heeft geno-

m het kijkspel de verlangde entou-
-9e en allure te kunnen verlenene'sde Huub Noten tevens stad ennd in Europa af met de niet eenvou-

t'^e oPgave van theaters costuums
'een te krijgen. Zijn missie slaagde,

°dat thans voor de 1500 executan-n de pandgangen van de Servaas-

kerk volgestouwd zijn met een in con-
tainers aangevoerde schitterende
collectie van kostbare theatercos-
tuums van onder meer de Weense
Staatsopera, het Staatstheater Kas-
sei en de opera's van Aken, Dordt-
mund en Gelsenkirchen. Zij dienen
voor het uitbeelden van groepen
monnikken, bisschoppen, popen, sol-
daten, edelen, nonnen en bedelaars
voor de Middeleeuwse taferelen in
het spel.

" Twee van de vele kostbare costuums in depandgangen van deSt Ser-

Festspiele
Het klapstuk van deze collectie vor-
men echter de costuums van de Sal-
zurger Festspiele, die daar gedragen
werden en worden voor de uitvoerin-
gen van de opera's Boris Goudonow,
Fidelio en Macbeth. Daartoe behoren
praalcostuums, waarvan de vervaar-
diging van elk 20.000 gulden heeft
gekost. Het zijn de rijkelijk met (imita-
tie) edelstenen en parels bestikte ge-
waden van de byzantijnse metropo-
lieten in de opera Boris Goudonow.
Het costuum van Boris weegt lie'st
zon vijftig kilo,

Uit veiligheidsoverwegingen - uit de
jaarlijks door duizenden toeristen be-
zochte Servaaskerk is al menig edel-
steentje of gewaad meegepikt - zijn
de costuums alleen "op afstand" te
bezichtigen. De expositie zal komen-
de zondag om 11.30 uur worden ge-
opend door deken dr. L. Pelzer. De
openingstijden zijn op werkdagen van
10.30 tot 17 uur en op zondagen van
12.30 tot 17 uur. De expositie is te be-
reiken via het Bergportaal aan het
Henric van Veldekeplein.

KIENTITEL
NAAR MARIET

KERSTEN
EPEN - Mariet Kersten uit Epen is
gisteravond in dezelfde plaats Ne-
derlands kienkampioene geworden.
Zij behaalde detitel in de zestiende
ronde met, als enige, een volle kaart.
Aan de kampioenschappen namen
ongeveer 600 personen deel. Mariet
won het nationaal kampioenschap
in samenwerking met haar zoonAlexander.

Wielrijder
uit Heerlen

zwaar gewond
MAASTRICHT - Gisteravond rond
10 uur is de 23-jarigewielrijder S. uit
Heerlen in Maastricht levensgevaar-
lijk gewond geraakt. Op de Bos-
sche,weg werd hij ter hoogte van de
kerk geschept door een auto, die
richting Belgische grens reed. De
auto werd bestuurd door de 26-jari-
ge S. uit Maastricht. De Heerlenaar
werd met spoed overgebracht naar
het St. Annadalziekenhuis.
De politie tast nog in het duister
over de juistetoedracht van het on-
geluk. Getuigen worden verzocht
zich met de politie in verbinding te
stellen, tel. 043-844444^

Zwervers op
dievenpad

BORN - De Rijkspolitie in Bom
waarschuwt voor de praktijken
van een groepje zwervers dat de
laatste dagen rondtrekt in Bom en
omgeving. De zwervers bellen aan
bij woningen en houden de bewo-
ners aan de praat. In de tussentijd
dringen een of twee anderen aan de
achterzijde de woning binnen.
Op die manier sloegen zij al op twee
plaatsen hun slag.

Schadepost
Voor het Heerlense gezin betekent
het „vakantiemisverstand" een
schadepost van ruim 500 gulden.
De Heerlenaar hoopt dat de sociale
dienst het verschil wil bijpassen
omdat hij deze maand niet aan zijn
financiële verplichtingen, zoals
vaste woonlasten en huishoudelij-
ke uitgaven, kan voldoen.

Navraag bij het GAK brengt aan het
licht dat aankondigen van een va-
kantie door de uitkeringsgerechtig-
de aan bepaalde regels is gebonden.
Daarbij verschilt het aantal toege-
stane dagen en de gevolgen van het
zich niet aan de regels houden per
bedrijfsvereniging. In elk geval
krijgt elkewerkloze die via het GAK
een uitkering genietbij aanmelding
een pakket paperassen waarin de
letter van de wet, ook aangaande va-
kantieregelingen, is terug te vinden.
Bij die papieren zitten ook formulie-
ren waarmee vakantiedagen aange-
vraagd kunnen worden. Dit dient
echter altijd zeer tijdig tevoren te
gebeuren. Men kan niet 's ochtends
besluiten eventjes een paar weken
vakantie te nemen, dit 's middags
bij het GAK aan tekondigen en die
handeling dan als toestemming
voor vakantie te beschouwen. Wél
moet men na het tijdig insturen van
het formuliertje en de bevestiging
van de gevraagde vakantieperiode
bij het GAK laten weten bepaalde
tijd niet aanwezig te zijn en het
werkbriefje dus later in te leveren.
Dat later inleveren moet dan vervol-
gens gebeuren op de eerste werk-
dag na terugkomst van vakantie.
Wie rustig enkele dagen wacht tot
de datum waarop men normaal het
GAK zou bezoeken, gaat in de fout.
Vertrouwensbreuk noemt men dat
omdat de uitkeringsgerechtigde in
principe ook in die extra dagen bui-
tenshuis geweest kan zijn. De uitke-
ring over die dagen kan op die ma-
nier ook ingehouden worden.

Letterlijk
Als men letterlijk de wet hanteert
zit er voor de uitkeringsgerechtig-
de helemaal geen vakantie in het
vat. In artikel 31, lid 1, sub h en i
van de Werkloosheidswet staat te
lezen dat geen uitkering kan wor-
den verleend aan de werknemer
die vakantie geniet of die buiten
het rijk woont of verblijf houdt.
Over de toepassing van deze bepa-
lingen hebben de besturen van be-
drijfsverenigingen zelf richtlijnen
vastgesteld. '
En die richtlijnen zijn weer te lezen
in de paperassen die de betreffende
werkloze ter hand worden gesteld.
„Maar", zo laat men bij het GAK we-
ten, „hoe gaat dat in de meeste ge-

vallen? Die papieren verdwijnen
ongelezen in de kast en als men in
moeilijkheden komt hebben wij het
gedaan. Toch wordt iedere werkloze
geacht te weten wat zijn of haar
rechten en plichten zijn. Het is alle-
maal heel duidelijk als men maar
leest".

Castarbeider
Hoewel de meeste bedrijfsvereni-
gingen voor werklozen een vakantie
van twee tot drie weken toestaan,
liggen de regels voor gastarbeiders
een stuk ruimer. Ook als werkne-
mer mag deze groep tot twee maan-

den naar het thuisland voor vakan-
tie en dat recht geldt ook als men
werkloos wordt. Die regeling heeft
te maken met het feit dat de reis
naar huis dikwijlsver en kostbaar is
en hoogstens maar eens per jaarkan
plaatsvinden. Dat betekent echter
niet dat de uitkering dan over die
volle periode wordt betaald. Dat
verschilt ook weer per bedrijfsvere-
niging.

Ook de Nederlandse werkloze kan
in principe langere dan de toege-
stane periode op vakantie of om
andere redenen naar het buiten-
land gaan. De consequenties hier-
van zijn dan meestal toch dat de

uitkering in de periode die de regu-
laire portiedagen overtreft voor
eigen rekening komt en dat ook
daarna het recht op uitkering wel
eens stopgezet kan worden. „Het is
immers de bedoeling dat de werk-
loze weer aan arbeid geholpen
wordt. Daarvoor moet hij of zij na-
tuurlijk bereikbaar zijn anders
kan de bemiddeling nietplaatsvin-
den. Als in de tijd van afwezigheid
een reële kans op werk voor de va-
kantieganger ontstaat en hij of zij
kan daar niet op inspringen, dan
wordt weer per bedrijfsvereniging
bekeken of die persoon nog wel
voor een uitkering in aanmerking
komt, aldus de uitlegvan het GAK.

Richtlijnen bij elke bedrijfsvereniging verschillend

Vakantie kan uitkering van
werkloze in gevaar brengen

door lily scheffer
HEERLEN - Net zoals er in bedrijven vakantieregelingen
zijn voor werknemers moeten ook werklozen zich aan be-
paalde regels houden om hun uitkering niet gevaar te bren-
gen. Het niet kennen van dieregels kan zware consequenties
hebben zoals een Heerlens gezin dezer dagen aan den lijve
ondervond. Het gezin kon onverwachts over de caravan van
een familielid beschikken en besloot een veertiendaagse va-
kantie elders in Nederland door te brengen.

Dit besluit werd mondeling aange-
kondigd bij het bezoek aan het GAK
met de vraag of wegens vakantie het
werkbriefje de volgende keer een
paar dagen later getoond mocht
worden.
Volgens de Heerlenaar leverde dit
geen enkele probleem op en vertrok
het gezin naar de vakantiebestem-
ming. Ruim twee weken later kwam
de kater. De uitkeringsgerechtigde
kreeg een brief van zijn bedrijfsver-
eniging met de aankondiging dat
over een aantal vakantiedagen geen
uitkering kan worden verleend als
aangetoond wordt dat door deze va-

kantie de arbeidsbemiddeling is ge
schaad.

Aantrekkelijke
Limburgse

landschappen
in Kasteel-oost

VALKENBURG - Er blijken nog
heel wat goede Limburgse kunste-
naars te bestaan, die men tever-
geefs op Trajecta 83 in de Eurohal
te Maastricht zal zoeken. Buiten de
gerenommeerde weigeraars uiter-
aard, van wie sommigen toch nog
op Trajecta zijn terecht gekomen -zij het niet op de centrale plaats in
de Eurohal -. Door een heel handi-
ge manoeuvre zagen zij zich in een
Trajecta-paralleltentoonstelling
belanden.
Het Letterkundig Centrum te Valken-
burg heeft zich in de verdeelde kunst-
wereld nu ook present gemeld. Ge-
heel op eigen houtje en zonder veel
geldelijke middelen heeft dit centrum
een expositie over Limburgse kunst
opgezet, die er zijn mag.

Gekozen is voor het thema „Het Lim-
burgs landschap in woord en beeld".
Het resultaat is een zeer aantrekkelijk
geheel, waarbij schitterende werken
getoond worden en van een zodanige
kwaliteit, dat als men al geïnteres-
seerd is in Limburgse kunst men deze
tentoonstelling beslist niet mag over-
slaan. Bovendien hangen de werken
in de aangenaam koele ruimten van
het sfeervolle Kasteel-oost. In plaats
van in een broeierige auto door het
Limburgs landschap te crossen kan
men het waarschijnlijk nog veel beter
door het oog van de kunstenaar bekij-
ken. In elk geval veel gemakkelijker
en men komt er tot verrassende beel-
den. Zo hangen er voortreffelijke doe-
ken van JanLaeven en Wil Leenders,

een pure realist, wiens knotwilgen
een diepe indruk achterlaten, het-
geen ook de landelijke taferelen en
winterlandschappen van Jan Laeven
doen. Een bijzonder palet treft men
aan bij Jo Baadjou, terwijl de tekenin-
gen van Gerard Hettinga ook niet te
versmaden zijn. Keurig bijeen hangen
werken van Jonasen Paul Haimon en
het fraaie daarvan is. dat ze elkaar
niet bijten. Van Jonas ziet men er het
Stadspark in Maastricht met drie zwa-
nen weer terug, een doek, dat hij in
1918 schilderde. Paul Haimon, de
aquarelist van het Limburgs land-
schap, heeft er twee heel boeiende
„ovalen" hangen in teer groen en diep
blauw.

De expositie is van woensdag tot
en met zondag van 14 -18 uur ge-
opend en als men het treft krijgt
men een rondleiding van Paul Hai-
mon hoogstpersoonlijk.

Op de zaterdagen en zondagen wor-
den diaklankbeelden over het Lim-
burgs landschap vertoond, terwijl van
een groot aantal Limburgse schrij-
vers, zoals Jacq. Schreurs, Leo Her-
berghs, Bertus Aafjes, Pierre Kemp,
Jan Hanlo, Hans van de Waarsen-
burg, Ton van Reen en Felix Rutten,
gedichten en poëtische beschouwin-
gen over het Limburgs landschap in
vitrines zijn uitgestald.

THEO PASING

" Een van de doeken van Jan Laeven.

(ADVERTENTIE)

FAEMA bestellen?~y XJ BOUKA bellen!
fX/n 043-10359

Bezoek onze toonkamers, alles voor
DOLIK3 de noreca en instellingen.

Maastricht bv St.-Pieterstraat 62-66
"g 043-15359 i"9
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Openbaarmaking onderzoeksrapporten afgewezen

SBDI: „Wij zijn
gezonde stichting”

Duizenden bij
uitvaartdienst

van Jan Scheren
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Zwartbonte Emma 83
kampioene fokveedag

SCHIMMERT - Emma 83 van
de heer A.Maas in Beek is kam-
pioene jonge koeien 1983 van
de fokveekeuring Schimmert.
Emma 83, een halfbloed doch-
ter van een Amerikaanse stier-
vader, werd door de jury beoor-
deeld als zijnde een jonge aan-
trekkelijke koe met het beste
uier op de 26-ste fokveekeuring
in Schimmert. Reserve kam-
pioene in deze klasse is Tosca,
een koe met toekomst, van Jo
Brands in Valkenburg. In de
middengroep is Ster van Jo
Brands kampioene en reserve
Lili 13 van J.Waelen in Voeren-
daal. Kampioene bij de ouder
koeien is Sientje van Hub Groo-

ten in Klimmen; reserve kam-
pioene Carol» van J.Waelen.

De fokveedag cic gisteren op het ter-
rein bij herbers Mareveld gehouden
werd, is voor de fokverenigingen
Meerssen, Beet, Klimmen, Ransdaal
en Schin op Geul. De kampioenen
van deze keurng zullen evenals de
kampioenen vin de nog te houden
keuringen in Epen en Banholt, mee-
doen aan de tentrale fokveedag die
in Valkenburg zal plaats hebben. De
keuring in Sciimmert Werd druk be-
zocht, met nane door toeristen die op
de aangrenzsnde camping verble-
ven. Als extraatje werd ook een cam-
ping-koe gelozen. Gejureerd werd
door: E.Franssen, M.Alleleyn, E.Van-
derheyden, G.Broeders, E.Houtvast,
M. van Steenbergen, W.Hartman,
G.Klaassen en K.Gommers.

De koeien die een eerste en tweede
plaats in de individuele rubrieken heb-
ben gekregen zijn: rubriek 1,1. Wietske
van Jo Brands Valkenburg, 2. Klaartje
28 van M.Custers Hulsberg. Rubriek 2.
1. Frouke 2 van Hub Grooten Klimmen,
2. Bertha 42 van A. Maas Beek, rubriek
3; 1. Marie 4 van L. van de Weijer Huls-
berg, 2. Emma 83 van A.Maas, rubriek
4; 1. Victorien 26 van A.Maas, 2. Aukje
22 van W.Horsmans Ulestraten, rubriek
5; 1. Tosca van JoBrands, 2. Antonie 13
van A.Maas, rubriek 6: 1. Jacoba vaj
J.Soogelee Klimmen, 2. Juliaantje 139
van W.Horsmans. Rubriek 7; 1. Bianca
van J.Soogelee Ransdaal, 2. Wukea 79
van Hub Grooten, rubriek 8; 1. Mina 11
van A.Maas, 2. Lili 13 van J.Waelerv
Rubriek 9; 1. Ster van Jo Brands, 2. Cis-
ka 24 van W.Bruls Beek. Rubriek 10; 1
Obbendorf 136 van E.Stassen Schim-
men, 2. Juliaantje 11 van A.Maas. RU'
briek 11; 1. Anjes van J.Waelen, 2Su 3
van J.Waelen, rubriek 12; 1. Carola van
J.Waelen, 2. Kaatje van Hub Grooten.
rubriek 13; 1. Sientje, Hub Grooten, 2-
Brigitta van J.Soogelee Ransdaal. Ru-
briek 14; 1. .ma 78 van Hub Grooten, 2
Nellie 3 van A.Maas. Rubriek 15; I
Coby van J.Soogelee Ransdaal, 2. Ger-
da 3 van M.Custers.

In de groepen zijn de uitslagen als voig|:
rubriek 16; eigenaarsgroepen 3 stuks.!
la. M.Custers, 2a. L. van de Weijer. RU'
briek 17; eigenaarsgroepen 4 stuks. I*l
Paters Oblaten Valkenburg, Ib. H.Lem-
mens Schimmert. Rubriek 18, eige-
naarsgroepen 5 stuks, la. W.Hors-
mans, Ib. J.Waelen, Ie. Jo.Brands, 1j
F.Dullens Walem, le. H.Maessens Wa-
lem. Rubriek 19; eigenaarsgroepen °stuks; la, A.Maas, Ib. Hub Grooten. tl
J.Soogelee Ransdaal, Id. E.StasseH
Schimmert, le. A.Maas, If. W.Bruis
Beek, Ig. A.Maas.

I " De kampioenen van de fokveekeuring in Schimmert worden door de trotse eigenaren geshowd.

Barricaden
Chef buitendienst Voesten van de
dienstkring Venlo-wegen van
Rijkswaterstaat was al met vakan-
tie vertrokken toen hij zondag-
avond van de ramp en de talloze
barricaden op beide Limburgse
wegen hoorde. Hij is onmiddellijk
in actie gekomen om met personeel
van Rijkskwaterstaat, brandweer
en politie de weg van Roermond
naar Sittard vrij te maken om het
ambulancevervoer ruim baan te
kunnen geven.

„Aan de plaats waar het meeste hout
uit de bomen is gerukt kan duidelijk
worden vastgesteld dat de kern van
het noodweer vlak boven Montfort
heeft gelegen", aldus de heer Voes-
ten. Hij is er mee in zijn schik dat hij
Bij de gemeente Roermond een
hoogwerker heeft kunnen huren om
in te zetten bij het opruimingswerk.

" een man of tien zijn ze aan het_ bezig. Van zondagavond tot
nu is er bijna aan een stuk aan ge-
werkt. Wagen na wagen hout is af-

erd.

Rooien
Volgende week zal dan een 30 meter

hoogwerker worden ingezet
ie kruinen van de bomen nauw-

■t te controleren. „Ik vrees dat
aantal van de door de storm ge-

troffen bomen gerooid zal moeten
Worden. Het evenwicht is uit de

nen. De dikke takken hebben. steun meer en kunnen bij een. nde rukwind des te makkelij-
ifbreken", zegt de heer Voesten
er.

:sbosbeheer is ingeschakeld
he inspectie te begeleiden. Het
vooral om populieren die toch

in rooien toe zijn, maar bleven
i omdat veel mensen zich nogal

dat rooien verzetten.

Volgens de heer Voesten is het na-
tuurgeweld zondagavond bij Wel-
lerlooi zeker zo krachtig geweest als
in Montfort. Dat kreeg minder aan-
dacht omdat de gevolgen in Mont-
fort rampzalig waren. In Wellerlooi
bleven de gevolgen beperkt tot min-
der ernstige ongelukjes en versper-
de wegen. „Aan die afgerukte krui-
nen is af te leiden dat de wervel-
storm daar ongekend grote kracht

id moet hebben", zegt de chef
Rijkswaterstaat.

ln Noord-Limburg kreeg hij hulp
van het aannemersbedrijf Verburg
uit Nieuwegein waar de vakantie
voor het opruimingswerk in Lim-
burg ook werd onderbroken.

Harrie Peters
in finale

operaconcours
WENEN - De bas Harrie Pe-
ters uit Roermond heeft de fi-
nale bereik^ van het interna-
tionale operaconcours dat
sinds afgelopen zaterdag in
de Weense Belvedère wordt
gehouden.

Behalve de Roermondenaar zijn
nog vier bassen, twee bas-baritons,
een bariton, twee tenoren, acht so-
pranen en drie mezzo-sopranen tot
de finales doorgedrongen die van-
daag worden gehouden.

Aan het concours waarvoor zich in
totaal 297 kandidaten uit 41 landen
hadden ingeschreven, zijn geen
geldprijzen verbonden. De win-
naars treden op 25 juli in het raam
van het Festival van Bregenz op bij
een gala-concert dat rechtstreeks
via Eurovisie zal worden uitgezon-
den. De dag daarop wordt in de Re-
doute in Boedapest een concert ge-
geven dat op de Oosteuropese tele-
visieschermen te volgen zal zijn.

Ook in Noord-Lintburg hield wervelstorm huis

Rijkswaterstaat ruimt
sporen windhoos op

MONTFORT - Met man en macht wordt gewerkt om de spo-
ren van de windhoos van zondagavond langs de rijksweg
Roermond-Sittard opgeruimd te krijgen. Rijkswaterstaat
zet voor dat karwei alle zeilen bij. Sommigen medewerkers
hebben er hun vakantie voor laten schieten.

Vele kubieke meters hout is, vooral
tussen de grens van Roermond-Lin-
ne en de afbuiging naar Montfort,
uit de kruinen van de bomen gerukt
gn op de weg. ernaast en op de ak-
kers terecht gekomen.

tegelijkertijd is begonnen aan het
rooien van 33 bomen langs de weg
Venlo-Nijmegen ter hoogte van
Wellerlooi. Daar heeft een heuse
wervelstorm op dezelfde zondag-
avond waarop zich de ramp van
Montfort voltrok, de kruinen van
die 33 bomen in zijn geheel van de
stam afgerukt en her en der op en
naast de weg gedeponeerd.

" De hoogwerker van de brandweer in Roermond werd bij de
actie ingezet.

# Ambtenaren van
Rijkswaterstaat

ruimen de afgebroken
takken langs

de spoorlijn op.

Op 5 augustus tweede bijeenkomst

Werkgroep zoekt
oplossing voor

Miljoenenlijntje
VALKENBURG - Het behoud van
het Miljoenenlijntje zal op vrijdag
5 augustus in het Valkenburgse ge-
meentehuis voor de tweede keer
onderwerp van gesprek zijn tij-
dens een bijeenkomst van Lim-
burgse gemeentebesturen en de
vervoersbonden FNV en CNV.

Het is de bedoeling dat dit tweede
gesprek van de werkgroep Behoud
Spoorwegverbindingen Zuid-lim-
burg constructieve ideeën op tafel
brengt over een eigen bijdrage aan
het voortbestaan van het met ophef-
fing bedreigde spoortraject. Uit-
gangspunt hierbij is dat het Miljoe-
nenlijntje voor de toeristische infra-
structuur van grote waarde is.

Dat de regio een stukje van de on-
rendabiliteit van het Miljoenen-
lijntje moet opvangen kwam al eind
juni ter sprake bij een vergadering
van de Werkgroep. Bij die gelegen-
heid lanceerde burgemeester Paul
Gilissen van Valkenburg de stelling
dat een eigen bijdrage het enig juis-
te antwoord zou zijn op de bezuini-
gingsplannen waaraan het Miljoe-
nenlijntje opgeofferd zou moeten
worden. „We hebben inmiddels een
brief naar minister Smit-Kroes ge-
stuurd waarin we het belang van
deze spoorverbinding uiteenzetten
en haar vragen voorlopig geen be-
slissing te nemen. Op die brief,
waarin we ook om een gesprek met
haar over deze materie vragen, heb-
ben we nog geen antwoord gekre-
gen. In juni zijn we echter uit ele-
kaar gegaan met de boodschap con-
structieve plannen te bedenken. Ik
vind zelf dat het Limburgse be-
drijfsleven en de overheid dan maar

financieel moeten inspringen als
een dergelijkelijn uit bedrijfsecono-
mische grondenniet meer te exploi-
teren is. Dat is dan de consequen-
tie", aldus burgemeester Gilissen.
De tweede vergadering op 5 augus-
tus is openbaar. Belangstellenden
kunnen daarvoor om 15 uur terecht
in het Valkenburgse gemeentehuis.

Auto
belaagt
fietsers

MAASTRICHT - Drie Maastrich-
tenaren hebben bij de Maastricht-
se politie aangifte gedaan van het
feit dat zij belaagd zijn geworden
door een personenauto. Woensdag-
nacht omstreeks twee uur keerden
zij per fiets vanuit Valkenburg te-
rug naar Maastricht. Op de Berger-
straat trachtte tot vier maal toe
een Volkswagen-Golf, waarin een
man en een vrouw van omstreeks
40 jaar waren gezeten, op hen in te
rijden. Met de grootste moeite kon-
den zij de wagen ontwijken. De
Maastrichtse politie heeft een on-
derzoek ingesteld.

Heerlense fracties
ook mei wagen

over SBDI en ABP
HEERLEN - Op initiatief van
raadslid Hub Scheeren heeft deze
eenmansfractie in de gemeente-
raad van Heerlen, samen met de
Aktie Groep '81 en de fractie Ge
rards, een brief gestuurd naar het
college van B en W van Heerlen
waarin zij hun bezorgdheid uit-
spreken over de recente ontwikke-
lingen over de affaire SBDI-Ruy-
ters en mogelijke steekpenningen
bij het ABP in Heerlen.

De drie fracties vragen het college
een diepgaand onderzoek in te stel-
len naar de gang van zaken bij deze
instellingen, voor zover het de ge-
meente Heerlen betreft, en wat de
eventuele gevolgen zijn voor de wo-
ningbouw in deze gemeente.

Schenking
reliek van
St. Servaas
MAASTRICHT - De schatkamer
van de St. Servaaskerk in Maas-
tricht zal tijdens de komende Hei-
ligdomsvaart worden verrijkt met
een reliek. Het betreft een in een re-
liekhouder gevat deel van het ge-
beente van een onderarm van Sint
Servaas. De reliek is een geschenk
var pastoor Franz van de Karthau-
se-parochie in Koblenz, die is toe-
gewijd aan St. Beatus en St. Serva-
tius.

De reliek wordt tijdens een pontifi-
cale hoogmis in de Servaaskerk op
zondag 4 september aangeboden
door de schutterij van Koblenz, die
het geschenk die dag 's middags
tijdens de Heiligdomsvaart-stoet
door Maastricht zal begeleiden.
Het is een oude traditie dat tijdens
Heiligdomsvaarten of andere be-
langrijke religieuze gebeurtenis-
sen relieken en pronkstukken wor-
den geschonken. De Koblenzer
pastoor heeft zich door deze tradi-
tie aangesproken gevoeld en daar-
toe in overleg met de Maastrichtse
pastoor-deken dr. Pelzer de schen-
king voorbereidt.

VEEMARKT
DEN BOSCH

DEN BOSCH - Aanvoer: totaal 64j|
runderen 1727, graskalveren ';J
vette kalveren 72, nuchtere ka^jl;
ren 2300, schapen 1571, geiten s3|
slachtvarkens 581, slachtrundef'l
902. Prijzen: (guldens per stu3
melk- en kalfkoeien 2150-3150, g^J
te koeien 1500-2050, kalfvaar*»
roodb. 1950-3000, zwartb. 1850-2"^|
klamvaarzen 1350-2050, guiste v3ja
zen 1600-2025, pinken 850-16*!
graskalveren 600-1250, nucht*!
kalveren voor fok en mest**»
roodb. 260-640, zwartb. 215-500,
deschapen 80-155, lammeren 65-I*l
Holsteiners 75-200. (gulden per m
geslacht gewicht): stieren le k"J|
8.60-9.35, 2e kwal. 7.60-8.60, vaarZE!
le kwal. 8.00-9.00, 2e kwal. 7.25-8"1
koeien le kwal. 8.00-9.00, 2e '7.00-8.00, 3e kwal. 6.50-7.00, v.
koeien 5.95-7.20; (per kg levend ■ I
wicht): vette kalveren le kwal, 5-JJ
5.80. 2e kwal. 5.50-5.65, 3ekwal. SJH I
5.50, slachtzeugen le kwal. 2.13-2-j3j||
2e kwal. 1.98-2.13, 3e kwal. 1.68-l-'j|
(gulden per stuk): vette schaKM
145-185, vette lammeren 12
Overzicht (resp. aanvoer, hand
prijzen): melk- en kalfkoeien gr°Sj|
rustig gelijk, guiste koeien gro3j|
matig gelijk, graskalveren gr°3B
rustig gelijk, vette kalveren _fr jJB
matig lager, nuchtere kalveren I*JÏB
der matig gelijk, schapen en laml^Bren groter rustig lager, slachtvee*»
lijk rustig gelijk, slachtzeugen è I
ter rustig lager.
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Pmit0waar !
Z.O.L Tuincentrum

is het grootste
levend-groen-centrum

var Zuid-Limburg.

eclrt fwaar!
Eerste klas produkten,

prima service en
goedkoper dan u

._ it\_ denkt!
qUq /Ar. I_.

cPp tuincentrum
Hèt Groenland van
Zuid-Limburg!

Europaveg 401, Übach over Worms,
Tel. 045-35 25 25.
GeopenJ dinsdag t/m zaterdag
van 9-5uur.
Maandag gesloten!

officiële mededeling
Gemeente Gulpen

BEKENMAKING
De burgemeester van Gulpl
maakt ter voldoening aan het W
paalde in artikel28, lid 6, van de wj
op de Ruimtelijke Ordening "
kend, dat Gedeputeerde Staten v>
Limburg bij hun besluit van 12 ap
1983, le afdeling, No. BL 9344 go*
keuring hebben verleend aan het»
besluit van deraad van de voorrn»
ge gemeente Wijlre van 22 dccc»
ber 1981 vastgestelde plan tot wil1
ging van het Algemeen Bestel
mingsplan (le wijziging) met $

zondering van het agrarisch bebo
wingsoppervlak 4a en een aantal V
palingen van de bij het plan bel*
rende gebruiksvoorschriften. 9
deeltenvan het plan, waarop de w
ziging betrekking heeft, behofl
thans tot het grondgebied van I
gemeenten Margraten, Voerend'
en Valkenburg aan de Geul.
Het besluit van Gedeputeerde S|
ten ligt met het betreffende ge*1
zigde bestemmingsplan met ing*
van 25 juli'83 gedurendeéén ma3»
ter gemeentesecretarievan Gulp*
afdeling grondgebiedzaken yd
een ieder ter inzage, alsmede ter'
cretarie van evengenoemde *
meenten. ...
De inspecteur van de RuimteW
Ordening, de gemeenteraad en'
die zich tijdig met bezwaren zo«Jtot de gemeenteraad als tot het <*
lege van Gedeputeerde Staten
Limburg hebben gewend, alsm*
degenen die tijdig bij dit collegel^
zwaren hebben ingediend tegen,
door de raad bij de vaststelling
het onderhavige bestemmingsp'J
aangebrachte wijzigingen, kunt*,
gedurende bovenvermelde terf*
beroep instellen bij de Kroon.
Gelijke bevoegdheid komt toe *Jeen ieder, die bezwaren heeft teê
de door Gedeputeerde Staten °Jhouden goedkeuring aan eön Jdeelte van het bestemmingsp1*
Het beroepschrift moet worden f
richt aan H.M. deKoningin en flj'
worden ingediend bij de Afde^Geschillen van Bestuur van (
Raad van State, Binnenhof nr. I
's-Gravenhage.
Gulpen, 22 juli 1983.

De burgemeester voornoel,,
drs. W.P.J. Vossen. >

iimburgs dagblam



tijdje vrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN
Royal: Octopussy, 3e week, 12 jr. dag.
""30 en 20.30 uur, za en zo 14.30, 18.45
g! 21.30 uur, wo 14.30 en 20.30 uur.K'Voli: Blue Thunder, 12 jr. dag. 15.30
*J 20.00 uur (m.u.v. maandag), za en zo'530, 19.00 en 21.30 uur. Die Freundin,16jr. ma 20.00 uur. Kuifje en het haaien-
{Jeer, 2e week, a.l. dag. 14.00 uur.
H5:Poltergeist, tweede week, 16jr. dag.
JJ-30 en 20.30 uur. Pinocchio, a.l. dag.
'4-00 uur. Quo vadis, a.l. dag. 20.00 uur.
«reetfighters, 4e week, 16 jr. dag. 14.15
;" 21.15 uur. Rocky 3, 16jr. dag. 13.45 en

uur. Dodenrit, a.l. dag. 14.00 en21.00 uur.passage: Vrolijk sexpension, 18 jr. dag
«atiaf 14.00 uur. Meisjes van de betere
«and. 18 jr. do fm zo 24.00 uur.
'«Poet: En de tijd stond stil, zo 20.00Uur.

UBACHOVER WORMS
First Blood, 12 jr. za«J.OO uur, zo 19.00en 21.00 uur.

KERKRADE
" 'Jngrachttheater. 101 Dalmetiers, 3eWeek, a.l. za. zo 15 uur. First Blood. 2e
pk 12 jaar, vr 20.30 uur, za 17.30 uur,2? 17-30 uur en maandag 20.30 uur.weet Fighters. 16 jr. za en zo 20.30 uur,dl 20.30 uur.

SCHAESBERG
The Pirate Movie, a.l. do en

v ".15 uur street Fighters, 16 jr. do en
' 24.30 uur. First Blood, 12 jr za, zo en

£ja 22.15 uur. Op derand van alles, 16 jr
z° en ma 24.30 uur. Big Bomber, a.l.

n.O 22.15 uur. Spetters, 16 jr. di en wo
'4.30 uur.

MAASTRICHT
i,fSj,va,: The Year of living dangerous-

14.30 en 20.30 uur.
"raiace 1: Helden in de frontlinie, 16 jr.
'Sf- 14.15 en 20.15 uur.raiace 2: Evil Death, 2e week. 16 >.'«'■ls en 20.15 uur.*lUdio: Torn and Jerry. a.l. dag. 14.00
_}" Spartacus, a.l. dag. 20.00 uur.
1?n 1

1: Prinses Seca, 18 jr. dag. vanaf
£U0uur, za en zo vanaf 13.00 uur. Lust,
j°jr. vr en za 22.45 uur., >'al 2; Kannibalen vallen aan, 16 jr.
"°6 14.30, 16.30 en 20.30 uur. De wraak
u°n de karatetijger. 16 jr. vr en za 22.30

14 ii. *' Octopussy. 12 jr. 3e week, dag.
*■ 16.45 en 20.30 uur.'aoi 2: Bvd deelt doffe dreunen uit, a.l.

MaV 4'00' 1630en 210° uur-
l__. 3: American Gigoio. 16 jr. dag.p|ioo■l6.3o en 21.00 uur.""nhuis: Persona, do t/m zo 21 uur.

VALKENBURG
14?n CO°P: Evll Dead. 16 Jr- do t/m z°*"*>. 19.00en 21.30 uur. De gendarme in£"iiek, a.l. do t/mzo 14.30, 19.00 en 21.30
en. i lift' 16Jr-ma t/m wo 14-30, 19-00
m„ 3u uur-Heibel op de hoofdweg, a.l.
D'" tm wo 14.30. 19.00 en 21.30 uur.
*o .Se snoePJes in Tirol, 16 jr. do t/m
kl_ "0 uur. Justine, een meisje van«sse, 18 Jr. do t/m di 24.00 uur. Prul-'eribloesem, 18 jr. Wo 24.00 uur.

GELEEN
dn.y' An oftïcer and a gentleman. 12 jr.
T" fm di20.30 uur, zo 18.00en 20.30 uur.eenager in love, 18 jr. za 23.00 uur.
Pa}° Anders: De lift. 2e week, 16 jr. dom di 20.45 uur, zo 18.00 en 20.45 uur.

SITTARD
2n -j_m: Wurgendetralies, 16 jr.do t/m di
«JO uur, zo 18.00 en 20.30 uur. The

__■__" 16 Jr- do Vm dl 2u-45 uur, zo 18.00" 20.45 uur.

EXPOSITIE
HEERLEN
joa,erie Stadhouders, Potgieterstraat

" beeldhouwwerken en schilderijen,an Alfons Stadhouders. Elke zaterdag
St i uur-
tiiri dhuis: werk uit eigen collectie. Open

Jdens kantooruren. Gedurende de
r? afnd juli.
£alene Jean Viehoff, Tempsplein 10:

■tenmgen en schilderijen van eigen
t_?~ Te bezichtigen na afspraak,g'715426.Sr_°ekerscentrum Schrieversheide,
s "aaPskooiweg 99: olieverven en et-
Jn Van Willem Labey. Open dag. 10-18
Sir'i ot eindJuli-
Ui. eisch museum, Voskuilenweg
t/r_: evolutie van beenvissen. Open map vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4

NMUstus-
Ca ' Bon_erd 13: aquarellen van Mak
1»151PS- Open ma t/m vr 9 - 16 uur, do 17-°^ü uur Tot en met 2g juU

s rjsthandel Herman van Leeuwen:
da" ~er'Jen van Janine Delaporte. Open_ .%■ uJdens winkeluren en op zondag 13
U__Uur' Tot 25Juli-
Wn nmakerij Du Passage:Egyptische
Wi__l van Ibrahim Faiek. Open tijdens

'"keiuren. Tot 16 augustus.

KERKRADE
eett useum Klein Rolduc: tal van fa-
On en uit de Limburgse mijnbouw.
Uur t/m vr 9 " 17 uur' za en z0 13 " 17

UBACHOVER WORMS
W

*',er Binnenhof, Grensstraat 87:
d_„ . van Jo°s Damen. ledere donder-°aS 10 -22 uur.

HOENSBROEK
bon .■ ' archeologisch museum: car-
-10 ~oss'elen van S. Prins. Open dag.

tast UUr Tot en met l oktober-
toe-, ' " remijs: werk van twaalf car-
en m .en- °pen daS- 13-30"I7uur- Tot
j. met 20 juli.
Lim'h*' ~ f°t°_a'--ie 68: werk van
t/m gse beroepsfotografen. Open ma
l3fnr 10 "12 en 13-30 "17 uur- za en z0

Kas. " 1V uur' Tot 14 auëustus-
kü_ fe ~ expositiezolder: fijnschilder-
-17 ~st van Jo v.d.Brand. Open dag. 10-kast', en met 31 Juli-
v-an p ~ridderzaal: Rond een veelluik
Tot ert Thielen. Open dag. 10-17uur.ut en met 15 september.

DOENRADE
ter Aeel Doenrade: recent werk van Pe-
-23 i ,euleners. Vr 22 juli, 19 tot 23 uur, za
u

_
Juli, 14tot 18 uuren zo 24 juli, 12 tot 18

VALKENBURG
°ürn textiele vormgeving van Paula
M 0n' Susanne Lucassen, Yvonne
fruit ew'Je- Joke Janssen, Monique
Cent fS' Hannelies Vliegen. Tot 24 juli.
e «rum Cocarde, Odapark: olieverven
M Ma3Uarellen van zr- Odilia Bruis
Tot- Op _n ma fm vr 13.30 - 17.30uur.
Oude

s.-__ l aueust"s.
vei„halat«hoes: gouaches van Leon Sa-
_jei Jergh, keramiek van Jopie van der-
-1-r n en fotografie van Herman Wij-
-19 jy,?en di t/m zo 14 -18uur. Tot en met

MAASTRICHT
rj, '*r,e Noortman, Vrijthof49: schilde-rt h' quarellen en tekeningen van 1530
ket. n' °Pen tijdens winkeluren.
Boh S"d blue' Stokstraat 30: werk van
He. onies' Ad deKeyzer, Imre Kocsis,
ü_r nn Abrell. Open di t/m vr JO -18
a__' 'a 10 "17 UUI". zo 14 -17 uur. Tot 27

en "Jurnist<>risch museum: roofvogels
lS . n van Eric Wijnands. Tot en met*J a "gustus.

Fietsen door
de Eifel
Voor de liefhebbers: de wie-
lerclub Würselen 1899 orga-
niseert zondag 24 juli een
fietstocht door de Eifel. Over
drie afstanden: 51, 101 en
151 kilometer. Start van
7.00-10.00 uur. Inschrijving:
sDMark. Startplaats (tevens
kleed- en wasgelegenheid):
„Am Kaiser" in Würselen-
Bardenberg. Bereikbaar via
grenspost Bocholtz en ver-
volgens afslag Würselen.
Vanaf de afslag is de route
naar de startplaats met pijlen
gemarkeerd.

Traditie
Slachtfeest in Pingerhof. Het
wordt in het Limburgse, in de
maanden juli en januari, stilaan
een traditie. Culinair genieten
met ietwat nostalgisch gevoel.

Want, de natuurlijke voedings-
wijze van de varkens ( Annemie
Heutz: „Zij worden gemest met
restanten uit onze eigen keu-
ken...") staat borg voor smake-
lijk kwaliteitsvlees. Twaalf jaren
al tracteert Pingerhof op gezette
tijden de gasten op slachtge-
rechten zoals men die vroeger
„ergens op het Limburgse land"
allerwegen smaken kon. Die tij-
den zijn vrijwel voorbij. Waar
wordt nog voor eigen gebruik
geslacht? Waar worden nog
biggen vetgemest met restan-
ten uit eigen keuken annex nu
en dan, aldus mevrouw Heutz,
„een zak meel er tussen door"?
Een „stukje keuken" van weleer.
Dat door liefhebbers kennelijk
op prijs wordt gesteld...

Vlaai
Gistermiddag in Pingerhof. Een
groentesoep ging een koude
slachtschotel vooraf, bestaande
uit hoofdkaas, pastei (door chef-
kok Maurice Heutz op zn Beiers
bereidt), ham van de winterse
slacht en boerebrood. Een
glaasje Pinot Blanc sloot er
voortreffelijk bij aan.
De slachtkaart biedt echter nog
meer. Entrees als daar zijn: por-

tic hoofdkaas met boerebrood
(5 gulden), balkenbrei met ge-
bakken appeltjes (8,50 gulden),
grote cotelette met aardappel-
salade (12,50 gulden) en voor
de kleine mondjes onder meer
een bal gehakt met puree en
verse appelmoes (5 gulden).

Naast de koude is er ook een
warme slachtschotel, bestaan-
de uit cotelette, speklap, bal ge-
hakt, verse puree en groenten
(50 gulden voer 2 personen).
Na de slachtschotels biedt Pin-
gerhof de gasten „volgens Lim-
burgse traditie" een stuk eigen
gebakken linzevlaai aan.

Foerage
Niet iedereen „overmeestert"
de schotels van Pingerhof. Er
zijn nu eenmaal kleine en grote
eters. Geen nood voor de eer-
ste categorie!. Er worden spe-
ciale zakjes beschikbaar ge-
steld, ter „foerage" onderweg
huiswaarts....En desgewenst
kan men er tevens bakjes
„Schmalz" (reuzel) en kaantjes
bij voegen.... Slachteten in de
Pingerhof is, voor de liefheb-
ber, beslist geen vorm van zich
zélf slachtofferen. Integendeel.
Het is wèl een „andere" culinai-
re belevenis. Op zn boere-Lim-
burgs...

Boerderij-restaurant Pingerhof
is, tijdens het slachtfeest, elke
dag van 12.00-22.00 uur ge-

opend. Men bereikt dit huis als
men vanuit Nuth de verkeers-
borden richting Wijnandsrade
volgt. Het is, toegegeven, effe

zoeken. Pingerhof ligt verscho-
len aan de Pingerweg...Op ne
pink van Nuth-centrum, om het
op zn Brabants te zeggen.

Expositie van houten
kunstvoorwerpen

HEERLEN - Zaterdag
16 juli is er, ter gele-
genheid van de ope-
ning van een lijsten-
makerij, een expositie

gestart van I. Faiek in
de Passage nr. 7. te
Heerlen., I. Faiek is een
Amsterdamse kunste-
naar die voornamelijk

houten kunstvoorwer-
pen maakt. Tijdens de
expositie kunnen een
aantal ingebrande
houten panelen be-
zichtigd worden, als-
ook hout op hout be-
werkte kunstvoorwer-
pen.
Verder staan er nog een aantal
plastic op hout bewerkte voor-
werpen van I. Faiek tentoonge-
steld. De themasvan zijn werk-
stukken liggen ver uiteen. Zo-
wel Egyptische als moderne
kunst zijn terug te vinden bij
deze expositie. Faiek, die in
Amsterdam zijn atelier heeft,
komt elke zaterdag persoonlijk
naar de expositie.

Mevrouw Thomas, eigenaresse
van de nieuwe zaak: „Het is de
bedoeling om eens in de twee
maanden een expositie te hou-
den van bijzondere kunste-
naars. Ik heb namelijk veel
kontakt met Amsterdamse
kunstenaars. Er zijn nauwe-
lijks kosten aan een expositie
verbonden en waarom zou je
het dan ook niet vaker doen?"
De tentoonstelling kan elke
week van maandag tot en met
zaterdag bezocht worden van
10.00 tot 18.00 uur.

" Een beeld van de tentoonstelling in de Passage

SIMPELVELD

" De CDA-fractie houdt morgen
van 13 tot 14 uur spreekuur in het
gemeentehuis.

" Het spreekuur van de wethouders
Franssen en Grooten gaat morgen
niet door.

HEERLEN

" De in Heerlen opgerichte WA-
O/AAW belangengroep, die elke eer-
ste en derde maandag van de maand
spreekuur houdt van 14 tot 16 uur,
wil voor de leden op de dinsdag- en
donderdagmorgen een knutselmor-
gen organiseren. Inlichtingen via
Hans Berkers, tel. 714667 of 242333.
"De Pony-club Voerendaal be-
zoekt zaterdag tussen 13.30 tot 17
uur de speeltuin in Beersdal. De
houders van een abonnement beta-
len niets en de andere kinderen 60
cent.

HOENSBROEK

" In het winkelhartje treden zater-
dag vanaf 13 uur Two of a kind, Bal-
teu en Peer van de Hout op.

Vakantie voor gehandicapten (2)
„Er zijn voor gehandicapten inderdaad
te weinig aangepaste lokaties om met
vakantie te kunnen gaan", gaf Jean
Soons van de Provinciale VVV Limburg
toe. Hij reageerde op Tijdje Vrij d.d. 21
juli jl. („De Staalberg: vakantie óók voor
gehandicapten"). Dit grote gat in de va-
kantie- recreatiemarkt blijkt in het verle-
den meermalen onderwerp van gesprek
te zijn geweest tussen personen die
zich professioneel met het fenomeen
vakantie-voor-iedereen bezighouden.
Niettemin zijn de mogelijkheden voor li-

chamelijk en/of geestelijk gehandicap-
ten en hulpbehoevende bejaarden zeer
beperkt gebleven. De financiële conse-
quenties van het aanbrengen van voor-
zieningen op campings, in hotels, mo-
tels, vakantieparken eet., nodig om ge-
handicapten naar behoren te kunnen la-
ten verblijven, blijken meestal een te
groot struikelblok.

Toch zijn er in Limburg, naast reeds geme-
moreerde campingsCottesserhoeve in Vij-
len en Klein Vink in Arcen, meerdere plaat-

sen waar aangepaste verblijfsmogelijkheid
voor gehandicapten voorhanden is. Jean
Soons somde op: „In kasteel Geulzicht in
Geulhem beschikt Jan van Cuyk over een
geheel aangepaste accommodatie. Hij kan
een veertigtal gehandicapten ontvangen.
Vijlerhof in Vijlen beschikt over een tiental
aangepaste appartementen en in het va-
kantieverblijf Op gen Akker in Wijlre heeft
mevrouw Riet van de Ven een apparte-
ment geheel ingericht voor het huisvesten
van gehandicapten".
Fijn om dit te horen. Maar het neemt niet

weg dat niet alleen in Limburg maar ook el-
ders in Nederland, de mogelijkheden voor
gehandicapten, in welke vorm dan ook, en
voor hulpbehoevende bejaarden om met
vakantie te gaan miniem zijn. Op een cen-
traal punt, bij Recron of bij NBT (Nationaal
Bureau Toerisme) bijvoorbeeld, zijn niet
alle mogelijkheden bekend. Eenvoudig,
omdat ze niet in alle volledigheid geregis-
treerd zijn. Deze registratie dient snel ge-
realiseerd te worden. Onder het motto bij-
voorbeeld: Lekker wèg in eigen land voor
iedereen.... *

STILAAN EEN ZUIDLIMBURGSE TRADITIE...

Slachtfeest in Pingerhof
Het is nog lang geen november, de slachtmaand bij
uitstek. En toch zet men, ergens midden in het Zuid-
Limburgse, de traditionele varkensslacht opnieuw
dik in de verf. Met andere woorden: in boerderij-res-
taurant Pingerhof (Nuth) kan men weer van de
slacht smullen...

Drie evenhoevige zoogdieren,
drie ouderwets gevoede var-
kens -beter uitgedrukt: op na-
tuurlijke wijze gevoerd- staan
borg voor rijk en smakelijk ge-
vulde tafels. De slachtkaart in
Pingerhof fungeert als gids zo
lang de voorraad strekt. Gast-
vrouwe Annemie Heutz: „Zon
week of drie. Dan is het weer af-
gelopen". Dan zijn de cotelet-
ten, de speklappen, de heupbe-
nen, de hamstukken op; dan
zijn de kommen met hoofdkaas
en met balkenbrei leeg en ver-
dwijnt in het restaurant de
slachtkaart weer om plaats te
maken voor de normale spijs-
kaart.

Watersportgebied
favoriet
Het warme weer doet de vakantiegangers eerder de kust en de
watersportgebieden opzoeken dan de bosrijke gebieden. Net
als vorige week is het vooral in die omgeving op kampeerterrei-
nen en in bungalows goed bezet. De Waddeneilanden zijn vol.
Met uitzondering van enkele hotel- en pensionbedrijven is daar
en in de Noordhollandse en Zeeuwse badplaatsen bijna geen
plaats meer. Dit weekeinde zullen - in verband met de schoolva-
kanties in geheel Engeland - naar verwachting veel Engelsen
ons land bezoeken.

In het hele land wordt het dit weekeinde zeer moeilijk nog een bun-
galow of vakantiewoning te reserveren. Alles is bijna vol. Uitzonde-
ringen zijn Twente, noord- en midden-Veluwe, deAchterhoek, west-
Overijssel, de regio rond Nijmegen en zuid-Limburg. In de kampeer-
sector zal het echter, de Waddeneilanden en de kustplaatsen uitge-
zonderd, weinig problemen opleveren om een plek te vinden. Aan
de Ijsselmeerkust is nog voldoende kampeerruimte. Hetzelfde geldt
voor de Hollands-Utrechtse meren, de Utrechtse heuvelrug, 't Gooi
en rond Amsterdam. In de hotel'pensionsector is in het hele land
nog voldoende plaats, aldus het Nationaal Bureau voor Toerisme.

van
DAG
tot

DAG

" EPEN. Feestweek met in de feesttent
Four Roses en popgroep Vitesse.

" HERKENBOSCH. Vakantiepark Elfen-
meer vanaf 14.00 uur zomercarnaval.

" ROERMOND. Stadswandeling vanaf
de Marktom 16.00 uur.

" MAASTRICHT. Stadswandeling om
14.00 uur met VVV-gids. Vertrek VW-
kantoor aan de Vissersmaas.

" SITTARD. In Kritzraedthuis van 10.00-
-17.00 uur filmvoorstelling „Sittard, een im-
pressie van de oude stad".

Regio kort
UBACH OVER WORMS

" In verband met de vakantie
houdt de woningvereniging tussen
25 juli en 8 augustus geen spreek-
uur. Tijdens de kantooruren kun-
nen wel dringende onder-
houdsklachten worden doorgege-
ven.

BRUNSSUM

" De buurtvereniging Haansberg
en omgeving organiseert om van-
avond 20.30uur in lokaal V.d. Broek
aan de Rumpenerstraat een kwa-
jongconcours.

KLIMMEN

" De prijzen van de loterij van het
Klokkenfonds zijn gevallen op de
lotnummers: 3552 - 3795 - 2476 - 2413
- 747 - 3929 - 2933 - 4862 - 2808 - 783 en
1451. De prijzen kunnen 's morgens
worden afgehaald bij de pastorie,
Schoolstraat 6.

BOCHOLTZ

" De Kon. Philharmonie heeft een
uitnodiging ontvangen om in Cu-
lemborg een galaconcert te verzor-
gen. De organisatie wil dit concerl
via deKRO laten uitzenden.

" De fanfare haalt zaterdag oud pa-
pier op in dewijken Op deKlinkert.
Oude Smede-, Bernhard-, Juliana-,
Pr. Hendrikstraat. Stevensweg,
Steenberg, Zandberg tot in de
Broek.

Kienagenda
VRIJDAG
Heerlen: 20 uur in het gemeen-
schapshuis Schaesb-rgerveld. 2Ü
uur in het Pauluscentrum de Wieër
19.45 uur in zaal Hermans Schaes-
bergerweg. 19.45 uur in het Kegel-
paleis. 20 uur in bovenzaal van café
Stad Heerlen.

Kerkrade: 20 uur in het gemeen-
schapshuis Spekholzerheide.
19.45 uur in club 208. 19.45 uur in
zaal v.d. Heiden. 20 uur in zaal Reu-
ling.
Nieuwenhagen: 20 uur in zaal Vee-
nendaal.
Bocholtz: 20 uur in zaal Derwall.
Schaesberg. 20 uur in het Hobby-
clubgebouw. 20 uur in zaal 't Berb-
ke.
Übach over Worms: 20 uur in zaal
Eggen.
Brunssum: 20 uur in het Unitasge-
bouw. 14 uur in het Irenehuis. 20
uur in 't Höfke.
Hoensbroek: 19.15 uur in zaal Schif-
fers. 19.30 uur in het St.-Janscen-
trum.
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va-
renbeuk.
Nuth: 20 uur in het Trefcentrum.

WEEKEND-
AGENDA

De avond-,weekend- en zondag-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.

APOTHEKEN
HEERLEN. Apotheek Claessens.
Saroleastraat 6, tel. 712541.
NIEUWENHAGEN-SCHAES-
BERG- ÜBACH OVER WORMS.
Apotheek Nieuwenhagen. Bern-
hardstraat 5, tel. 312294. Zaterdag
van 9.30 tot 18 uur. Voor spoedge-
vallen dag en nacht geopend. Alle
andere apotheken in de Landgraaf
zijn zaterdag geopend van 10 tot 13
uur.
KERKRADE - EIJGELSHOVEN.A
potheek Scftonefeld, Hoofdstraat 2.
tel 452523.
BLEIJERHEIDE. Apotheek Bleij-
erheide, Bleijerheidestraat 52. tel.
460923. Zaterdag van 10.30 tot 16
uur en zondag van 12 tot 13 uur en
van 18 tot 19 uur. Voor spoedgeval-
len dag en nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Apo
theek Voncken. Dr. Ottenstraat 9.
Simpelveld. tel. 441100. Zaterdag
van 11 tot 15 uur en van 22 tot 22.30
uur. Zondag van 13.30 tot 15 uur en
van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Apotheek Jans-
sens, Kouvenderstraat 90. tel.
225677. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst voor
spoedgevallen zaterdag en zondag,
tel. 713712.
BOCHOLTZ. Wachtdienst voor
spoedgevallen zaterdag en zondag,
tel. 441500.
SIMPELVELD. Wachtdienst voor
spoedgevallen zaterdag en zondag,
tel. 441587.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag, tel.
252845.
HOENSBROEK-MERKELBEEK-
BINGELRADE. Weekend- en
avonddienst voor spoedgevallen tel.
212044. gezondheidscentrum tel.
214821.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder telefoonnum-
mer 452095.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen b.g.g.
te1.712411.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed-
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag-
middag 12 uur eigen huisarts bellen.
Daarna tot zondagmorgen 10 uur
dokter Zeeuwen. Pricksteenweg 42.
tel. 453059. Van zondagmorgen 10
tot maandagmorgen 8 uur dokter
Goebbels, Bosweg 28, Evgelshoven,
tel. 351464.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Dok-
ter Vijgen. Panneslagerstraat, Sim-
pelveld. Artsenpraktijk te1.440333
voor spoedgevallen zaterdag van 11
tot 11.30 uur.
SCHAESBERG. Voor spoedgeval-
len eigen huisarts bellen.
ÜBACH over WORMS-NIEUWEN-
HAGEN. Van zaterdag 12 tot zon-
dag 24 uur dokter Loyson. Bruns-
summerweg 39, Nieuwenhagen, tel.
312307.
VOERENDAAL. Dokter Boode, tel.
752809.

TANDARTSEN
HEERLEN-HULSBERG-VOE-
RENDAAL. Tandarts Sijben. Bek-
kerweg 23. tel. 710687. Spreekuur
van 11 tot 12 uur.
KERKRADE-ÜBACH OVER
WORMS-SCHAESBERG-NIEU-
WENHAGEN-EIJGELSHOVEN.
Tandarts Schlebach. Bern. Potha-
straat 31, tel. 452671. Spreekuur van
11.30 tot 12 uur en van 17 tot 17.30
uur.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUL-
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTEM.
Tandarts Jacobse, Parallelweg 1,
Gulpen. Tel. 04450-1436. Spreekuur
van 12.30 tot 13 uur.
BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTH-
HOENSBROEK-SCHINNEN.
Tandarts V.d. Werf. Douvenderweg
19, Oirsbeek, tel. 04492 - 2039.
Spreekuur van 11.30 tot 12 uur en
van 17.30 tot 18 uur.

HULPDIENST SOS, dag en nacht
bereikbaar.tel. 719999.
Acute hulppost Welterhof Heerlen,
24 uur bereikbaar, tel. 718180.
Patiënten gezondheidszorg Hoens-
broek-Noord kunnen dag en nacht
bellen, tel. 214821.

Vrijdag 22 juli 1983 " 13
Limburgs dagblad

TIJDJE »

ft VRIJ >T,
P NINO TOMADESSO_______ ! 1



sport

Bergkoning voor de start spoorloos

Van Impe op hoog niveau
AVORIAZ - Anderhalve
minuut voordat Lucien
van Impe aan de start van
de klimtijdrit had moeten
staan, liep zijn ploegleider
Roberto Poggiali in paniek
rond. „Waar is hij nou?",
riep de chef d'equipe van
Metauromobili druk geba-
rend. „Zoiets heb ik nog
nooit meegemaakt." De pa-
niek was begrijpelijk. Lu-
cien van Impe wist niette-
min deksels goed hoe laat
hij moest starten. „Ik wilde
in de laatste minuten niet
gestoord worden. Het zou
mijn concentratie niet ten
goede zijn gekomen", ver-
telde hij na afloop. „Boven-
dien, ik was toch op tijd."

Poggiali sprak toen al lang niet
meer over de zenuwslopende
ogenblikken die hij had meege-
maakt. De Italiaanse chef d'e-
quipe knuffelde zijn Belgische
kopman alseenkind. Het succes
dat Van Impe behaald had, bete-
kende immers voor de uitge-
dunde ploeg de derde ritzege in
deze Tour. Eerder hadden zowel
Frits Pirard en de inmiddels
van het strijdtoneel verdwenen
Ricardo Magrini de naam van
sponsor Metauromobili glans
gegeven.

Voor Lucien van Impe had de
overwinning in de allesvergende
tijdrit over 15 kilometer, waarin
de renners een hoogteverschil
van 860 meter moesten overwin-
nen, extra betekenis. Het succes
werd behaald op de nationale
feestdag van België. Bovendien
klom Van Impe in de algemene
rangschikking van de zesde naar
de derde plaats. Allicht dat de
vreugde groot was.
„Tijdens de ochtenduren had
mijn vrouw Rita me opgebeld",
aldus Van Impe. „Als je van-
daag wint, heeft heel België een
dubbele reden om feest te vie-
ren, vertelde ze mij. „Je kunt
het". De woorden van Rita wa-
ren een stimulans. Ik voelde dat
ik goed zou rijden. De enigen die
me van de overwinning konden
afhouden, waren de Spanjaar-
den. Pedro Delgado had na de
klap van daags te voren wel-
licht geen moraal meer, maar
Arroyo was er ook nog."

HoezeerLucien van Impe aan de
tegenstand van Arroyo had ge-
dacht, bleek onmiddellijk nadat
de Spanjaard de eindstreep was
gepasseerd. Toen bekend werd
dat de tijd 54 seconden slechter
was dan die van Lucien van
Impe, zei de bijna 37-jarige Belg:
„Jongens, de buit is binnen. Al-
ban. Winnen, Bernaudeau en
Fignon zullen me vandaag niet
kloppen." En vervolgens op la-

chende toon: „Het zou ook dun-
netjes van mij zijn als ik mijn
laatste Tour de France zonder
etappewinst afsloot."
Van Impe werd vijf maal tot

bergkoning gekroond. Als er in
de resterende etappes geen val
of iets dergelijks gebeurt, die
hem alsnog op de lijst van uit-
vallers brengt, zal Van Impe

trouwens voor dezesde keer het
bergklassement op zijn naam
brengen. Hij evennaart daar-
mee het record van de Span-
jaardFederico Bahamontes.

" Lucien van Impe op
weg naar hoger sferen.
De 'oude' Belg was in de
klimtijdrit een klasse
apart.

TAHAMATA NOG DRIE JAAR BIJ STANDARD LUIK

„Simon blijft
de lieveling

van 't publiek”
door jo gerards

LUIK/HEERLEN — Simon Tahamata blijft nog drie jaarbij
Standard Luik. Gisteren tekende de kleine Molukker, op
aandringen van het bestuur, een nieuwe langdurige verbin-
tenis met de Luikse club. Niet alleenzag Tahamata zijn aan-
wezigheid bij Les Rouges beter gehonoreerd, ook tegen enke-
le clausules die hij graag in het nieuwe contract zag opgeno-
men, had Standard-boss Petit geen bezwaar.

„Je moet het ijzer smeden als het
heet is," zegt Tahamata over de op-
merkelijke contractverlenging.
„Standard heeft mij een aanbod ge-
daan, waarna ik enige bedenktijd
heb gevraagd. Het bestuur was be-
reid om het contract van een jaar,
dat ik hier nog had, te wijzigen en
enkele clausules op te nemen. Toen
het bestuur daarmee akkoord ging,
heb ik mijn handtekening onmid-
dellijk op het papier gezet. De be-
langrijkste bepaling in mijn voor-
deel is dat ik toch naar een andere
club kan vertrekken, als ik een nóg
betere aanbieding krijg. Die vereni-
ging moet dan wel het contract af-
kopen".
„Omdat Tahamata het afgelopen
seizoen in goede vorm was en nu
weer op volle toeren draait, vond
het bestuur het zinvol om meteen
te reageren," aldus Petit.
„Simon is een publiekslieveling. Hij
krijgt de handen van onze suppor-
ters op elkaar als hij zijn toverdoos
opentrekt. Daarbij heeft hij toch al
enkele jaren bewezen dat hij erg
nuttig is voor onze ploeg. Niet alleen
scoort Tahamata regelmatig, ook
stelt hij anderen in de gelegenheid
te doelpunten. Voordat hij wegge-
kaapt wordt door anderen, strikken
wij hem,"redeneert voorzitter Petit.
Trainer Goethals heeft ook voor
het komend seizoen een vrije rol
toebedacht aan Tahamata.
„Ik kom het beste tot mijn recht als
ik zon beetje kan doen en laten wat
ik wil. Krijg ik echter een speler op
mijn dak, dan is het rendement veel
lager. Ik moet kunnen zwerven en
openingen maken voor andere spe-
lers," aldus Simon Tahamata over
zijn speelwijze.

" Nog minstens drie jaar zal Simon Tahamata zijn 'toverdoos' opentrekken voor Standard

FOTO: WIM FRIJNS

Baan Schaesberg:
klapstuk met

Star of Goldstar
Van onze medewerker

SCHAESBERG - Het program-
ma van de Schaesbergse draf-
en renbaan vermeldt voor van-
avond weer acht draverijen en
twee rennen. In het hoofdnum-
mer brengt Sjeng Hendrikx zijn
Star of Goldstar aan de start,
die een van de favorieten lijkt.
Hij heeft negen concurrenten,
onder andere Tivoli Hazelaar,
Tidy Flower en Tony theButler.

In de Lavas-prijs gaat Hans van
der Pijl met Ulco opnieuw pro-
beren de bloemen te grijpen. Vo-

rige week werd deze combinatie
gedeklasseerd, na derace als eer-
ste beëindigd te hebben. Voor-
naamste tegenstanders zijn van-
avond Ukie D, Urban Hanover
en Volita fan Skarn.

Wim Velis moet met Wicky Ha-
zelaar in staat geacht worden
de eerste koers op zijn naam te
schrijven. Hij zal dan echter
moeten afrekenen met Wild
Rosé (Luut Dooper) en Wunner
Diepnow (Piet Zandt). Voor de
tweede draverij staat Vilas van
Hennie Grift hoog genoteerd.

LD-tips voor
hedenavond

Lourierprijs: 1. Wicky Hazelaar; 2. Valwind R; 3. Wild Rosé; outsider Wunner Diep-
now.
Dordogneprijs (rem: 1. Sir Raaphorst; 2. Sandsturm; 3. Ring Out; outsider Casparo.
Melisseprijs: 1 Vilas; 2. Wonder Willem; 3. Wallant V; outsider Vrieswind.
Lava-prijs: 1 Ulco; 2. Volita fan Skarn; 3. Ukie D; outsider Urban Hanover.
Auvergneprijs Irenl: 1. Variety Girl; 2. Arlington Girl; 3. Dotation; outsider Gravin
Marika
Dragonprijs: 1. Tenno W; 2. Vrijbuiter Six; 3. Use Sprookjeshof; outsider Ursela D.
Thijmprijs: 1 Verawood du Bois; 2. Victor Kraanhof; 3. Visdiefje; outsider Une

■ >kprijs: 1 Star of Goldstar, 2. Tydi Flower; 3. Tivoli flazelaar; outsider Tony
.tier.

Foelieprijs: 1. Veitch du Bois. 2. Vedette Berkurn; 3. Tirano R; outsider Tina Star.
Dilleprijs: 1 Titus van Echten: 2. The Black Arden; 3. Terry Buitenzorg; outsider

nka.

Hrubesch wil
boter bij de vis

LUIK - Horst Hrubesch, de
Duitse spits diekomend seizoen
de kleuren van Standard Luik
gaat verdedigen, heeft zich nog
niet laten zien in het stadion
van Standard. De Luikse club
heeft het overeengekomen be-
drag nog niet op de bankreke-
ning van Hrubesch gestort. Vo-
rige week raakte Standard
Swat van der Eist kwijt. Van
der Eist, afkomstig van West
Ham United, tekende bij Loke-
ren, dat de afkoopsom wél met-
een naar Engeland overmaakte.

Jong Pakistan
in Venlo

tegen Nederland
VENLO - Het grootste hockey-eve-
nement in 1983, het gevecht om de
Europese beker voor landenteams
in Amstelveen, werpt zijn schadu-
wen vooruit. De nationale selectie,
onder leiding van coach Wim van
Heumen, is sedert enkele weken
druk in training. Van de acht ge-
plande oefenwedstrijden tegen ge-
renommeerde tegenstanders zijn
er inmiddels drie afgewerkt. Za-
terdag is nummer vier aan de
beurt.
Voor Zuid-Nederland en vooral
Limburg een buitenkans, omdat het
kunstgras van Venlo is aangewezen
als strijdperk voor het duel tegen
Jong Pakistan, de opvolgers van de
wereldkampioenen. Gevestigde
Oranje-namen als de gebroeders
Ties, Hans en Hidde Kruize, Tim
Steens, Torn van 't Hek, Roderick
Bouwmann en Maarten van Grim-
bergen treden om 15.30 uur aan in
Venlo.

Maurer slaat
zich erdoor

Van onze tennismedewerker
HILVERSUM - Bijna was het een
Duitse dag geworden tijdens de in-
ternationale kampioenschappen
van Nederland op het Melkhuisje
in Hilversum. In de eerste wed-
strijdmoest de Zwitser Heinz Gün-
thardt het opnemen tegen de West-
Duitser Andreas Maurer. Deze
laatste had in de vorige ronde de
favoriet José Higueras uitgescha-
keld. Nu zorgde hij weer voor uit-
schakeling van de geplaatste spe-
ler. In een snelle partij kwam hij
met 6-4 en 5-3 voor.
Het leek even nog mis te gaan, want
Günthardt kwam terug tot 5-5,
waarna de tiebreak de beslissing
moest brengen. Hierin zegevierde
Maurer met 7-1, waarbij hij als
matchpoint een ace sloeg.
In de tweede partij leek Christopher
Pipf het Duits succes compleet te
maken. Verder dan een 2-0 voor-
sprong kwam hij echter niet. Hierna
trok de Tsjech Tomas Smid het ini-
tiatief naar zich toe en won met 6-4;
6-2. Smid ontmoet morgen Andreas
Maurer in de halve finale.
In de halve finale van het heren-
dubbelspel speelt een Nedelander.
Huub van Boeckel won samen met
de Zwitser Roland Stadier van de
Nederlandse combinatie Rolf
Thung en Theo Gorter met 6-7 (6-8);
6-3; 6-4.

sport kort
Trimmen in
Klimmen
KLIMMEN - De WTC Klim-
men houdt zondag een wieler-
wedstrijd van 45 kilometer
voor trimmers op een par-
cours van 3300 meter. De start
is om 11.15 uur. Inschrijven in
café Claessen in Klimmen, tel.
04405-2138. De kosten bedra-
gen 7,50 gulden voor NWB-le-
den en tien gulden voor niet-
leden.

Concours-hippique
Vaesrade
NUTH - De .ruitersportvereni-
ging Nuth houdt zondag bij de
manege in Vaesrade een con-
cours-hippique, waarvoor bij-
na driehonderd combinaties
hebben ingeschreven. Een ex-
tra attractie vormt de wed-
strijd voor vier- en vijfjarige
paarden, die worden bereden
door nationale topruiters als
Piet Raaymakers, Bert Tops,
Henk van de Broek en Emiel
Hendrikx. Programma: 10.00
uur dressuurwedstrijden;
11.00 uur springen B; 12.00
springen licht; 13.00 uur dres-
suur zwaar;ls.oo uur springen
midden; 16.00 uur springen
zwaar; 16.45 uur het nummer
Force and Speed.

Nico Verhoeven
aan de haal
BITBURG - De Oost-Duitser
Olaf Ludwig behaalde in de
Ronde van Rijnland-Palts zijn
vierde etappezege. Hij won de
negende rit over 159 km. De
negende etappe werd geken-
merkt door een lange solo-
vlucht van Nico Verhoeven,
die 135 kilometer op kop reed
en een maximale voorsprong
van 5.10 opbouwde. Negentien
kilometer voor het einde werd
hij evenwel voorbijgereden
door de groep met winnaar
Ludwig. Leider in het alge-
meen klassement blijft de
Tsjech Jurco. Beste Nederlan-
der is Verhoeven (zestiende)
op 11.58 van Jurco.

Schaker Sax
geeft toon aan
ARNHEM - Na zes ronden
leidt de Hongaar Sax met 5
punten in het schaakfestival
van Arnhem. Hij remiseerde
met de Westduitser Lobron.
Sax wordt op de tweede
plaatst gevolgd door Lobron,
de Nieuw-Zeelander Chandler
en de Brit Short, die Wh punt
hebben. Jan Timman deelde
hetpunt met de Amrikaan Sei-
rawan en viel terug naar de
vijfde plaats met 4 punten.

'Maastricht' vijfde
in Ronde Luik
LUIK - Paul Kuipers was met
een derde plaats de beste Ne-
derlander in de door de Belg
Ledeau gewonnen tijdrit over
17 km in de Ronde van Luik.
De afsluitende etappe-in-lijn
werd gewonnen door de Belg
Branckaert. Peter Harings
werd derde. De Nederlander
Amsens stond de leidingin het
algemeen klassement niet
meer af.'Verdere eindstand: 2.
Buisman; 3. Van Loon; 10. Ha-
bets; 21. Schroen, die winnaar
werd van het bergklassement.
In het algemeen ploegenklas-
sement, gewonnen door de Vé-
loclub Dolhain, eindigde TWC
Maastricht als vijfde. TWC
Noord-Limburg werd twaalf-
de, in deRonde van Luik start-
ten in totaal negentien ploe-
gen.

'Zevenheuvelenweg'
geen probleem
NIJMEGEN - Ruim 21.000
wandelaars hebben niet al te
veel problemen gehad met de
als berucht bekend staande
'Zevenheuvelenweg' op de
derde dag van de Nijmeegse
Vierdaagse. Slechts 374 lopers
haalden de eindstreep niet.
Normaal eist de derde dag
over het lastige parcours veel
meer slachtoffers. Met nog een
dag te gaan kan nu al vrijwel
zeker een nieuw record wor-
den begroet. Er zouden van-
daag al tweeduizend wande-
laars voortijdig moeten op-
stappen, maar de traditie wil
dat er op de laatste dag hoog-
uit enkele honderden de pijp
aan Maarten geven.

TOUR-TELLER
Etappe-uitslag

Negentiende etappe, tijdrit Morzine-Jriaz, 15 km: 1. Van Impe (Metaurom»
35.09; 2. Roche (Peugeot) 35.44; 3. WU
(Raleigh) 35.57; 4. Arroyo (Reynólds) 3j
5. Gavillet (Cilo) 36.27; 6. Agostinho (S
36.37; 7. Delgado (Reynólds) 36.45.6; 8
menez (Columbia) 36.45,8; 9. Corredor
lumbia) 36.52; 10. Fignon (Renault) 3)
11. Kellv (SEM) 37.10; 12. Anderson ö
geot) 37.12,6; 13. Caritoux (SEM) 37.12,1
Van den Broucke (Redoute) 37.21.5;
Lubberding (Raleigh) 37.21,6; 16. Ande
(Coöp) 37.27,13; 17. Le Bigaut (C
37.27,14; 18. Alban (Redoute) 37.27.5; 19
brera (Columbia) 37.40; 20. VeldscW
(Raleigh) 37.44; 26. Pirard (Metauromo
38.12; 35. Bernaudeau (Wolber) 38.4-J
Van der Poel (Aernoudt. 38.51; 39. Z*
melk (Coöp) 38.58; 42. De Rooy (RalJ
39.07; 59. Lammerts (Raleigh) 40.08; 77
Keulenaer (Raleigh) 41.18; 82. Van HoJ
lingen (Boule dOr) 41.56; 84. Manders*
noudt) 42.04; 89. en laatste Glaus (j
44.10.

Algemeen klassement
1.Fignon (Renault) 90.53.25; 2. Winnen vm
leigh) op 2.35; 3. Van Impe (MetauromoW
op 2.48; 4. Arroyo (Reynólds) op 3.05; SM
ban (Redoute) op 4.11; 6. Bernaudeau (*■
ber) op 4.52; 7. Kelly (SEM) op 10.37; oM
diot (Renault) op 11.10; 9. Boyer (SEM'I
14.57; 10. Anderson (Peugeot) op 10.19-B
Lubberding (Raleigh) op 16.30; 12 AgoJ
ho (SEM) op 17.21; 13. Jimenez (Colutflß
op 18.13; 14. Millar (Peugeot) op 18.59«
Roche (Peugeot) op 20.29; 16. CorredorJllumbia) op 21.08; 17. Delgado (ReynoldM
23.02; 18. Michaud (Coöp) op 30.39; 19-B
quielion (Euroshop) op 31.16; 20. B*l
(Coöp) op 35.14; 23. Zoetemelk (Coop'll
44.09; 27. Veldscholten (Raleigh) op 5*7J29. De Rooy (Raleigh) op 56.51; 41. VaflJlPoel (Aernoudt) op 1.28.08; 45. Pirard lij
tauromobili) op 1.35.33; 72. Lammerts Ij
leigh) op 2.11.59; 73. DeKeulenaer (Ral<J
op 2.13.26; 81. Van Houwelingen (BJ*
dOr) op 2.42.14; 82. Manders (Aernoudtl
2.42.14; 89. en laatsteLaurens (Aernouoll
3.51.56.

Ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. Peugeot 1.59
2. SEM 1.50.59; 3.Raleigh 1.51.02; 4. CoW
bia 1.51.17; 5. Reynólds 1.53.19.
Algemeen ploegenklassement: 1. Cl
279.47.59; 2. Raleigh op 21 sec; 3. Peufl
10.34; 4. Renault op 36.52; 5. SEM op 391

Bergklassement
1. Van Impe 265 pnt; 2. Jimenez 191;3.^lar 157; 4. Delgado 128; 5. Michaud en'

royo 117; 9. Winnen 101. J

Puntenklassement
1. Kelly 278 pnt; 2. Pirard 108; 3. Lub1!
ding 96; 4. Andersen 93; 5. Le Bigaut en'l
mierre 84. '
Debutantenklassement

1. Fignon; 2. Arroyo op 3.05; 3. Jimene'J
18.13; 4. Millar op 18.59; 5. Roche op 20A

Geldklassement
Stand na de achttiende etappe: 1.
’58.175; 2. Raleigh ’46.470; 3. PeUtf
’39.710; 4. Renault ’34.165; 5. Red0 l
’33.380; 6. SEM ’33.090; 7. Aern""

’ 27.460; 8. Reynólds ’ 25.085; 9. Meta1? {
mobili .21.495; 10. Wolber ’ 20.720; H- |r
lumbia ’ 18.800; 12. Boule dOr ’ 16.550, ,
Cilu ’ 14.690; 14. Euroshop ’ 12.260.

TV en radio
TV: Nederland 2 en BRT, 16.50-11.4«.I
rechtstreeks finishverslag. Nederlan°18.15-18.40 uur samenvatting
Radio: Hilversum 1 vanaf 14.03 uur, V^
Tour.

Toeschouwer
neergestoken
bij oefenduel
FC Groningen

BOERTANGE — De 23-jarige voet-
balsupporter Koen Lingbeek uit
het Groningse Beerta is zwaarge-
wond geraakt toen hij tijdens de
oefenwedstrijd Westerwolde-FC
Groningen werd neergestoken
door een andere, 16-jarige suppor-
ter. Het slachtoffer is geopereerd.
Hij is buiten levensgevaar

Volgens omstanders zou Lingbeek
het uitzicht van de uit Groningen af-
komstige supporter T. hebben be-
lemmerd. De Groninger maakte er
een opmerking over, waarna Koen
Lingbeek zich omdraaide en

prompt met een mes in de borst-
streek werd gestoken. De dader
vluchtte.

De politie van Vlagtwedde stel'
samenwerking met de Gron-
politie een onderzoek in, dat 1'
tot de aanhouding van T.

Het duurde zeker twintig mi«l| ,
voordat het slachtoffer, die h*jj \
bloedend langs dezijlijn lag, eer 2
hulp kreeg van een arts val1 j
Groningen, in afwachting va" .
ambulance, die uit Winsch*' t
moest komen. Het incident geb J
de ongeveer een kwartier voor i
einde van de oefenwedstrijd..|j
door de FC Groningen met *
werd gewonnen.

■ Dinsdag 2 augustus as. ■■

13e WONDER
VAN OBBICHT

met vele vedetten uit
de Tour de France:

o.a. Zoetemelk, Anderson, Winnen, Pirard,
Andersen, lubberding, Bossis, Lemond, v.d.
Poel, Kuiper, Kelly, Rooks, de Rooy e.v.a.
GerrieKnetemann lost startschot

voor 't eerst inLimburg!
Aanvang voorprogramma's 10.00 uur

Aanvang beroepswielrenners 18.00 uur

Tour vandaag
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Protest
Of de 35-jarige Fries er ditmaal ook

met een morele tik van afkomt, is de
vraag. Walter Wagner, de vicevoor-
zitter van de Westduitse bond van
beroepsboksers: „We zullen een of-
ficieel protest indienen bij de EBU.
Die moet dan maar uitmaken of
Koopmans de dopingregels heeft
overtreden."

Wilfried Sauerland, de manager
van Manfred Jassmann, die na zijn
nederlaag naar Italië is vertrokken
om bij te komen en nog van niets
weet, zag onmiddellijk een licht-
punt voor zijn pupil. Vanuit Lon-
den kondigde de industrieel aan

stappen te zullen ondernemen;
daarbij gesteund door dokter
Adrian Whiteson, de verantwoor-
delijke medicus van de Britse
boksbond en vertrouwensarts van
de wereldorganisatie WBC: „Deze
zaak moet tot op de bodem worden
uitgezocht."

„Ze weten niet waarze overpraten”

Winnen kapot
aan kritiek

)_h ~ Hi^ Draent in de klimtijdrit zijn achterstand op
»«letruidrager Laurent Fignon terug tot twee minuten en 35bonden. Bijna een volle minuut winst dus voor Peter Win-

"pd * Een Prestatie die er niet om liegt, evenmin trouwens alse. bijtende kritiek die aan de vooravond van de etappe op

Jr'jnhoofd was neergedaald. Peter Winnen staat op de tweedefP'aats in het algemeen klassement! En toch...

** ■ ■ ' I ¥1_.
*■» " m m -, ■■" ..""_"_

ddy Merckx, de vijfvoudige win-
'' van de Tour. is van mening dat
nen met uitzondering van Alpe

g 'L|ez' onder de maat is geblevenI■ ergelijking met vorig jaar. „Al-
I :' op weg naar Alpe d'Huez heeft

ingevallen." zegt Merckx. „Bo-w 'nen bleef hij tot het laatst in de
a^^ddellijke nabijheid van Ber-
T^a. 1u-au' en Jaar gleden vond ik
Jrn nnen agressiever koerste. De
,j ftler waarop hij toen Johan van

In r Velde op de Joux-Plane in derit
TijPT Morzine aftroefde, was groot.
I__lets ha.d ik dit keer vaker van__ * -Tr.

É^o verwacht. In de etappe van
i -HnSC*ag neeft n _ weliswaar hon-
Ide kilometer in de kopgroep gere-n- maar verder niets."

WIEL
VERHEESEN
■n Rondevan Frankrijk

Yvonne
kill!" Post ' chef d'equipe van Ra-
tief '.'aat zich allesbehalve posi-
No "it ?ver Winnen. Het doet de
rj0

, r°-Limburger pijn, die kritiek.
lUat- Publicaties en insi-
<Un v S over het feit dat zijn vrien"
tel onne enkele keren in het ho-
rig,,^ 11 de Raleighs was versche-
kla d Peter Winnen sterren op
■^arlichte dag zien. „Ik snap het

niet," zegt hij. „Weten ze
be_9Waarover ze het allemaal heb-

«" Dacht je dat ik beter had kun-
" Presteren dan nu gebeurd is?"

I» n«en haalt de schouders op. „Als
Üe

er post meent dat ik niet voor
va

v°'le honderd procent het vak
h" wielrenner uitoefen, heeft hij
w l goed mis. Dan weet hij niet«erover hij praat."

_üi .. Vinnen voelt zien niet happy.
n 7ieeft Problemen met de verwij-

SeM _e-^ naar zi Jn hoofd geslin-
gerd Jgl- -Ik moet," zegt hij, „nog
tf e i rad goed oppassen dat ik op
ère aatste dagen niet alsnog van het

k ëestoten wordt. Vorig
'k K ezette ik de derde plaats toen
vfiirf g°n aan de individuele tijdrit,
Wt ags voor de aankomst in Parijs.
sepgebeurde? Van der Velde pas-
er ;j}e me- Ik werd vierde. Nu sta ik
s. Rn '3eter v°or, hoewel de voor-
se-°në °P Van Impe slechts dertien
ee n ? ,en bedraagt. Arroyo staat
viern e minuut achter mij op de
ï-n 7 plaats- Het is oppassen gebla-
1t ' aterdag in Dijon wacht nog de
hon Ver vijftig kilometer tegen hetuHoge."

Peter Winnen had de klimtijdrit
van gisteren optimaal voorbereid.
Een keer in de ochtenduren had hij
het hele parcours afgelegd. „Ik
werd tijdens de koers uiteraard op
de hoogte gehouden van de tussen-
tijden. Wat ik hoorde, bevestigde
mijn gevoel dat ik goed voor de
dag kwam. Dat ik een flink deel
van mijn achterstand op Laurent
Fignon kon wegwerken, was voor
mij geen verrassing. Op de Puy de
Döme was ik 44 seconden sneller
dan hij."

De huidige situatie is voor Peter
Winnen geenreden om alsnog te ge-
loven dat Fignon onttroond kan
worden. Over de lange etappe van
vandaag zegt Nederlands best ge-
klasseerde Tourrenner: „Ik denk
dat iedereen veel geleden heeft.
Goed kapot, noemen wij dat in ren-
nersjargon. Daarom verwacht ik in
eerste instantie geen spectaculaire
gebeurtenissen."

Coalitie
Als het woord 'coalitie' tussen deze
of gene valt, reageert Winnen nij-
dig: „Het klassement zegt genoeg.
Er is in de top sprake van een ver-
schil dat vaak alleen maar in se-
conden uit te drukken valt. Dacht
je nou werkelijk dat iemand als
Lucien van Impe, om een voor-
beeld te noemen, een bondgenoot-
schap sluit met Fignon als hij zelf
nog kans heeft op de eindzege? Ik
denk van niet. Met een Tourover-
winning is zóveel geld gemoeid dat
iedereen die nog een mogelijkheid
ziet om in het geel in Parijs gehul-
digd te worden, het niet zal laten.
Allicht niet. Ik blijf ook op het vin-
kentouw, maar je moet deson-
danks reëel blijven."

Afgepeigerd. Ra-
leigh-soigneur
Ruud Bakker
vangt Peter Win-
nen op. „ledereen
heeft veel gele-
den."

„Ze hoeven
alleen maar
te fietsen”

MORZINE - Volgens Gerrie Knete-
mann, in de karavaan als NOS-me-
dewerker voor 'Radio Tour', zijn
derenners beter af dan de volgers.
„Vooral de persjongens hebben het
zwaar. Ik voel me niet echt journa-
list, maar ik kijk nu wel even door
diebril. Het is hard bikkelen.Daar
heb je als coureur eigenlijk geen
weet van. De renners hebben het in
de Tour het beste van allemaal. Al-
les wordt voor ze gedaan.Het enige
dat ze zelf moeten doen, is fietsen,
aan tafel zitten en op bed gaan lig-
gen." " 'Kneet' tegen 'De Lub': ,Jullie hebben 't goed."

DOPINGDOKTERDONIKE SLAAT TOE

Koopmans: anabolica!
MÜNCHEN - Rudy Koop-
mans, de Europese bokskam-
pioen in het halfzwaarge-
wicht, heeft positief gerea-
geerd op het dopingonder-
zoek, dat na zijn wedstrijd te-
gen de West-Duitser Manfred
Jassmann is uitgevoerd door
de specialist van de Sport-
hochschule in Keulen, dr.
Manfred Donike. Koopmans
verdedigde zijn titel op 9 juli
in Frankfurt voor de tiende
keer met succes. Hij sloeg in
de achtste ronde van het ge-
vecht zijn tegenstander
knock-out.
Professor Donike maakte bekend,
dat het urinemonster van Koop-
mans sporen vertoonde van het ge-
bruik van anabolica, spierverster-
kende middelen.

Koopmans werd vorig jaar juni, na-
dat hij in Chianchiano Terme zijn
titel had geprolongeerd door de Ita-
liaan Christiano Cavina in de eerste
ronde voor tien seconden naar het
canvas te sturen, ook beschuldigd
van dopinggebruik. Bij de doping-
test trof de Italiaanse arts resten aan
van het verboden stimulerend mid-
del fencamfamin, een psycho-moto-
risch stimulerend middel.

Koopmans ontkende echter te heb-
ben geslikt en begon een procedu-
re. Bij het produceren van de uri-
nestaal was tegen de voorschriften
in alleen een Italiaanse arts aan-
wezig geweest. De Europese boks-

unie (EBU) besloot na de contra-
expertise, en gezien de gemaakte
fouten, geen strafmaatregelen te-
gen Koopmans te nemen.

" Rudy Koopmans: er valt
weinig te lachen als ook het
tegenonderzoek positief uit-
valt.

Foto: DRIES LINSSEN

Verslagen
Als het tegenonderzoek ook positief
uitvalt, is de kans groot dat de EBU
Koopmans de Europese titel af-
neemt en Jassmann wellicht als eer-
ste in aanmerking komt voor een
nieuw gevecht om de Europese
troon. Tevens komt voor Koopmans
het gevecht om het wereldkam-
pioenschap WAA-versie (World
Athletes Association) in gevaar. De
Nederlandse halfzwaargewicht zou
op 17 oktober in het Rotterdamse
sportpaleis in de ring komen tegen
de Amerikaan Dale Grant.

Columbianen
komen terug

AVORIAZ - Als de Tour vol-
gend jaar opnieuw volgens de
open formule verreden wordt,
zal Columbia opnieuw met
een ploeg present zijn. De
Zuidamerikanen zullen dan
wel eerst deelnemen aan een
paar etappekoersen voor
profs. „Om te wennen aan de
koerswijze van beroepsren-
ners", wordt gezegd. „Wij
denken aan de Midi Libre en
de Dauphine Libéré. Om die
reden zullen we onze eigen
Ronde van Columbia, die jaar-
lijks rond die tijd verreden
wordt, naar een ander tijdvak
verschuiven."

Belgen
'kampioen
uitvallen'

AVORIAZ - Met nog drie
koersdagen voor de boeg is
het rennersveld in deTour ge-
slonken tot 89 man. Welgeteld
51 namen staan derhalve op
de uitvallerslijst. België geniet
de twijfelachtige eer om dit
„klassement" aan te voeren.
Achttien man van de dertig
die gestart waren, zijn naar
huis.

„Alleen vitamine
injectie gehad”

Van onze sportredactie
ZANDVOORT - Henk Ruhling^l
de manager van Rudy Koop*'
mans, gelooft niet dat zijn pupil,
in de fout is gegaan. „Rudy wist
dat er op hem geloerd werd err
dater na afloop van het gevecht
in Frankfurt dopingcontrolo'
zou zijn. Ik weet zeker dat hij
geen stimulerende middelen,
heeft genomen. Zo dom is Rudv,
niet. Nu hebben we eindelijk'
voor het eerst in de geschiede-!
nis in Nederland een wercldti-'<
telgevecht, en dan overkom^ons dit weer. Dat is toch abnor.
maal."
Commentaar van Rudy Koop-
mans: „Zes dagen voor het due£heb ik een vitamine-injectie ge-v
had. Dat gebeurt voor elke be-*
langrijke partij. Onbegrijpelijk

_
dat ik positief ben bevonden."

Ajax scoort
zich 'n ongeluk
VEENDAM - Ajax won in \
dam voor 3000 toeschot.
vriendschappelijke wedstrijd "
de amateur-derdeklasse
Veendam '94 met 13-3. De Ajax
punten werden gemaakt door
man (3), Van Basten (3). (.
(2), Molby (2). Vanenburg. Rijk-
en Boeve.
FEYENOORD won in Ba
terveld met 9-0 van de twi
ser SVBO.

Van der Velde
mag naar huis
AVORIAZ - Johan van der Vel-
de zal vandaag of uiterlijk mor-
gen terugkeren naar Nederland.
De onfortuinlijke renner uit de
Raleighploeg die woensdag in
de afdaling van de Col de la Ma-
deleine zo zwaar ten val kwam
dat hij de strijd moest staken,
wordt nog verpleegd in het zie-
kenhuis van Moustier. Daar is
intussen gebleken dat hij geen
hersenschudding aan de zware
val heeft overgehouden. De
polsbreuk houdt hem niettemin
nog geruime tijd uit het wed-
strijdgebeuren.

„Raleigh
beste ploeg”

Van onze verslaggever
AVORIAZ - Henk Lubberding
rijdt uitstekend. Zijn elfde
plaats in de Tourrangschikking
is een weerspiegeling van dit
optreden. In de tijdrit van giste-
ren kwam hij opnieuw goed
voor de dag. Lubberding werd
vijftiende; Gerard Veldscholten
bezette de twintigste plaats.
„We mikken op het ploegenklas-
sement," aldus Lubberding.
„Weliswaar hebben we de lei-"
ding in deze rangschikking
waar het de punten betreft,
maar we willen straks in Parijs
ook de ploeg zijn die de beste
tijd heeft. Want Raleigh is na-
tuurlijk in feite de beste ploeg."
Het ploegenklassement-in-tijd
wordt opgemaakt aan de hand
van de eerste drie renners uit
iedere formatie in het etap-
peklassement.

Kruisraketten
bedreigen

Olympische Spelen
LOS ANGELES- Juan Antonio Sa-
maranch, de voorzitter van het In-

ternationaal Olympisch Comité1
(IOC), houdt een boycot van d^
Olympische Zomerspelen 1981
door de Sovjet-Unie voor mogelijk,*
als in West-Europa nieuwe Amen-'
kaanse kruisraketten en PershingsJ
II worden geplaatst. Monique Ber»
lioux, de directrice van het IOC,«
gaf deze bange voorgevoelens van1
Samaranch aan de openbaarheid}
prijs na een bezoek aan de Olympii
sche stad Los Angeles.

De Francaise voegde er aan toe
geen nieuwe, concrete uitspi.
zijn gedaan door Sovjet-functi
rissen, die wijzen op plannen
een boycot. Een reeks van co:
ten met vertegenwoordigers uil
Oostblok heeft echter de in
versterkt, dat er wel gevaar var
boycot loert. Ook Peter Ueber
de voorzitter van het particulie:
ganisatiecomité van de Olymp
Spelen, deelde deze menir.
gelopen drie maanden hebbe:
verschillende keren waarschu
gen ontvangen, waarin wordt g<
speeld op de mogelijkhen
boycot."
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(ADVERTENTIE)

Naar aankomst TOUR DE FRANCE in PARIJS
Zondag 24 juli bezoek aankomst Tour in

Parijs met korte stadsrondrit Prijs ’ 52,50 p.p.

Zaterdag 23 juli 2-daagse reis naar Parijs,
aankomst laatste etappe
in Parijs op zondag
Tevens maken wij een avondrit en
een stadsrondrit in Parijs.
Inbegrepen: logies met ontbijt Prijs ’ 95,- p.p.

Opstapplaatsen: Sittard-station 6.10 uur. Geleen-Rijksweg busstation
6.20 uur. Beek-markt 6.30 uur. Heerlen-station 6.00
uur. V'burg-RB Moonen 6.45 uur. Maastricht-station
7.00 uur. Inl. en boekingen:

REISB. MOONEN VALKENBURG 04406-13661
132179
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Cherry 1300 5-drs. LPG '82 Honda Quintet 5-drs. '82
Cherry 1400 GL 3-drs. '81 (2 ■) Honda Accord 3-drs. '80
Cherry 1200 L 3-drs. '80 Fiat 131 Racing sport '78
Sunny 1400 coupe 79 Fiat 131 S 4-drs. 5-bak '77
Bluebird aut. 4-drs. '80 Taunus 1600 Ghia aut. '78
Sunny 1400 GL 2-drs. '79, '80 Kadett 1200 special '80
Renault 5 '78 Talbot Horizon 1500 GL '81
Corolla 1300 coupe '80 RlB TS '79

VTm^fTVn Nissan-dealer
■ 'lïr~ll êHÏÊI _____! Spoorsingel 50_____________\_____W_mk___\u Heerlen Tel. 045-724141

iJiOWi INRUILarm n aaé___-dJ__rf
Guilietta 1,6 1978 Alfa Sud Tl 1,5 1980,
Guilietta 1,6 1979 met 1981
airco Alfa Sud Nuova 3-drs.
Guilietta 1,6 1982 1982
Guilietta 2000 1981 + Alfa Sud Sprint 1981
1982 Alfa Sud Sprint 1983
Alfetta 1979 - 1981 OEMO
Alfetta 2000 Turbo Honda Accord 1981
diesel 1981 m. nieuwe Honda Quintet 1981
motor Toyota Tercel 1981
Alfa Sud 1978 tm Renault 4 GTL 1979
1982 Ford Escort 1980

Rover 3500 S 1981

ra_3vjj
_\■ __^m\_\ t__> __

Occasions met gouden garantie
van uw Renault-partner

0 Sanders 0
Brunssum

Vanaf / 5000,-
Renault R 4 GTL 1978,1979,1980
Renault RSTL 1979
Fiat 127 1050L3-drs 1979
Fiat 127 1050CL 2-drs 1978
OpelKadett Special 1979

■ Renault 14GTL 1979

Vanaf f 8000,-
Renault RI4TS 1980
AutobianchiAll2Elitesßak 1980
AutobianchiAll2Elegante 1981
Fiat Ritmo 75 CL 3-drs. LPG 1980
Fiat 131 1600CL 4-drs 1980
Renault STL 1981
Renault SGTL 1980
Renault 5 Automaat 1980
Toyota Corolla 1.3 DX Liftback 1980
Toyota Cressida Stationcar 1980
Talbot Horizon GLS 1980
Vanaff 11.000,-
Renault STS zwart en grijs 1981
Renault 18GTL 1981
Renault 18TS 1980
Honda Civic 5-drs 1981
Renault 9GTL 1982
Renault Fuego GTS 1981
Renault 20LS 1982
BMW 316 1980

Diverse stationcars en bestel o.a. Fiat Fiorino,
238 Bestel, 238 pick-up, Renault 4F6 Bestel,

Ford Taunus Van 80.
Diverse goedkopere inruilers o.a.

VW Polo. Peugeot 104, Honda Civic etc.

Autobedrijf Sanders BV
Akerstraat 128,Brunssum

Tel. 045-251644

_________H________-____---MHHM_____H____----

I y^i^A^OSPORTAGEN]O^4S!^
fT 24 uren van leper (België)

Bandenspecialist

KICKEN bV.
VOERENDAAL MAASTRICHT TEGELEN SITTARD
Valkenburgerweg 41 Bemelerweg 90 Kaldenkerkerweg 96 Bergerweg 59
te1.045-751700 te1.043-621515 te1.077-33433 tel. 04490-10707

. ——-**<a__k*- ii M.,.... -JL a_i-_r _ ...

■_____M___--»-HM__-«-M_l

TUINFREZEN - GAZONMAAIERS
KETTINGZAGEN

DABEKAUSEN B.V.
Heerlen - Valkenburgerweg 145 - Tel. 045-717766
Maasbracht - Stationsweg 78 - Tel. 04746-3100

i~"^"^
KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS
WASAUTOMATEN

VAN UDEN
Hoofdstraat 12

" Hoensbroek
Tel. 045-212655

' gespreide betaling mogelijk.

-—___———_——____——

Bij vonnis van de Arron-
dissements-Rechtbank te
Maastricht de dato 14 iuii
1983 is in staat van faillis-
sement verklaard Stich-
ting 't Plenkhoes, geves-
tigd te Geleen, aan de
Koolenstraat no. 11, met
benoeming van mevr. mr.
G.M.C.J. Gemmeke-van
Delft tot rechter-commis-
saris en met benoeming
van mr. A.J.L.J. Pfeil. kan-
toorhoudende te Maas
tricht. Brusselsestraat no.
34-36, tot curator.
De curator.

Een goede relatie
wordt opgebouwd in vertrouwen. Hierbij kunnen wij u
helpen. Vraag vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke
bemiddeling.

Relatievorming Limburg
Erkend door de raad van toezicht. Mevr. Reulen Hrl.
045-412847. Mevr, Driessen Mstr. 043-35231. Mevr.
Beckers Susteren 04499-1435. Voor schriftel. inform.
Vestahof 41 Mstr.
Elke vrijdag- en zaterdag-
avond voor ALLEEN-
STAANDEN v. 20.00-03.00
uur café Coin de Paris.
Rijksweg Zd. 245, Geleen. ;
Het trefpunt der vrijgezel-
len cafe-pension De Ke-
senhof, Wilhelminastr. 77, i
Eijsden (nabij station).
Vanaf 1 juli ieciere vrijdag
VRIJGEZELLENBAL,
aanvang 20.30 uur, bewijs
verplicht.
SI. JONGEN 25 jr. i.b.v.
auto zkt. ser. kennism. met
si. meisje tot 25 jr. v. vaste
relatie. Br. graag met foto
onder crew. retour.
Br.o.nr. SI 747 LD Molen-
beekstr. 5, 6131 EG Sittard.
Man, 43 jr. zkt. langs deze
weg leuke VRIENDIN,
geen uitgaanstype. Br. aan
Postbus 32, 6320 AA Wijl-
re^
Jonge VROUW 32 jr. zkt.
sportieve jongeman, leeft.
30-40 jr. om relatie op te
bouwen. Br. I.m. foto o.nr.
SH 522 LD Nobelstr. 21,
6411 EM Hrl.
JONGEMAN 24 jr. HBP-
opl. i.b.v. vaste baan, zkt.
kerm.mak. m. leuk net
meisje van 22-25 jr.
Br.m.foto o.e.r. o.nr. SH
527 LD Nobelstr. 12, 6411
EM Hrl.
Jongen, 24 jr., zkt. serieuze
kennism. met een aardig
MEISJE. Ik ben geen bar-
type maar houd wel van
gezelligheid. Br. m. foto
worden beantw. ond.nr.
SH 526 LD, Nobelstr. 12,
6411 EM Heerlen.
Ik, VRIJGEZEL van 21 jr.
± 1.85,bruin haar, r.k., uit
goed milieu, baan, heb
geen hekel aan mijn vrije
leventje, maar voel thans
toch behoefte om met een
van jullie een leuk gezellig
leventje op te bouwen.
Ben geen bartype. Br.o.nr.
SI 752, LD 6131 EG Mo-
lenbeekstr. 5 6131 EG Sit-
tard.
MAN 34 jr. m. kinderen
zoekt lieve vrouw m. of
zonder kind. om nw. ge-
zinsleven op te bouwen.
Br.o.nr. 310 LD Rumpe-
nerstr. 81, 6443 CC Bruns-
sum.

UITLAAT kapot? Dan
naar Auto Sport. Voor
snelle service. Schelsberg
175, Heerlen, tel. 045-
-725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten.
Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw oude auto. Bel
045-751399. Gratis afhalen.
AUTO'S te koop gevr. bwj.
'74 t/m '80, tel. 04405-1994,
Wij kopen en halen uw
SLOOPAUTO, ook scha-
dewagens. Autohandel en
sloperij S. Marxer. Kapel-
weg 24, Heerlen, tel. 045-
-720418.
OPGELET! Wij geven

’ 100- tot ’ 20.000- voor
uw auto en sloopauto. Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.
Auto's te k. gevr. Betaal
§oede prijs en vrijwarings-

ewijs. Garage SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr.
110 Klimmen tel. 04405-
-2896.
Te k. gevr. div. sloop- en
SCHADEAUTO'Steg. red.
prijs. Gratis afgeh. Autos-
loperij C. Korvers In de
Cramer 98 Hrl. tel. 045-
-751807.
Wij halen en betalen de
hoogste prijs voor SCHA-
DEAUTO'S, sloopauto's,
oude metalen, koper enz.
Autosl./takelbedrijf Joep
Wolters, Sportstr. 14,
Kerkrade-West. tel. 045-
-411480.
SOS-SLOOPHANDEL me-
n verkoop van sloop- en
tweede handsauto's Haef-
land 28 Brunssum, tel. 045-
-259912.
Te k. gevr. AUTO'S, ieder
bj. merk of prijsklasse,
schade of spuitwerk geen
bezwaar. Tel. 045-419192.
Te koop van particulier
PEUGEOT 505 STI auto-
matique, km.st. 65.000,
bwj. nov. '79, kl. bruin-
mett., n. autom. schuifdak
en ramen.s stereo, radio,
get. glas (zonwerend), z.
goed onderh. i.pr.st. Vr.pr.7 12.000-, Tuinstr. 10,
Heerlen, tel. 045-217425.
Het adres voor gebruikte
AUTO-ONDERDELEN.
Alle typen. Verboom BV,
Leemkampsweg 2, Pale-
mig, Hrl. Tel. 045-720654.
Gebr. ONDERDELEN v.
Alfa, BMW, Opel, Ford
enz. Haefland 20 Bruns-
sum (ind.terr.) 045-254482.
Gevr. auto's m. schade va.
'75.
Te k. CROSSER RM 80.
i.z.g.st. ’ 850.-, Reizenkui-ïenstr. 10, Kerkrade.

Sunroof
mcl. montage en BTW

’ 399-, 1 jaar garantie
met zonneraster. Autobe-
drijf Van Leeuwen, Strijtha-
genweg 129, Kerkrade, tel.
045-453355.
Te k. BMW 520 I 4 cyl. '73
schuifdak. Pullman bekl..
warmte w. glas. spoiler, ge-
rev. kop. goede banden
’3250-, Drossaardstr. 23,
Heerlen t.o. nat.houthand.

Koopje autom. BMW 520 4
cvl. zeer mooi en goed-
.Prof. Cobbenhagenstr. 25.
Kerkrade.
Te k. TOYOTA Tercel bj.
'79 i.z.g.st. Te bevr. Finef-
rau 23, Kerkrade.
Te k. MITSUBISHI Galant
Sigma 1600 i.z.g.st. vr.pr.
f 5800,-, bj. '79. Caplei 12.Kerkrade,'tel. 045-451899.
HONDA Civic 4-drs.
autom. ’ 5450,-: BMW 518
'75 m alle extra's ’ 4250,-;
Bedford Van alle extra's 6
cyl. autom. ’8250,-; Ford
Fiësta '78 kl. groen
f4950.-; Mazda 818 coupé
'77 ’2950,-; Mazda 929
hardtop coupé ’ 2450,-;
Mini spec. type '78
f2950,-; Ford 1600 Ghia
type '78 / 3750,-; Renault
STS '78 .4950,-; Fiat 128
coupé '79 f4950,-; Fiat 128
Panorama '79 ’ 4500,-: Daf
66 stationcar '75 ’975.-;
Opel GT f 6950.-. Inr. mog.
Ganzeweide 146, Heerler-
heide t.o. droomkasteel.
Te k. nw.st. FORD Escort
1.3 GL bj. 1978, kl. grijs
metall. weinig km f 4500-,
ml. 043-10140.
Te koop wegens bedrijfs-
auto overcompl. DATSUN
Bluebird 1800 GL bj. '80.
all. velgen, LPG, pr.
f 8000.-. bevr. Putstr. 56,
Simpelveld. tel. 045-
-440833.
TRIUMPH Spitfire '76
geel zeer mooi f 5750-, tel.
04405-2896.
HONDA Quintet 6-'B2 le
eig. RlB TL '79 LPG
f 6250,-; Camaro Sport '78
f 5950,-: Honda Civic '77-
-79 va. f 3750.-; BMW 320
'76 f 6750,-. Barrierweg 91,
Klimmen, tel. 04405-2353.
DATSUN type 100 AF II
bj. '78. als nw. keur. mog.
Hamerstr. 39, Heerlen.
Te k. a. SIMCA 1100 in uit-
stekende staat, bj. '77
04495-1126.

Tek. gevr. goedkope MINI
defect geen bezw. Tel. 045-
-320337.
Te k. FORD Capri 1300, te
bevr. G. Bomansstr. 53,
Schaesberg.
te k. zeer mooie MAZDA
616 DL autom. okt. '75

’ 2450-, tel. 045-314760.
Te k. opgebouwde OPEL
Ascona bj. '73, vr.pr.
f 900-, tel. 045-319424, tus-
sen 17.00 en 20.00 uur.
Ingeruild: HONDA Civic
autom. '80 blauw le eigen,
f 9500,-; Passat LS '7S als
nw. le eigen, f5950,-; Ci-
troen CX super '76 LPG,
blauw mooi en goed

’ 2950,-; Volvo 164 E Am.
uitv. in nw.st. I' 5950,-;
Skoda 105 L '78 le eigen,
zeer mooi f 1950,-. Auto-
bedr. Math Bruis, Hoofd-
str. 200, Hoensbroek, tel.
045-227395.
Te k. FORD Taunus op
LPG bj. '76, Erfstr. 14,
Heerlen, tel. 221125.
Te k. WILLY'S JEEP leger
uitv. bj. '52, i.pr.st. tel.
04750-33862.
Te k. FORD Taunus bj. '76,
op gas, koopje. Dr. M.L.
Kingln. 133, Hoensbroek.
Te k. SIMCA 1100 LE bj.
'76, (evt. met LPG) t.e.a.b.
Korteweg 28, Hoensbroek.
Te k. LADA 1200 kl. geel.
bwjr. '80, 42.000 km. Prijs, 3700- Inl. na 19 uur. Tel.
045-351508.
Te k. Volkswagen GOLF.
Kl. zwart. I.z.g.st. VrjDr.
/ 3.500. Holleweg 27, Sit-
tard. Na 17.00 uur.
Voor liefhebber
TRIUMPH Dolomite
i.z.g.st. cass.rec. bijna '74,
tel. 045-351279.
BMW 316-318 bj. '81 met
schuifkanteldak, elektr.
spiegels, radio, geel, LPG-installatie, i.z.g.st., auto-
matic Ford Escort 1300 GL
'78 le eigen., kmst. 40.000,
metallic in st.v.nw.

’ 6900,-; Fiësta 1100 L bj.
'79 le eig. zilvermetallic in
st.v.nw. f 8800.-; Mazda
323 ES bj. '80 le eig. kmst.
34.000 i.st.v.nw. ’9000,-;
Taunus 1300 L bj. '79 zil-
vergrijs, stereo ’ 6500,-;
Taunus 1600 L bj. '78

’ 4500.-. Inruil en financie-
ring mogelijk. Te bevr.
Terweyerweg 21, Hoens-
broek-Passart (nabij Em-
mamijn) in bedrijfshal
achterom, tel. 045-226829,
b.g.g. 045-418856.

Ford Escort 1600 Ghia .81
Audi 80 Arrow '80 4-drs.; Audi 80 L '79; VW Jetta GLS
autom. '82; Jetta Export '81; Golf 74 tm '81; Alfasud '82;
Citroen 2Cv6 Charleston '81; Renault SGTL '81; Honda
Accord '78; Fiat Mirafiori '75; Renault 14 79; Ford Tau-
nus 2 ltr. GLS '80 4 eil.; Ford Taunus 1600 '78; Ford Es-
cort 1300 Sport '81; Ford Escort Ghia '81; Misubishi
Sapporo '79; Opel Ascona '79; Opel Kadett '80; Simca
Horizon '80; VW Polo C '82; Golf D '82. Peter Schunck-
straat Heerlen tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van
9.00 tot 18.00 uur; zat. van 10.00 tot 17.00 uur; donder-
dag koopavond tot 21.00 uur.

Verkoopcentrum Veneken

Fiat Sittycar Sittard
biedt aan op nieuwe Fiats ingeruilde occasions

Tot 2000 gld.
(Knutselauto's)
Fiat 850 1971, Fiat 133 1976; Fiat 127 1977; Daf 44
1973; Daf 66 Combi 1973; Morris Marina 1973; R 5 TL
1976; Talbot 1307 GLS 1976; Vauxhall Chevette 1977;
VWGolf LS 1975.
Van 2000 tot 3000
Fiat 127 1050 CL 1979; Fiat 127 1050 3-drs. 1980; Fiat
128 1100 1977; Citroen GS Club 1977; Citroen Dyane
1980; Ford Taunus Combi 1975; Renault 4 GTL 1980;
REnault 5 GTL 1978; Volvo 343 1978.
Van 8000 + hoger
Fiat 127 Super 1981; Fiat Ritmo 65 L 1980 2x: Fiat Rit-
mo 65 CL 1980 (2x); Fiat Ritmo diesel 5-drs. "f981;Fiat
132 1980 (2x); Fiat 132 Lido 1980; Citroen GSA Club
Break C-matic nov. 1981 13.000 km; Peugeot 305 GR
Diesel 1979; Renault 5 Lecar 1979; Renault 5 TL eind
1980. Auto's boven ’ 5000- met 3 mnd. 100% Bovag-
garantie.

Fiat Garage Sittycar
Pres. Kennedysingel 8-12, Sittard, tel. 04490-17544-
-17545. Donderdag koopavond.

Speciale aanbieding
Citroen GSA Club Break

Automaat nov. 1981, 13.000 km kleur wit ’ 13.850-
Incl. 3 mnd. 100% Bovaggarantie.

Fiat Sittycar Sittard
Pres. Kennedysingel 8-12, tel. 04490-17544-17545.
Autobedrijf G. SIMONS
biedt te koop aan 0.a.:
Ford Escort 1.1 luxe bravo
zilver met. jan. '83; Escort
1.1 luxe bravo champagne
met. febr. '83; Escort 1.1
luxe bravo blauw met. mei
'82; Ford Sierra 1.6 luxe zil-
ver met. okt. '82; Fiësta 1.1
S brons met. '79; Fiësta 1.1
S zilver met. '78; Opel Ka-
dett 12S 3-drs. groen met.
'80: Kadett 1.2 S luxe auto-
matic blauw '79;Kadett 1.2
N luxe bruin '79; Kadett
1.2 N City oranje '79; Ka-
dett 1.2 S luxe automatic
type '78; Ascona 1.9 N luxe
goud met. type '80; Merce-
des 200 m. schuifd. '79 crè-
me. Honda Civic 1200 luxe
automatic. brons '78; VW
Golf MX zilver '80; VW
Golf luxe goren '79; VW
Golf 1100 rood '79; Suzuki
Jeep 4-wiel drive wit type
'80. Inr. en fin. mog. Eigen
servicedienst garantie.
Autobedrijf G. Simon,
Nieuwstr. 127, Hoens-
broek, tel. 045-215691.

! .
Autobedrijf t Koetshuis biedt aan:

BMW 323 I bwj. '81
Locht 52, Kerkrade-West. Tel. 045-421423.

Automobielbedrijf Ploum
Peugeot/Talbot-dealer, Eygelshovergracht 64, Kerkra-
de, tel. 045-460500. biedt aan met Bovag-garantiebe-
wijs: Peugeot 305 SR '79; Peugeot 305 GL kmst. 16.000
'81; Peugeot 305 SR '79 en '81; Peugeot 504 coupé 6
eil. autom.; Peugeot 504 GL '77; Peugeot 505 SR '81;
Peugeot 504 GR diesel '78 en '79; Peugeot 505 SR die-
sel '81 autom.; BMW 520 6 eil. autom. '80; Citroen GX
'78; Renault 18 TL '78; Renauit 9 GTL '82; Renault 4
GTL '79; Talbot Horizon 1.5 GLS '80 en 1,3 LS '80; VW
JettaGLS '80; VW Scirocco GT '80; Ford Taunus 1600L
met LPG '80; Ford Taunus 2.0 autom. '78; Opel Ascona
1.6 S '77. Diverse goedkope inruilers van ’2OO- tot

’ 800,-. Inruil en financiering mogelijk.

Fiat Panda 45 Super gloednieuw
31/2 mnd. 1700 km, silvermetall., 5 versn. luxe uitv. fa-
brieksgarantie ’ 3500- ond. nw.pr. te k. Kampstr. 162,
Kerkrade, tel. 045-418053.

Auto en caravanhandel
„DE VIERSPRONG.
Ford Mustang Ghia II type
'76 met LPG. leuke auto
f 3900,-; Peugeot 104 '76 le
eig. f2900,-; Mazda 1000
DL '77 i.z.g.st. ’2600,-; 2x
Renault 5 '76, '77 va.

’ 2150,-; inkoop-verkoop
en fin. Terlindeweg 12A.
nabij kasteel Hoensbroek
geopend van 13 tot 18 uur.
Part. biedt te koop aan
prachtige PEUGEOT 604
SL automatic LPG, radio-
cass. bj. '77, vr.pr. ’ 3900-,
Ringstr. 7, Steenberg-
Hoensbroek.
Rob van Ham auto's b.v.
De Koumen 7, Hoens-
broek, tel. 045-222455 biedt
met gar. te koop aan: TAL-
BOTTaeora SX'Bl; Talbot
Solara GL '80; Talbot 1510
GLS '80; Simca 1308 GLS
'77 en '78; Horizon GLS
'79; Horizon 1.3 GL'7B; Ci-
troen GSA Club '81; Ci-
troen GS spec. '75; Mazda
616 coupé 77; Samba 1.1
LS '82; Peugeot 305 SR '79;
Peugeot 104 GL '79; Peu-
feot 104 '75, diverse goed-

ope auto's, donderdags
koopavond.
Koopje!* VW KEVER moet
weg. Bilderdijkstr. 31,
Heerlen.
Te k. GOLF CL 88-uitvoe-
ring wit kmst. 8000, sept
1982, garantie. Slakkenstr.
58, Hoensbroek.
Te k. in perf. st. PEU-
GEOT 604 SL met LPG
alle extra's nw. model '79

’ 6500-, mr. mog. ml. 043-
-10140.
BUICK Regal '78 ’ 6750,-;
R 5'76 f 2250,-; Volvo 66
'76 ’2250,-; Kadett '75
LPG .2750,-; Datsun 260
Z /'6500-. mr. mog. 045-
-2Ü071.
GEVRAAGD auto's; ook
met schade. Contant geld.
Tel. 04495-5060.
SUNBEAM 1500 TC, bj.
'74; Ford Taunus 1600. bj.
'72. Pr. Hendrikstraat 22,
Hoensbroek.
Te 'k. VVV PASSAT 2-drs.
L. Werkl. v. binnen en bui-
ten als nieuw. Nw. banden,
uitl., radio/cass. Koopje

’ 1.350. 045-318010.
RENAULT 14 TL '77
f295- VW Golf '76

’ 3500- Tovota Carina '76
f 2800- Toyota Corolla '76
/ 1900- Toyota 2000 auto-
maat '75 ’ 1850- Honda
Civic '74 3-drs. automaat
’2900- Fiat 131 1600 CL
'78 / 3600- Fiat 127 '75
f 2200- Taunus 2000 GL
'76 met gas f450- Ford
Escort 1100 '76 f 2900- Re-
nault 16 '75 ’ 2200- Mazda
1000 '75 f 950- Citroen GS
Pallas '74 ’ 1250- Nieuw-
straat 41 Schaesberg (ein-

de Nieuwstraat links al
grindweg) tel. 311078.
Weg. omst. te k. goed on-
derhouden CHRYSLER
bj. '77, type 1609 tel. 045-
-726370.
Te k. DAIHATSU '78 Esta-
te / 2.500 en Buggv I 1.200.
T Brandsmastr. 2. Merkel
beek. Tel. 045-252807.

Wij geven de HOOGSTE
prijs voor auto's en sloop-
auto's. Gratis afgehaald.
Tel. 045-422435.
AMC PACER automaat,
bj. '78. Mitsubishi Lancer,
bj. '76, zeer mooi. Tel. 045-
-317491.
Te k. VOLVO 343 DL aut.
bj. '78, wit, kmst. 56.000,
pr. ’ 7500-, 04499-2948. na
17.00 uur.
Te k. zeer mooie MAZDA
323 bj.'77, koopje. Silstr.
25, Sittard.
te k. OPEL Record D
autom. m. trekh. bj. '74,
vr.pr. ’ 1750-, Dr. Schaep-
manstr. 8, Brunssum.
Te k. HONDA Civic bj.
eind '77 moet iets opge-
knapt worden. Motorisch
en techn. 100%, Dr.
Schaepmanstr. 8, Bruns-
sum, __
Te k. FORD Escort, bwj.
'76, vr.pr. ’ 1300,-. Henri
Jonasstr. 45, Heerlen.
Te k. 360 CB HONDA, bwj.
'75, i.g.st. Molenweg 17.
Rimburg, U. o. W. Land-
graaf
Fiat 132 GLS te k. VA-
KANTIEKLAAR. Vrijd.
na 18 u. en zaterd. na 14 u.
Veldhofstr. 147, Eygelsho-
ven.
Ingeruild: BMW 315, 1982;
BMW 316, 1980; BMW 320,
1981 (LPG); BMW 525 I,
1982; BMW 525 aut., 1980;
BMW 730 aut, 1978: BMW
728 I, 1982. Autobedrijf
KERA BV., Kerkrader-
steenweg 5, Kerkrade, tel.
045-452121. Uw BMW-dea-
ler! __
MERC. 220 d m. nw. mo-
tor, vaste pr. f 2000,-. Lin-
destr. 11, Schaesberg, na
18.00 uur.
Te koop gevr. div. SLOOP-
en schadeauto's tegen re-
delijke prijs. 045-752088.
Te k. zeer mooie KAWA-
SAKI Z 1000, veel acces,
z.g.a.n. bwj. 977. Torenstr.
8, Oirsbeek.
Te k. MERCEDES Benz
200 D, bj. '80, i.z.g.st. Tel.
045-724594.
Te k. CITROEN CX 2400
GTI, bj. *78m pr. ’ 5300-,
Tel. 045-255824.
Te k. FIAT-BUS 238, bj.
'77, pr.n.o.t.k. Tel. na 19.00
u. Tel. 045-724667.
Te k. VW GOLF S, eind
'75, pr. ’2750-. Tel. 045-
-750881.
Te k. MAZDA 929, bj. '75,
pr. f 750.-. Lupinusstr. 92,
Kerkrade-W,
Te k. VW GOLF type L. bj.
'76, kl. zwart, getint glas,
en trekh. pr. f2450,-. Pa-
rallelstr. lf, Nuth, tel. 045-
-242779.
Te k. Toyota COROLLA,
type DX Liftback. bj. '80.
met gas en trekh. kl. metal-
.groen. Pr.n.o.t.k. Van Kar-
nebeekstr, 102, Heerlen,
tel. 045-724273.
GEVRAAGD: BMW 315 of
316. Mett. grijs of blauw.
Bj. ,80-'B2. Tel. 045-453159.
Te k. DAF Volvo bwj. '74
met defecte motor t.e.a.b.
Volvo-uitv. Tel. 04492-3029
of 045-256535.
Tek. pr. BMW 316 bwi. '79.
Tot 18 uur. Bolderik 48
Brunssum,
Te k. of te r. tegen grotere
ASCONA 1.9 autom. '81,
sunroofdak, 24.000 km,
bruinmet., i.st.v.nw., ra-
dio-cass. en trekhaak. Ro-
menkamp 41 Oirsbeek tel..
04492-2694.
Te k. MAZDA 323 LPG
mod. '78, nw. banden, ra-
dio etc, alle keur. toegest.
100% i.o. Tel. 04454-3969.
Koopje CITROEN eend
'76, prima in orde, niet rot.

’ 1350-, Eisenhowerstr.
25, Sittard.
Te k. ALFA GTV bwj. '77
kl. beige, in pracht, st., zeer
veel ace, pr. ’ 4000- Tel.
043-620208.
FORD Taunus bestel
5-drs. sept. '81, als nieuw
inruil mogelijk. Tel. 045-
-322741.
Te k. R6eind '76 nw. ge-
spoten, techn. perfect.
Veldhofstr. 57 Eygelsho-
ven.

PRIVÉ. Bodymassage,
sauna, pornofilms. Entree

’ 15,- met 2 gratis drank-
jes. Maastricht, Kapoenstr.
29, 50 mtr. vanaf Vrijthof.
Tel. 043-18884.
Aken: alleen v. PAREN
iedere zaterdag in Haus
Diepkuhl. Grote paren-
avond, vanaf 20.00 u., tel.
09-49241153028.
ANITA ontvangt dames en
heren privé tel. 043-
-621737.
PRIVEHUIS, tel. 045-
-461968. Tevens meisjes
gevr.

Espe SEXSHOP. Station-
dwarsstr. 1, Sittard. Video-
banden v.a. ’ 19,90. Films
v.a. ’ 25,-. Film kijken v.a.
’l.-.
CONTACTBURO-LIM-
BURG kamerverh. 11-23
uur. Bern. privéadres.
Geen beroeps, keuze
d.m.v. naaktfoto's. Rijks-
weg Zd. 178 B Geleen tel.
04494-46884.
DONNA-CHRISTIEN.
Speciaal voor oudere he-
ren. Tel. 045-227734.
Club BELVEDÈRE, Val-
kenburg. Geopend v.a.
18.00 uur, sauna, hot pool,
video, solarium, gezellige
bar. Tel. 04406-40905.
Nieuw meisje bij JANIN,
privé en escort. Tel. 045-
-441909.
Hallo heren, wij zijn nieuw.
PRIVÉ en escortservice
voor dag en nacht. Ook li-
veshows, tel. 045-424987.
Voor u heren, privé en ES-
CORTSERVICE, met leu-
ke meisjes voor dag en
nacht. Tel. 045-227495.
NIEUW: Privé bij Janine,
Bernadette. Tel. 04490-
-20464 vanaf 14.00 uur,

SUPERSEXFILMSHOW
m-vr. va. 19.00 uur. Hoofd-
str. 39, Amstenrade. En-
tree ’ 10-, drankje gratis.
SEXFILMCLUB. Pr. Hen-
drikln. 70A, Brunssum.
Charmante girls ontvangen
u ma-vr. 15-2 uur. Entree

’ 10-, drankje gratis.
Hoera, hoera, wij zijn nu
ook van 's middags 12 tot
's avonds 8 voor u daar te-
gen speciale matinee-prijs.
Gratis koud BUFFET. Ge-
opend tot 4 uur 's morgens.
Kings Club. Kaalheider-
steenweg 43, Kerkrade.
Tel. 045-421920,
Privé MARGO en Mahon
m. t/m vrij. v.a. 11.00 uur
04494-52758.
ESCORTSERVICE: uit-
sluitend beauty's. 24-uurs
telefoondienst, ook week-
end. North Europe, Roer-
mond. Tel. 04750-31414 of
Maastricht tel. 043-12333.
Escortservice; North Euro-
pe vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-
-31414 of tel. Maastricht
043-12333.
Privé bij JANETTE, tot 2
uur 's nachts. Tel. 045-
-444159.
Privé, leuke MEISJES ont-
vangen u graag in privé-
huis. ledere dag geopend
van 12 's morgens tot 2 u.
's nachts. Tel. 04402-
-78746. Laathofstraat 9,
Neerbeek.
SONJAÜ! De goedkoopste
en de beste. Zeer knap.
Komt aan huis. 100% discr.
Tel. 045-324364.
LINDA privé verwent jong
en oud iedere dag ook zat.
en zond. Tel. 045-228431.
DOLORES en Vicky voor
'n goed en ~H"eerlijk relax-
adr. Ook elke massage.
Tel. 045-752912.
CONTACTBEMIDDELING
L'Amour. Relaxadr., da-
mes, boys enz. Tel. 045-
-225237. <
Privé MAGDA. Tel. 045-
-227873.
BERNADETTE bijzonder
lief van 10 tot 1 uur, ook
zat, en zond. 045-721759.
JAKELINE jong en spon-
taan, exclusief privé 045-
-721759, ook zat. en zon-
dag.
Priveéclub YVONNE, ma.
t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23, 045-461968.
SAKYRA. Komt u nog?
Tel. 045-227873.
PRIVÉCLUB zoekt 2 goed
uitziende dames. Rijksweg
27 Z.ünne.
NIEUW! Nieuw! Nieuw!
Privé 2 leuke meisjes, tel.
045-228462.
Club VILLA JASMIJN. In
onze gezellige club met
zwembad, zonneterras en
video is de klant nog ko-
ning! Exclusief voor onze
gasten organiseren wij;
elke woensdag jarretelle-
avond! Elke vrijdag: top-
less-avond! Nu ook op spe-
ciaal verzoek van onze
gasten: elke maandag blo-
tebillenavond! In onze club
zijn 7 jonge meisjes aan-
wezig. Wij serveren elke
dag gratis snacks en hap-
jes. Geop. ma. t/m vr. v.
15.00-3.00 uur, za. v.
19.00-2.00 uur. Roer-
mondseweg 173, Weert,
tel. 04955-1678.
NOENDA: van 10.00-
-20.00 uur, 04492-4518.
Ook zaterd. Assistente
gevr.
CONTACTBURO Lucie,
voor relaxadressen van
dames, boys enz. Tel.
04494-50921.
Voor gezellig samenzijn
met uw vriend of vriendin
kamers te HUUR per dag
of per nacht. Bel en reser-
veer 045-415794, discretie
verzekerd.
DIDI en Anja vervullen de
gekste wensen. Tel.
04402-74689. Tev. ass.
gevr.
CONT.BURO Yvonne, be-
midd. v. relaxadr. tegen
laag tarief, tel. 045-
-461970.

KATJA bezoekt
Goedkoop en discreet. Ti
045-422564. ]
NIEUW! Escort, tel. 0475
31624.
Twee dames verwennen
PRIVÉ en zeer discref
Ruime verdekte parke*
plaats aanwezig.
10.00-24.00 uur, za
12.00-24.00 uur.
04750-31693.
Zeer charmante gastvrO
wen ontvangen u in <WIENER BAR, Kerkweg
Maria-Hoop, gezellig (
discreet, geop. ma
v. 15.00-2.00 uur, za. j
19.00-2.00 uur. Tevö
nog enkele meisjes 9
vraagd, tel. 04743-2124
THAISE en Indonesisch
girls voor al uw wense1
Suffolkweg 13, Weert, te
04950-20247.
Duitse MANNEQUIN^*
wacht u in H'broe1
Nieuwstr. 135, voor ve
dere ml. bel 045-424668;
!!! WINDY !!! in Schag
berg!!! heeft vacantie. P
aanw. Tev. meisjes ge"
Tel. 045-324514.
ESCORTSERVICE charf
dame komt bij u thuis of
hotel. 045-222802.
ESCORTSERVICE vd
een leuk meisje bij u trw
of in hotel 045-225009^,
PRIVÉ 04494-50999. Te
assistente gevr. _J
Privé bij ANITA met vide*
ook zaterdags, tel. 0*
352543.
ANGEL-CLUB met 3 nie
we meisjes van 14 tot
uur. Drievogelstr. 4 Sp 6]
holzerheide. \
BRIGITTE ontvangt u 7\vé. Tel. 043-35259. J
TAMARA ontvangt u prw
Tel. 043-31440.
Exclusive Gesellschafts^
men, Hausfrauen-kontaJ
ten ROSÉ 09-49-240'
24655. J
PRIVÉ vanaf 19.00 Ui»
Tel. 045-319725.
Bar LA STRADA, Pr Her
driklaan 66, Brunssum, t(*

045-254842 dag. open '14.00 tot 2.00 uur. p
PRIVÉ Sonja en Brigifj
va. 12.00 uur tel. 044-
-53846.
ESCORT! Charm. daf*
komt bij u thuis, ook wee*
ends, 100%discr.Tel.04'
727335. J
ESCORT sport. metë
komt graag naar u to
100% disc, ook weekend'
045-424927. 'Privé bij NELLIE! Tel. <$
711378.
Mooi MEISJE privé
045-227542.
ESCORTSERVICE!!
veshowü! Ook weekends
Tel. 045-227178!!!
PRIVÉ-ESCORT Nancy *Bianca. Liveshow, $
weekends, tel. o^-
-226980.
CLUB PARIS, geope"*
ma. t/m vr. v.a. 14 *
4-pers. whirlpool, sau'*
lux. baden, video en wat*
bedden. Provinciale^**
31, Noord, Oirsbe?
04492-1873. Spec. kart*
aanw.

___^

BONNIE escort en pri^
tel. 045-225067.
LA COMPARSA Vaesrafjl
37, gem. Nuth, tel. 0-».
241592 mcl. verw.
bad, solarium, sauna, ffl
vé. Geopend van 12 tot fl
uur. Bar van 20 tot 3 t»jü

TeüT
NODIG?

VOOR lEDEREEN
EN VOOR ELK DOEL.

NAAR DRAAGKRACHT BESCHtKBAA"
BINNEN 1 DAG GEREGELD
PERSOONLIJKE LENINGEN

96x 60x 36*
5.100.- 120,- 1?8'

10 100, 171,- 233,- 3*l■'
15.100,- 249.- 345, 51=''
20.100.- 323.- 456,- 682'
25.000.- 402.- 567.- 849.
30.100.- 478,- 679,- 101»
40.000,- 636.- 902.- 13SI
Tussengelegen bedragen kunt V
óók lenen. Andere looptijden £'l
eveneens mogelijk (6 tot 96
maanden) Bij overlijden vervalt
meestal uw schuld. U kunt de/
leningen voor elk doel gebruikt'
(Looptijden 96 en 84 maanden
kan bij woningverbetering en o .
voor aanschaf boot, caravan e-d-

U kunt ons dagelijk5

bellen van 9 tot 21 tiu'
Ook in het weekend'

045-225000

FINANCIERINGEN
Hoofdstraat 9, ji

nabij markt,centrum Hoensbr^

Lid van de Nederlandse Veremfl
van Financieringsadviseurs-

HUIS-
BEZITTER,

2E HYPOTHEKEN ZONDE"
BIJKOMENDE KOSTEN

netto in looptijd in maande"
handen .ja*240 x 180x
15.100, 171, 186. Jjï'.
20.100,- 217,- 237.- <?j'-
-25.000- 270.- 295,- 3JJ'.
30.100,- 318.- 349,- u_ .
35.000.- 369. 405.- *V
40.000,- 422. 463. **_’
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	Voorbijgangers kijken naar de enorme krater die een ontploffende bom in het wegdek voor een hotel in Beiroet heeft geslagen. Door de explosie kwamen zes mensen om het leven en enkele tientallen werden gewond. President Amin Gemayel van Libanon heeft Syrië beschuldigd achter de bomaanslag en andere terroristische bombardementen op Beiroet te zitten. Hij dreigde Damascus met vergeldingsacties. „Ik weet niet wanneer Syrië zal stoppen met dergelijke terroristische acties", zo reageerde Gemayel, „maar ik weet wel dat als zij daarmee niet ophouden die bommen richting Damascus zullen gaan".
	PTT-Telecommunicatie heeft Siemens en Philips opdracht gegeven de abonnee-apparatuur voor de tweede generatie autotelefoons te leveren. De order voor beide firma's omvat 2500 apparaten. In september wordt begonnen met de bouw van de nieuwe autotelefooncentrale te Rotterdam, die is berekend op 50.000 abonnees. Verwacht wordt dat de centrale in de tweede helft van 1984 operationeel is. De nieuwe autotelefoons zijn voorzien van een zogenaamde gecombineerde telemicrofoon met een ingebouwd toetsenklavier en uitleesmogelijkheid. Siemens levert daarnaast nog een toestel met een van elkaar gescheiden bedieningspaneel en hoorn. De foto toont een automobiliste met in haar rechterhand het Siemensapparaat en in haar linkerhand het apparaat van Philips.
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