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Goedemorgen
VAN DE HOOFDREDACTEUR

"e pensioenfondsen liggen nu
0p de tong. Niet alleen is het

al dan niet terecht,in op-
braak ook Wereldhave, waarop
j~GGM en het pensioenfonds van®SM gezamenlijk een behoorlijk
"od hebben gedaan, is in depubli-

Temidden van het geweld
9^ steeds meer samen te bunde-
_^tl, waardoor de verenigde
jachten doorgaans sterker wor-
'ki, zijn er ook geluiden van on-
Sftanfce.ijfc blijven, zoals dat bij
"ereldhave het geval is. Pen-
bengelden, betaald door werk-
9euer en werknemer, vormen op

"* dag van vandaag enorme ka-
stalen, die weer worden ingezetak investeringof belegging om zo
9°ed mogelijk garant te kunnenZlin voor de uitbetaling van de
Verkregen rechten. Beleggingen
ln deze sfeer hadden vooral ih het
"kleden meer het karakter vaneen ontbreken van risico inplaatsv&n het omgekeerde. In de huidi-e tijd, waarin vooral de kapi-
ao.lmarkt aan grote invloedenan internationale aard onderhe-
!9 is, wordt ook het beleggen

Qoor grote pensioenfondsen inPincipc steedsriskanter. De aan-yïïi-digingen over omhoog dan
~!e' omlaag gaanderentetarieven
lJn talrijker dan ooit en ieder-,en, die van cijferen houdt, volgt
et wereldgebeuren in het groot
?.'n het klein met een rekenma-Jttentje. Het risicoloos beleggen,en zelf rijzend bakmeelsysteem
yt de tijd van het boomdenken, isr.. bijna niet meer bij. Niettemin
}Jn er beleggers in het groot, diee korte termijnplanning laten. °or wat deze isen toch al over het

JQar 2000 heenkijken. Dan komtac botsing der meningen met die°ndere groep van beleggingsdes-
*nndigen, die de zekerheid per
ja 9 of mogelijk per uur vastge-
e9d willen zien in een stijgendermogen. In deze discussie kan
'auti)elijfcs gearbitreerd worden.

a.nt iemand dieop korte termijn
Slco durft te lopen om eventueel

P langetermijn punten te scoren,
jjoet het dan helemaalfout. Goede
"Orgen, op lange termijn schietenu'e tekort.

Limburgs Dagblad

TRIP- tip
jijden in een jachtkoets door
Maastricht? Dat kan. Elke dag
tlJssen 11.30-19.30 uur. Op-
stapplaats bij „Mestreechter

eis"-standbeeldje tegenover
"W-bureau.

Geesten
Geesten van voor-
vaders gooien met
stenen naar
nieuwbouwwo-
ningen in Harare,
de hoofdstad van
Zimbabwe. Het ge-
meentebestuur is
nu van plan een
plechtigheid te or-

«aniseren voor het bezwerenvan de geesten. JohanZhakataan de dienstvoor huisvestingn Harare zegt dat de geesten
£.e. huizen bekogelen, omdat ze
'Jn gebouwd op de plaats van

*en oude begraafplaats. Een, an de bewoners vertelde dat
jJ'J een steen tegen zijn hoofdsekregen had. Niet bepaald
seestig dus...

Heerlense
gedood door
electriciteit

HEERLEN- In de Siciliaanse kust-
plaats San Vero Milis is tijdens
haar vakantie de 38-jarige Heer-
lense Astrid Madau-Comis door
electrocutie om het leven geko-
men. In haar vakantieverblijf
stond plotseling de koelkast onder
stroom. Toen de vrouw iets op de
koelkast wilde leggen, werd zij op
slag gedood.

Met haar overlijdenverliest het kin-
derkoor van de H. Geestparochie in
Heerlen haar dirigente. Mevrouw
Madau-Comis was tevens lid van
het oudercomité van de St. Lucia-
school. De plechtige uitvaartdienst
vindt vrijdag 29 juli plaats om elf
uur in de kerk van de H. Geestparo-
chie.

VISKAR TERUG
DANK ZIJ STANK

AMSTERDAM - Een onbekende
man heeft de Amsterdamse politie
het afgelopen weekeinde telefo-
nischattent gemaakt op een gesto-
len aanhangwagentje met vis en
zure bommen, dat stond in de par-
keergarage van de flat Huigenbos
in de Bijlmermeer.
De anonieme bellerdeelde volgens
de politie mee dat hij het wagentje
gestolen had om het te gebruiken

voor de vakantie, maar dat het
daarvoor ongeschikt was omdat
hetvan een visboer bleek te zijn en
dus penetrant naar zeebanket
stonk. In de parkeergarage trof de
politie het wagentje met de rieken-
de lading aan. Erin lag een brief,
ondertekend met „De Avontu-
riers". Daarin stonden aanwijzin-
gen waar het wagentje gestolen
was.

Geen beperkingen inzake milieuwetgeving

GS mogen vergunningen
aan DSM blijven geven

DEN HAAG - Berichten dat de be-
voegdheden tot het verlenen van
vergunningen aan het DSM-con-
cern in het kader van de milieu-
wetgeving aan het provinciale be-
stuur van Limburg worden ontno-
men zijn onjuist. Dat antwoordt
minister Winsemius van Volks-
huisvesting,Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer op schriftelijke
vragen van de Tweede Kamerle-
den mevrouw Oomen-Ruijten en
Lansink (beide CDA). Zij hebben
de minister medio juni een aantal
vragen gesteld over vergunning-
verlening in het kader van milieu-
wetgeving.

In het antwoord meldt de minister
bovendien dat zowel in maart vorig
jaar als in maart dit jaar het provin-
ciebestuur van Limburg een aan-
vulling op de inventarisatievan mo-
gelijke gevallen van bodemveront-
reiniging heeft ingezonden.
Ten opzichte van de eerste inventa-
risatie van januari 1981 is het aantal
aangemelde gevallen van bodem-
verontreiniging toegenomen van 50

tot 471. In minimaal 109 gevallen be-
staat het vermoeden dat er sprake is
van een ernstig geval van bodem-
verontreiniging.

Een exemplaar van de in maart
1983 ingezonden geactualiseerde
inventaris-situatie van bodemver-
ontreiniging in Limburg zal aan de
TweedeKamer worden gezonden!

Meteo Beek meldt:
Vandaag wordt het nog war-
mer dan het gisteren al was.
Onder invloed van een on-
weersdepressie boven Frank-
rijk wordt warme lucht naar
ons gestuwd. De temperatuur
kan dan ook oplopen tot 30 a
32 graden. In de late namid-
dag en avond kan de depres-
sie Limburg bereiken. Dat zal
dan gepaard gaan met regen
en onweersbuien.

EN ELDERS
IN EUROPA

VANDAAG:
zon op: 05.52 onder: 21.40
maan op: 22.53 onder: 06.55
MORGEN:
zon op: 05.53 onder: 21.38
maan op: 23.13 onder: 08.03

Zuid-Scandinavië, Zuid-Finland en Denemarken: zonnige perioden, rond
24 graden. Britse eilanden: perioden met zon en plaatselijk een bui, tus-
sen 17 en 22 graden. Frankrijk: veranderlijke bewolking en enkele regen-
ofonweersbuien. Aan de Riviera zonnig en droog, 25 tot 30 graden. Duits-
land: zonnige perioden en enkele regen- of onweersbuien, plm. 28 gra-
den. Alpenlanden, Noord-ltalië en Noord-Joegoslavië: overwegend zon-
nig, rond 29 graden. Rest van Italië, Joegoslaviëen Griekenland: overwe-
gend zonnig en droog, 29 tot 32 graden.

Regenboogstrijd aan de Bodensee..
Kijken naar wielrennen is boeiend, amusant en recreatief. Vraag het de
Limburgers die zopas deelnamen aan de busreis naar één van de „slag-
velden" in de voorbije Tour de France. Zij hebben in Alpe d'Huez en in
Morzine genoten. De Ronde van Frankrijk '83 is voorbij. Het volgende
mondiale wielersporthoogtepunt vormt het wereldkampioenschap op de
weg. In Altenrhein aan de Bodensee in Zwitserland. Liefst vijf busreizen
naar de strijd om regenboogtruien staan op stapel. Vijf reizen, waarvoor
de VRIENDEN VAN HET LIMBURGS DAGBLAD aanmerkelijkereductie op
de prijzen ontvangen. Vijf tochten naar het WK-wielrennen waarmee de
wielersportliefhebber, maar óók de vakantievierder alle kanten uit kan.

ZIE RUBRIEK TIJDJE VRIJ OP PAGINA 12

met Nino Tomadesso

TIJDJE i}

Twee brandweerlieden licht gewond naar ziekenhuis

Rubberfabriek in as
HEERLEN - Het magazijn
van de rubberfabriek Tebrub
BV aan de Nijverheidsweg op
het industrieterrein De Beitel
in Heerlen is gisteravond laat
door brand geheel verwoest.
De vlammen sloegen door het
dak van de loods, glasscher-
ven vlogenin het rond, muren
zakten als zachte boter in el-
kaar en gasflessen ontploften.
Een enorme zwarte rookwolk
steeg op boven het industrie-
terrein.

Het leekwel of de bluswerkzaamhe-
den van de Heerlense brandweer
niets uithaalden. Ondanks de stra-
len die op de verzengende vuur-
haard werden gericht breidde het
vuur zich gestaag uit. Rond midder-
nacht stond de hele loods in vuur en

vlam, toen had het vuur grip gekre-
gen op het hele gebouw. Doordat
bijtende stoffen vrijkwamen wer-
den twee brandweermannen ge-
wond. Met oogklachten moesten zij
per ambulance naar het De Wever-
ziekenhuis in Heerlen vervoerd
worden.
De loods wordt gebruiktvoor de op-
slag van halffabrikaten en grond-
stoffen van Tebrub BV, maar er la-

gen ook kant-en-klaire producten
ten tijde van de brand. Omdat al het
opgeslagen materiaal bijzonder
brandbaar was ontwikkelde het
vuur zich tot een helse vlammenzee.
Het was voor de brandweer onmo-
gelijk het vuur dicht te naderen.
Rond één uur vanacht brandde de
loods nog als een fakkel.

De brand trok veel bekijks. In een

mum van tijd stonden er rijen
auto's langs de autoweg naar Sim-
pelveld. Er vormden zich zelfs files
op de toegangswegen naar indu-
strieterrein De Beitel. De politie-
korpsen van Heerlen en Kerkrade
zorgden er echter voor dat het pu-
bliek niet al te dicht bij de onheils-
plek kwam. Op een gegeven mo-
ment werden zelfs agenten met
honden ingezet om het publiek op
een afstand te houden. Aanvanke-
lijk werd gedacht dat er gevaar be-
stond voor radioactieve stralin-
gen, maar dat bleek achteraf niet
het geval te zijn.

" De enorme vuurzee
stelde de brandweer voor

een schier onmogelijke opgave.
FOTC: DRIES LINSSEN.

EG-ministers
bereiken

staalakkoord
BRUSSEL - De Europese staalmi-
nisters zijn er vannacht na uren-
lang beraad in geslaagd een ak-
koord te sluiten om een dreigende
crisis in de Europese staalmarkt te
voorkomen. Ze werden het er over
eens dat het geldende quota-sys-
teem voor de staalproduktie met
2,5 jaar verlengd gaat worden. De
eisen van Frankrijk, België en
Duitsland om een verhoging van
deze quota zijn ook ingewilligd.De
quota zijn nodig omdat er te wei-
nig vraag is naar staal. Daarom
wordt de produktie van iedere
staalonderneming in de EG be-
perkt. De Europese commissie ver-
deelt de produktie-hoeveelheden.

" Zie ook pag. 7

KNMI verwacht
windstoten

" Zie verder pagina 14
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show, radio, televisie, puzzel
televisie
■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor slecht-

horenden.
15.30 De Telefoonshow. Afl. 4:

„Vrijwilligerswerk en klus-,
sen":

16.00 Wat geen oog heeft gezien.
Afl. 9: „Rome, een huismoe-
der en de woestijn".

16.50 Smokkelaar. Britse jeugdse-
rie. Afl. 5.

18.55 Circus Gusto. Tekenfilmse-
rie.

19.03 Matthew Star. Amerikaanse
serie.

20.00 Journaal.
20.28 Heb medelij Jet. Nederlandse

speelfilm (1975).
22.10 Tros Aktua TV. Actualitei-

tenrubriek.
22.45 „Sesjun op TV". Jazzmuziek-

programma.
23.20 Journaal.
23.25 Nieuws voor slechtho-

renden.

Nederland 2
13.00 en 18.15 Nieuws voor slecht-

horenden.
18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
19.12 Avonturen van een prairie-

wolf. Natuurfilm.
20.10 Tussen twee werelden. Do-

cumentaire film.
21.40 Ida Haendel speelt: Het

vioolconcert van Sibelius.
22.15 Omnibus bericht.
22.30 Journaal.,
22.50 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.23 Vom Webstuhl zur Wel- j

tmacht (1). Zesdelige serie.
11.25 Wereldkampioenschappen

schermen.
12.10 Ich mochte wieder lachen

konnen. Programma voor le-
vensvragen.

12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 Teletekst.
15.05 Teletekst.
15.20 Unsere kleine Farm. Ameri-

kaanse jeugdserie. Laura In-
galls is zeer ongelukkig, als ze
haar trouwe vriend, de her- j
dershond Jack, verliest. Ze
maakt zich verwijten, dat ze i
nog net ruzie met hem had ge-
maakt.

16.10 Journaal.
16.15 Weisse Russen. Documentai- |

re over Russen in München.
17.00 Eine Sommerfahrt (1).

Jeugdfilm. Een groep jonge-
ren is het beu op de gewone
wijze met vakantie te gaan en
daarom bouwen ze zelf een
boot waarmee ze op avontuur
gaan.

17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute. Regionaal

nieuws.
18.15 Kontakt bitte...
18.40 Gebaute Traume.
19.00 Reich und arm. Amerikaanse

serie met Peter Strauss.

20.00 Journaal.
20.15 Professor Grzimek. Docu-'

mentaire over Zuidafrikaanse
springbokken en muilbroe-
dende vissen.

21.00 Report. Actualiteiten.
21.45 Der Aufpasser. „Diamanten

voor de dame". Britse mis-
daadserie met Dennis Water-
man en George Cole.

22.30 Journaal.
23.00 ARD-Talkshow. Praatshow

met Joachim Fuchsberger.
Gasten: Alice en Ellen Kess-
ler, twee ballerina's.

23.45 W.K. Schermen. Wereldkam-
pioenschappen schermen
voor dames in Wenen.

00.15 Journaal.

Duitsland 2
10.00 -13.15 Programma overna-

me Duitsland 1.
15.15 Programma-overzicht.
15.17 Journaal.
15.20 Pinocchio. Tekenfilmserie.
15.45 Till, der Junge von nebenan.

Duitse jeugdserie met Lutz
Moik en Lucia Bays.

16.20 Vakantiekalender.
16.45 De Smurfen. Tekenfilmserie.
17.00 Mosaik. Programma voor de

oudere generatie. Hoe vers
komen land- en tuinbouwpro-
dukten op onze tafel

17.30 Journaal.
17.45 Tele-Illustrierte. Actualtitei-

ten, tips, sport en amusement.
18.25 Rate mal mit Rosenthal.

Spelprogramma.
19.00 Journaal.
19.30 Jo - hasch mich, ich bin der

Morder. (Jo). Franse film:
(1971) van Jean Girault met
Louis de Funës, Claude Gen-
sac en Michel Galabru.

21.00 Journaal.
21.20 Arbeit gibt es genug. Repor-

tage over vergeten beroepen
die herontdekt worden.

22.05 Unser Kosmos. Documentai-
re serie over het heelal.

22.45 Atletiek. Internationaal
sportfeest in München.

23.45 Journaal.

OPiet Romer en JohnyKraaykamp in een scène uitHeb Mee-
lij, Jet, Nederland 1 20.28 uur.

Duitsland 3/WDR
18.00 Marco. Tekenfilmserie.
18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde. '20.00 Journaal.
20.15 Bilder Deutscher Stadte.

„Magdeburg gestern und heu-
te".

21.00 Formel eins. Peter Illmann
presenteert de ARD-hitpara-
de.

21.45 Design. „Grafiek-design".
Documentaire serie over
vormgeving. Deze uitzending
staat in het teken van Milton
Glaser, een Amerikaans kun-
stenaar die zich vooral laat in-
spireren door de Italiaanse re-
naissance.

22.40 Vor 40 Jahren. Duits week-
journaal van 4 augustus 1943.

23.10 Journaal.
23.15 -23.40 Soap oder Trautes

Heim. Amerikaans komische
serie.

Duitsland 3/SWF
18.00 Abendschau.

'18.30 Die unvermeidlichen Erfah-
rungen des Stefan Karwows-
ki als Mensch und Kollege.

19.00 Sandmannchen.
19.10 Die unvermeidlichen Erfah-

rungen des Stefan Karwows-
ki als Mensch und Kollege.

19.45 Landesschau für Baden-
Württemberg.

BFBS
16.30 About Brittain. A Tale oftwo

Lakes
16.55 Birthday Time. Kinderpro-

gramma
17.25 The Littlest hobo
17.55 Boss Cat
18.15 The Baker Street Boys
18.45 ITN News
19.00 Russ Abbot's Madhouse
19.25 Magnum
20.15 Collectors' Corner. Nieuwe

serie

20.40 Let There be Lofe
21.05 Jemima Shore investigates
22.00 BBC News
22.25 The old grey whistle test
23.05 Closedown

België/BRT 1
18.00 Appie. Kleuterserie. „Appie

wast het blauwe autootje".
18.05 Sesamstraat.
18.20 Het familie-orkestje (1).

Amerikaanse tweedelige
jeugdfilm van Michael
O'Herlihy met Walter Bren-
nan, Ruddy Ebsen, Janet
Blair.

19.05 Popeye. Tekenfilmserie.
19.10 Juke Box. Tight Fit: Secret

Heart, U2: New Year's Day en
alweer Tight Fit: Fantasy Is-
land.

19.25 Tijdrover. Drie maal is
scheepsrecht: Catamaran.

19.35 Kijk uit! Verkeerstips.
19.40 Lotto-winnaars, mededelin-

gen en programma-over-
zicht.

19.45 Journaal.
20.10 Kunst-Zaken.
20.15 De Benny Hill Show. Lachen

met de Britse humorist Ben-
ny Hill.

20.45 Op zoek naar Adam. Weten-
schappelijke serie over de
menselijke paleontologie.

21.35 Centraal Station.
22.25 Journaal. Aansluitend Coda:

„Von alten Liebesliedem"
van Johannes Brahms door
het BRT-koor 0.1.v. Vic Nees.

België RTBF 1
17.10 Onem-mededelingen.
17.25 Ciné-vacances. Gevarieerd

vakantiemagazine met 0.m.:
17.25 Maya, de bij. Tekenfilmreeks.
17.55 Le vol du Pélican. Jeugdse-

rie. Bailey maakt met Nick en
Hashan een clandestiene reis
over de noordelijke grens.

18.15 Lollipop. Kinderprogramma
met tekenfilms.

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

19.08 Ce soir. Regionaal magazine.
19.26 Lotto.
19.30 Journaal.
20.00 Les sentiers du monde. Docu-

mentaire serie. Vandaag: „De
Hmongs van Thailand".

21.10 Le tourbillon des jours. Eer-
ste aflevering van een feuille-
ton van Jacques Diniol-Val-
croze en Claude Caron.

22.10 L'aventure de I'art moderne.
Kunstprogramma. „De Ame-
rikaanse abstractie".

23.10 Journaal.

radio

Hilversum 1
Nieuws op elk heel uur.
7.02 Auto in AVRO aan. 9.03 Steun-
punt. 9.08 Arbeidsvitamin en. 11.30
Soundtrack. 12.03 Lage Landers.
13.06 Radiojournaal. 13.20 AVRO
Diligence. 13.57 Per saldo. 14.03 Uit
het platenrek van Wim Harsma.
16.30 Vakantie op Stillness. 17.52
Per saldo. 17.55 Mededelingen.
18.06 Radiojournaal. 18.25 AVRO-
Toppers van toen. 19.02 Pim Jacobs'
Platenscala. 20.03 Fridaynight is
musicnight (2). 21.02 De ondergang.
21.30 Lichte muziek. 22.02 AVRO's
Sportpanorama Eretribune. 23.02
Mededelingen. 23.07 Met het oog op
morgen. 00.02 Elpee Tuin. 02.02
Groot Licht. 05.02-07.00 Truck.

Hilversum 2
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.
5.45 Het weer etc. 7.10 Gymnastiek.

7.20 Programmaover zicht. 7.22 Het
levende woord (RKK). 7.35 Echo.
9.05 Gymnastiek. 9.15 Werkbank.
9.24 Waterstanden. 9.33 In gesprek.
10.00 KRO's Leestafel. 12.00 Kruis-
punt (RKK). 12.16 Overheidsvoor-
lichting. 12.26 Land- en tuinbouw
(NOS). 12.36 Echo. 13.10Coverstory.
13.33 De kleine oorlog. 14.10 Het
recht van de ander. 14.33 De koop-
man en de dominee... 15.03 Wat
koop ik ervoor 15.32 Een leven lang.
16.00 Week in-week uit. 17.00 Aktua.
18.10 De Woeste Hoogte (3). 18.30
Humanistisch Verbond (HV). 19.00
TROS Klantenservice. 20.30 Onder
de mensen. 21.00 Om het boek. TE-
LEAC: 21.30 Div. curs. 22.40 Finale.
23.55-24.00 Nieuws.

Hilversum 3
Nieuws op elk heel uur.
7.02 Felix Meurders, Louis Ver-
schuur en Erik Post. 9.30 Jeroen
Soer en Roel Koeners. 12.03 VlP-
spel. 13.03 Peter Holland en Erik
Post. 15.30 Popkrant. 18.04 De Va-
kantiespits. 19.02 Overlast. 21.02-
-24.00 Moondogs.

Hilversum 4
Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00 uur
7.02 Capriccio. 9.00 Van heinde en
verre. 9.30 Recital. 10.00 Opus Tien
tot Twaalf. 12.00 Intermezzo. 13.05
De meest verkochte klassieke tien.
14.00 Fedora. 16.00 De Hobbit 16.35
Entr'acte. 16.45-17.00 Woord in de
middag. 20.00 Brahms. 21.30 Litera-
ma. 22.25-23.00 Orgelfestival 1983.

ROZ
12.30-13.00 ROZ. Tussen de middag
18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ-Ac
tueel 18.20 - 19.00 Wegwijzer.

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 RTL-Young.
20.00 Disco-Radio-Action. 21.00
Country Coach. 22.00 Das Kaba-
rett'l. 23.00 -1.00 Der Tag geht, Biggi
kommt.

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.
Antwerpen. 5.30 Goede morgen
morgen. 8.15 Van acht naar tien
Muzikaal programma.
Oost-Vlaanderen. 10.03 Dag in, dag
uit. 10.10 Zomerlief. 12.00 Splinter-
nieuws. 12.10 Variété van twaalf tot
een. 13.10 Dessert.
Brabant. 14.00 Poeskaffee.
West-Vlaanderen. 17.05 Agen-
da. 17.10 Rockgolf. 19.10 De Para-
dox. 19.53 Vrij-Uit.
Limburg. 20.00 Europees muziek-
festival voor de jeugd. 20.30 Laat ze
draaien. 21.00 Splinternieuws. 21.10
Self-Service. 22.05 Zo maar een zo-
meravond. 23.00 Muziek voor de
nacht. 23.30 - 2.00 Twee tot twee.

Europe in voetsporen
van Kayak?

HILVERSUM — „Verwacht geen flit-
sende story's van mij", waarschuwt
Ton Scherpenzeel, prominent lid van
het eind vorig jaar ter ziele gegane
Kayak en nu oprichter van de semi-
symphonische rockgroep Europe. De
Hilversumse toetsenist karakteriseert
zich middels deze uitspraak vrij tref-
fend als een wat moeizameprater, een
introvert muzikant, bij wie show en
stardom het moeten afleggen tegen
techniek en precisie. Een stille werker,
die halverwege het interview tot de
conclusie komt, dat hij optreden „het
minst leuke van alles" vindt. „Compo-
neren van muziek, dat is mijn lust en
leven".
Europe dus. Een nieuwe ster aan het fir-
mament. De naam doet groots aan en
suggereert een pril verlangen naar inter-
nationaleroem. Ton Scherpenzeel: „Het
is beslist niet de bedoeling, dat we ons
pontificaal gaan presenteren. Integen-
deel, we willen voorkomen, dat er net als
destijds bij Kayak voortdurend wordt ge-
sproken over toernee's in Amerika en dat
soort grote zaken." De nieuwe groep telt
drie oud-gedienden van Kayak: Ton
Scherpenzeel (keyboards), Johan Slager
(gitaar) en Bert Veldkamp (bas). De van
Sfinx afkomstige John Philippo (zang) en
zuiderbuur Roger Wollaert (drums) van
Kleptomania en Innersleeve completeren
het.quintet. Wat heeft Europe metKayak
te maken? „Je kunt niet breken met je
verleden, altijd zul je iets meenemen.Wij
maken Symphonische rock in de trend
van Asia en UK, afgewisseld met Vange-
lis-achtige synthesizer-pop en zelfs sterk
door Donald Fagan geïnspireerde vijfti-
ger-jaren-muziek."
Tien jaarKayak (met negen elpees) is in-
middels een afgesloten tijdperk. Scher-
penzeel: „We zaten al een tijd op een
dood spoor, toen er plotsling weer suc-
ces kwam met Starlight Daneer. Die el-
pee verkocht verrassend goed, zon
30.000 exemplaren. Met de nieuwe zan-
ger Edward Reekers was er een opleving
gekomen. Phantom of the Night, met de
hitsingle Ruthless Queen, deed het ge-
weldig. Het succes was er, de inspiratie

eigenlijk al lang niet meer. Na de elpee
Merlin was het dan ook snel afgelopen.
Het had allemaal te lang geduurd met
Kayak".Met Europe is Ton Scherpenzeel
in een, wat hij zelf noemt, vicieuze cirkel
terecht gekomen. „Meer dan ooit is suc-
ces in de Nederlandse pop afhankelijk
geworden van een hitje. Sta je in de hit-
parade dan kun je werk krijgen, doch om
in de hitparade te komen moet je ook
werk hebben en een naam opbouwen".
Mocht het met Europe niet lukken, dan is
er voor de hoofdpersoon trouwens geen
man overboord. Studiowerk is immers
een belangrijke inkomstenbron gewor-
den.Ton Scherpenzeel componeerde bij-
voorbeeld de filmmuziek voor „Spetters"
en is in vele commercials te horen. Met
zijn synthesizer-kenniskan hij in feite een
complete groepvervangen. Europe heeft
de eerste optredens inmiddels achter de
rug („We hebben slechts twee Kayak-
nummers gespeeld"). Het zal niet makke-
lijk worden met deze groep", mijmert
Ton, „de Nederlandse pop zou namelijk
wel eens de doodsteekkunnen zijn voor
veel Engelstalige bands, zoals wij".

%Ton Scherpenzeel, stuwende
kracht achter ,£urope"

Vara-Fame
danswedstrijd

HILVERSUM - Op 29 mei 1984 wordt
de finale gehouden van het grote
Vara-Fame-Dansgala, dat recht-
streeks op TV wordt uitgezonden.
Voorafgaande aan deze finale worden
voorronden en regionale finales ge-
houden. Van deze regionale finales
worden ook opnamen gemaakt, die
een week later, pal na Fame, worden
uitgezonden.
De eerste regionale finale in Eindhoven
wordt uitgezonden op 12 november.
Dansers en danseressen uil Oost-Bra-
bant en Limburg kunnen zich tot31 juli in-
schrijven bij Vara-Fame-Danswedstrij-
den, Postbus 6000, 1200 GX Hilversum
en daarna bij coördinator Leen Wessels,
S 04950-20713. In iedere regio wordt
hetzelfde werkschema aangehouden:
één maand voor de uitzendingen begin-
nen devoorronden (in het zuiden halver-
wege oktober), een week voor de uitzen-
ding is de regionale finale. Inschrijving
kost een tientje. Men krijgt daarvoor een
cassette met de muziek die geschikt is
voor de soort dans, die men wil doen. Er
zijn cassettes voor solodans en voor duo-
dans.

Vanavond
op de TV

* Louis de Funès
als auteur

In de Franse speelfilm „Jo" uit 1971 va
Jean Girault werkt Louis de Funès al
blijspelauteur Antoine Brisebard voor &
eerste keer aan een krimi, waarin een 11
verdwijnen moet. Ondertussen duikt i
chanteur Jo weer eens op, die een <n
heimpje van de familie weet en daarvol
harde valuta wil opeisen. Antoine is dea
chantage zat en besluit Jo uit de weg]
ruimen, waar hij nogal wat moeite m6Jblijkt te hebben. Binnen de kortste ker«]
volgen de meest verwarrende gebeurw
nissen elkaar op. Antoine kan in geen efj
kei opzicht zijn hoofd meer koel houdeij
Duitsland 11, 19.30 uur.

* Heb medelij, Jet
De TROS herhaalt vanavond de al i
1981 uitgezonden Nederlandse speelfM
van Frans Weisz, .Heb medelij, Jet", ca
vrolijk vrijbuiters verhaal met Johd
Kraaijkamp en Piet Romer. Wanneer be
den elkaar na jaren weer ontmoeten, W
ginnen voor hen weer de nodige avonti
ren. Toch loopt alles anders af als t
hadden verwacht. Nederland I 20.28 uui

* Ida Haendel
speelt Sibelius

De NOS-televisie zendt vanavond op N*
derland II om 21.40 een productie van d
Finse televisie uit, waarin de violiste ld
Haendel als soliste optreedt in het viool
concert van Jean Sibelius, uitgevoer
door het Fins Radio Symphonie Orkel
onder leiding van Paavo Berlund.
Sibelius had grote bewondering voor d
interpretatie van Ida Haendel van fl
vioolconcert. Hij schreef haar dat zij Zn
muziek het beste had begrepen en geW
terpreteerd.

Nieuw duo
in Landgraaf

HEERLEN - De heren Tirotto en Gretef
zijn bijzonder geschikt voor familiefees
ten, fuiven en partijtjes; kortom, ovem
waar feest is. Dat is de slogan van h«
nieuwe duo Ron Greten en Gavino Tiro'
to, twee scholieren uit de gemeent'
Landgraaf, die sinds korte tijd een du£
vormen en naast nummers van Simon el
Garfunkel en Neil Young ook eigen we*
spelen. Het eerste optreden gaf dit duoii
mei 1983 op het Heerlens Coriovallufl1,

college tijdens Coriovallumpop. Aangfl
moedigd door het grote succes, beslote]
zij door te gaan, waarna zij hun „countm
achtige sound met harmonische zanjfl
hebben geperfectioneerd. In verband
met hun studie treedt het duo vooralsnOÏ
alleen in het weekend op. Voor de prM
(ongeveer ’200,-) hoeft U het niet te 19]
ten. Meer informatie is te verkrijgen W
Flash Management/Tjips Booking Agetf
cy, postbus 6045, 6401 SB Heerlen, 0
045-413126.

recept
Panpizza
met appel

Boter, 4 sneetjes bruinbrood zon-
der korst, 100 g belegen Goudse
kaas in plakken, 1 zachtzure ap-
pel, kerrie, 50 g grof geraspte
jong belegen Goudse kaas.

Beboter de bodem van een koe-
kepan en leg hierin de sneetjes
brood tegen elkaar aan, zodat de

bodem geheel bedekt is. Leg
hierop de plakken kaas en de ge-
schilde en in plakjes gesneden
appel. Strooi er kerrie over en
dek het geheel af met geraspte
kaas.
Laat de panpizza met een deksel
op de pan op een klein vuur in
ongeveer 20 minuten gaar wor-
den.

oplossing
van gisteren

-r-r---b
retirade
-laken-s
penseel-
-ve-e-el
lanoline
indo-den
-t-krant
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binnen- en buitenland

ZUIDAFRIKAANSE DESKUNDIGEN:

Baby is kleurling
PRETORIA - Een twee weken
oud meisje dat in een papier-
mand werd gevonden, is een
kleurling, de Zuidafrikaanse
term voor mensen van ge-
mengd ras. Dit hebben de
Zuidafrikaanse autoriteiten
gisteren vastgesteld.

De baby, die Lize Venter heet
naar een verpleegster in het zie-
kenhuis in Pretoria waar ze vori-
ge week is opgenomen met
longontsteking, diende „raciaal
te worden gedetermineerd" met
het oog op de uiteenlopende re-

gels die in Zuid-Afrika gelden
voor blanken, negers en kleur-
lingen.

Haarproef
Het hoofd van het gerechtelijk

laboratorium van de Zuidafri-
kaanse politie verklaarde dat
een haarproef heeft uitgewezen
dat het meisje kleurling is. Maar
een parlementslid van de oppo-
sitionele Progressief-Federale
Partij zei dat „er geen enkele

manier bestaat om weten-
schappelijk iemands ras vast te
stellen. We beschikken over
goede middelen om mensen
van andere schepselen te on-
derscheiden, maar we kunnen
alleen vaststellen dat we hier

met een menselijk wezen te ma-
ken hebben", aldus professor
Marius Barnard die vroeger chi-
rurg was.

Ambtenaren houden reke-
ning met de mogelijkheid dat
de moeder van de baby haar
kind te vondeling heeft ge-
legd uit angst vervolgd te
worden krachtens de „Immo-
raliteitswet", die intieme om-
gang tussen personen van
verschillend ras strafbaar
stelt.

Contacten Suriname en Columbiaanse cocaïnemaffia niet bewezen

Parool moet stuk over
Herrenberg rectificeren

AMSTERDAM - Het Parool moet een artikel rectificeren,
waarin wordt gesuggereerd, dat ambassadeur Herrenberg
van Suriname contacten heeft gelegd tussen de cocaïnemaf-
fia in Columbia en de Surinaamse autoriteiten in verband
öiet een lening tegen zeer lage rente. Dit heeft de president
yan de rechtbank in Amsterdam, mr. W. J. Borgerhoff-Mul-
fler gisteren bepaald in een kort geding, dat Herrenberg te-
Éten het dagblad had aangespannen.

P c president vindt dat het blad de
Juistheid van zijn beweringen on-
voldoende aannemelijk heeft weten
Jf maken tijdens het kort geding,

Parool moet zich ook onthou-
der, van het publiceren van mede-
klingen met de strekking, dat Her-
enberg enige relatie onderhoudt ofne eft onderhouden met handelaren
in verdovende middelen. Mr. Bor-

gerhoff-Mulder komt dus ook tege-
moet aan deze eis van de Surinaam-
se ambassadeur.
De eis van Herrenberg, dat Het Pa-
rool hem een schadevergoeding
moet betalen van tienduizend gul-
den, wijst de president van de hand.
Gezien de traditie van Het Parool
tot dusver gelooft hij niet dat dit
blad gerekend kan worden tot de
„roddelpers" die beteugeld zou
moeten worden, zoals Herrenbergs
raadsman, mr. H. J. M. Boukema,
had gesteld ter ondersteuning van
zijn eis.

Het Parool moet de rectificatie
plaatsen op pagina drie over een
breedte van twee kolommen binnen
24 uur na betekening van het von-
nis.

Paroolredacteur Paul Grijpma had
in januari in een artikel onder de
kop „Cocaïnehandel zou Bouterse
willen ondersteunen" gesugge-
reerd dat Herrenberg tijdens zijn
reis naar Columbia contacten had
gelegd tussen grote cocaïnehande-
laren en het bewind van Bouterse:
de cocaïnehandel zou Paramaribo
een lening van vijftig miljoen dol-
lar tegen zeer gunstige rente heb-
ben aangeboden in ruil voor een
vrije doorvoerroute van cocaïne
bestemd voor Europa door Surina-
me. Dit zouden „bankkringen" in
Paramaribo hebben meegedeeld.

" Tijdens het eerste
stieregevecht van het jaar in de
arena „Las Ventas" in Madrid
had de woedende stier het
opeens gemunt op de „Picador"
in plaats van andersom. Het dier
nam tijdens zijn aanval het paard
van de Picador op de horens,
waarbij laatstgenoemde van zijn
rijdier tuimelde. Gelukkig voor
hem kwam de assistent van de
stierevechter er zonder
kleerscheuren vanaf.

Overvallers
melden zich

AMSTERDAM - Bij de Amster-damse politie hebben zich gis-
termiddag drie mannen gemeld,
°-ie hebben bekend zondag-
avond tijdens een kerkbijeen-
komst een overval te hebben ge-
pleegd op de Stichting Kruisle-
ger aan de Pieter Vlamingstraat
in de hoofdstad.

Er waren tien mensen bij de
kerkbijeenkomst aanwezig. Vol-
gens de politie kwamen de drie
mannen, de 26-jarige G. van D.,
de 18-jarige W. S. en de even
oude D. M., het gebouw binnen
en dwongen de aanwezigen on-
der bedreiging met vuurwapens,
een ketting en een stalen pijp
hun geld af te geven. De totale
buit bedroeg 285 gulden. Eén
van de gelovigen kreeg een klap
met de ketting in zijn gezicht,
Waardoor zijn gehemelte scheur-

Industrie minder
somber gestemd
kN HAAG - De ondernemers ine industrie zijn nu wat minder
°mber gestemd over de gang van
aken dan aan het begin van dit

j|aar. Zo vinden steeds meer onder-emers de vraag naar hun produkt
bevredigend. In december had nog
v

J procent last van onvoldoende
„raaS in maart was dit percentage
ffdaald tot 39 en die daling heeft
*«<* voortgezet tot 35 procent in
jni- °it kan worden afgeleid uit
t res ultaten van de conjunctuur-est van het CBS in juni die giste-
erl bekend zijn gemaakt. De aard-
»>e-industrie en de voedings- en

in h elenindustrie ziJn niet
net onderzoek opgenomen.

t,.* de resultaten van de conjunc-
lann GSt blijkt verder dat de buiten-
vic.v.

Se afzet en de verwachte bedrij-
on h Zlch het komend kwartaalP net niveau van junizullen blijvenewegen. Het aantal werknemers
halfnaar verwachting het komend
Van J£ar afnemen- Het percentage
de, aantal ondernemers dat
in " Verwachting uitsprak, bedroegJuni 30 en in maart 39 procent.

Onduidelijkheid
over ontvoerders
vo^l ~De fami«ie van het ont-
hef.ac.me,sje Emanuela Orlandi«t gisteren gezegd dat er ver-
foon/-ng Is ontstaan na twee tele-
dat - van mannen die zeiden
een h

3 de daders waren. Zij deed
te 1„DeroeP op de ontvoerders aan
tWc ne.n dat zJJ de werkelijke da-ders ziJn

hetV *ISJe verdween op 22 juni ini centrum van Rome na terugkeer
font. muziekles. In de eerste tele-ongesprekken werd de vrijlating
Abo .Van de Turk Mehmet AliOor,?' ,ie tot levenslang werd ver-
JohT wegens de aanslag op paus°°hannes Paulus in 1981

Uitbreiding operaties geheime diensten ontkend

Gesprek Kissinger en
Reagan over M-Amerika
WASHINGTON - President
Ronald Reagan heeft gisteren
met Henry Kissinger overleg
gepleegd over de vraagstuk-
ken van Midden-Amerika.
Het was het eerste gesprek
met de oud-minister van bui-
tenlandse zaken uit de perio-
de van Richard Nixon en Ge-
rald Ford in diens nieuwe po-
sitie als leider van een com-
missie uit twee partijen voor
het betrokken gebied. Deze
commissie zal aanbevelingen
moeten doen die het sterke
verzet van Congres en pu-
bliek tegen de Amerikaanse
militaire betrokkenheid in
Midden-Amerika zouden
moeten verminderen.

Een woordvoerder van het Witte
Huis,Larry Speakes, weigerde com-
mentaar te geven op een bericht in
de New Vork Times van maandag
dat de regering voorbereidingen
treft voor een belangrijke uitbrei-
ding van operaties van de geheime
diensten in Midden-Amerika, waar-
onder steun aan de anti-sandinisti-
sche „contra's". Hij herhaalde een
verklaring dat noch Reagan noch
het Witte Huis een aanbeveling had
ontvangen tot uitbreiding van het
aantal Amerikaanse militaire advi-
seurs in El Salvador tot 125in plaats
van het bestaande plafond van 55.
Na het gesprek met Reagan, waar-
aan ook minister van buitenlandse
zaken George Shultz deelnam, zei
Kissinger van mening te zijn dat de
commissie alleen de Amerikaanse
politiek-op-lange-termijn voor het
betrokken gebied zou moeten on-

derzoeken. Zij zou zich niet met het
actuele dagelijkse beleid bezig moe-
ten houden.

Westduitse regering
positief over bezoek

Strauss aan Honecker

BONN/MUNCHEN - De Westduitse
regering heeft een positief oordeel
over het gesprek dat CSU-voorzit-
ter Franz Josef Strauss zondag
heeft gevoerd met de Oostduitser
leiderErich Honecker. Woordvoer-
der Peter Bönisch heeft gisteren
verklaard, dat bondskanselier Hel-
mutKohl steeds van mening is ge-
weest dat zulke ontmoetingen zeer
welkom zijn. De Westduitse rege-
ringsleider beschouwt ze als nuttig
voor de wederzijdse betrekkingen
in moeilijke tijden.

Minister van buitenlandse zaken
Hans-Dietrich Genscher heeft het
gesprek van Strauss met Honecker
„positief' gewaardeerd. Tegen jour-
nalisten zei hij voorstander te zijn
van een open dialoogmet Oost-Ber-
lijn. Op devraag of hij tevoren op de
hoogte was gesteld van de ontmoe-
ting, zei hij dat hij als minister van

buitenlandse zaken niet verant-
woordelijk is voor de betrekkingen
met de DDR, dat doorBonn als „een
zeer speciaal buitenland" wordt be-
schouwd. In hetkabinet in Bonn zit
een speciale minister voor Duits-
Duitse betrekkingen. Genscher ver-
telde, dat niet hij, maar de bonds-

kanselier zelf door Strauss op de
hoogte was gesteld van de komende
ontmoeting met Honecker.

Duidelijk
De leider van de CSU-fractie in
Bonn, Theo Waigel, noemde de ont-

moeting een „bijdrage aan een con-
sequente Duitsland-politiek". Vol-
gens hem heeft Strauss tijdens zijn
gesprek met Honecker het stand-
punt van de Bondsrepubliek in haar
fundamentele posities duidelijk en
ondubbelzinnig gepresenteerd. „De
Duitsland-politiek moet uit de vol-

strekte impasse worden gehaald,
waarin ze zichvoor de regeringswis-
seling in de herfst van 1982 heeft be-
vonden".

Glimmerveen weer
voorzitter van
Ned. Volksunie

DEN HAAG - De Hagenaar Joop
Glimmerveen is weer voorzitter'
van de ultra-rechtse Nederlandse
Volksunie. Glimmerveen legde in
1981 zijn voorzitterschap neer en
bedankte korte tijd later ook als
lid van de NVU. Sinds vorige week
heeft Glimmerveen echter weer
alle touwtjes in de fascistische
NVU in handen.

Eerste daad van Glimmerveen als
partijvoorzitter was het royeren als
NVU-lid van mevrouw F. S. Rost -van Tonningen, de weduwe van de
plaatsvervanger van NSB-leider
Anton Mussert in de jaren '40-45,
mr. M.Rost van Tonningen.
Glimmerveen zegt desgevraagd dat
het royeren van mevrouw Rost -van Tonningen zijn belangrijkste
voorwaarde was om weer voorzitter
te worden. „Zij was twee jaar gele-
den tegelijk lid van de NVU en van
de Centrumpartij. Zij heeft voor de
gemeenteraadsverkiezingen toen
hand-en-spandiensten verleend aan
de Centrumpartij".

Volgens Glimmerveen zou me-
vrouw Rost van Tonningen dui-
zenden guldens beschikbaar heb-
ben gesteld, zodat de Centrumpar-
tij zich voor die verkiezingen in
allekieskringenkon laten inschrij-
ven. Mevrouw Rost van Tonnin-
gen is de laatste tijd weer in het
nieuws gekomen, omdat zij op
haar landgoed in Velp neo-nazisti-
sche bijeenkomsten organiseert.

EG oneens over
haringvangsten
BRUSSEL - De Europese visserij-
ministers zijn gisteren voor de zo-
veelste keer met elkaar in de slag
gegaan over de verdeling van de
haringvangsten op de Noordzee. Ze
werden het weer niet eens, reden
waarom het overleg vandaag
wordt voortgezet. Voor Nederland
is de uitkomst niet meer zo spoed-
eisend als in de afgelopen maan-
den, omdat de vangst van de echte
Hollandse nieuwe inmiddels wel
afgelopen is. Pas in oktober begint
de Nederlandse haringvloot weer
echt te vissen in het zuidelijk deel
van de Noordzee. Voor 1983 wil de
Europese Commissie aan Neder-
land een vangst van 21.600 ton ha-
ring in totaal toestaan, terwijl Ne-
derland in feite 25.000 ton wenst.

Belangrijker is echter dat de visse-
rijministers proberen de haring-
vangst voor de komende jaren pro-
centueel onder elkaar te verdelen.
Dit gebeurt op grond van de histori-
sche vangsten met name in de pe-
riode 1960-1976. Voor Nederland is
deze periode vrij gunstig, Neder-
land kan op grond daarvan zon 30
procent van de totale haringvangst
in de Noordzee claimen.

Blij
Voorzitter Willy Brandt van de op-
positionele Sociaal-Democrati-
sche Partij (SPD) meende dat
Strauss met zijn gesprekken in
Praag, Warschau en aan de Werbel-
linsee bij Oost-Berlijn kennelijk
geprobeerd heeft, aansluiting te
krijgen bij de sinds jaren bestaan-
de feiten in de verhouding tussen
Oost en West. Hij was hier blijmee.
„Beter laat dan nooit", aldus de
man die in het begin van de jaren
'70 met zijn „Ost-politik" een
nieuw hoofdstuk schreef in de be-
trekkingen tussen de Bondsrepu-
bliek en zijn socialistische buur-
landen.

UIT
Uitnodiging
" De Minderbroeders hebben
de Amerikaanse president Ro-
nald Reagan en president Joeri
Andropov van de Sovjetunie
uitgenodigd voor vredesbe-
sprekingen in Assisi. De uitno-
diging volgde op een bijeen-
komst van het Generale Kapit-
tel van de Minderbroeders,
waarin het de twee staatshoof-
den oproept hun werk ten be-
hoeve van devrede voort te zet-
ten en als broeders naar Assisi
te komen voor overleg over vre-
de en ontwapening.

Arsenaal

" De politie heeft bij een 19-
-jarige Enschedeër een uitge-
breid wapenarsenaal in beslag
genomen. Er werd een grote
hoeveelheid wapens en muni-
tie gevonden: drie Mauserge-
weren waarvan een met bajo-
net, een luchtdrukpistool, vier
granaten, twee bommen, vier
knalgranaten, drie rookpot-
ten, granaatbodems en -staart-
stukken, een handgranaat,
twee wapenstokken, vijf ge-
weerhouders voor onder ande-
re Uzi en Bren, diverse ontste-
ker en een grote hoeveelheid
munitie variërend van 135
scherpe patronen van uiteen-
lopende kalibers tot 132 lege
losse flodders.

Turkije

" De Rijkspolitie vraagt luch-
treizigers met bestemming Tur-
kije zeer goed op hun eigen en
andermans bagage te letten.
Tot deze oproep is besloten na
de aanslag op de Parijse lucht-
haven Orly, waardoor zeven
mensen om het leven kwamen.

Overleden
O De man die in de nacht van
donderdag op vrijdag door een
explosie, waarbij een woning in
Almelo in de lucht vloog en
twee andere uitbrandden,
zwaar gewond raakte, is het af-
gelopen weekeinde overleden.

Hongkong

" Engeland en China hebben
gisteren hun besprekingen
over de toekomst van Hong-
kong voortgezet. Beide partij-
en hielden, evenals tijdens de
vorige ronde van besprekin-
gen twee weken geleden, strik-
te geheimhouding in acht over
de inhoud van de onderhande-
lingen. Engeland bestuurt
Hongkong sinds de 19de eeuw-
op grond van twee verdragen.
In het ene verdrag wordt het
eiland Hongkong en Kowloon
voor eeuwig aan Engeland af-
gestaan. Het ander verdrag
heeft betrekking op de zoge-
naamde nieuwe gebieden en
dit loopt af in 1997.

Regen
# Bij overstromingen en aard-
verschuivingen in het Zuidwes-
ten van Japan zijn het afgelo-
pen weekeinde 76 mensen omge-
komen en 36 gewond. Er wor-
den nog 43 personen vermist.
Hevige regenval veroorzaakte
de overstromingen en aardver-
schuivingen.

Hulp

" Het Rode Kruis heeft opge-
roepen de 60.000 Oegandezen
financieel te steunen die van-
wege gevechten tussen de rege-
ringstroepen en guerrillastrij-
ders hebben moeten vluchten.
Volgens het Rode Kruis is er
bijna twee miljoen gulden voor
nodig om de komende drie
maanden hulpoperaties op te
zetten in de 25 geïmproviseerde
kampen ten noorden van Kam-
pala.

Boete
" Een helikoperpiloot uit Hil-
versum is gisteren in Den
Bosch veroordeeld tot een
geldboete, omdat hij tijdens
het sproeien met insecticiden
twee voorbijfietsende vrou-
wen heeft ondergespoten. Vol-
gens de officier van justitie is
het onverantwoord geweest
dergelijke manoeuvres met
bestrijdingsmiddelen uit te
voeren, zeker langs een open-
bare weg.

Beklad
O Vrouwelijke betogers hebben
gisteren een strikt-geheim Ame-
rikaans spionagevliegtuig met
verf beklad, nadat zij een hek
open hadden gesneden van de
basis Greenham Common. De
romp van het Blackbird ver-
kenningvliegtuig, de ster van
de luchtvaartshow in Green-
ham, werd bespat met witte
verf. De basis is bestemd voor de
eventuele stationering van
kruisraketten.

Telefoons

" Veel Nederlanders kopen te
goeder trouw een draadloze te-
lefoon. Dat is strafbaar. Draad-
of koordloze telefoons zijn ille-
gale zenders en storen radio,
TV en de luchtverkeerscom-
municatie. De enige legale
koordloze PTT-telefoon zal in
1985 op de markt komen.

' (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
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KLEERKASTEN, 1-2-3-4-
drs., tienerkamers, ledi-
kanten, toilettafels, nacht-
kastjes, matrassen. Koek,
Kampstraat 62, Linden-
heuvel-Geleen, tel. 43412.

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.

Inkoop van GOUD & zil-
ver, tegen contante beta-
ling, Juwelier Vaessen,
Markt Heerlen. Tel. 045-
-712440.
Te k. gevr. Buta GASFOR-
NUIS of een aardgasfor-
nuis, tevens een poppen-
wagen. Tel. 045-320950.
GOUD & zilver, Simunt
Sittard. Hoogste prijs voor
alle goud, zilver, briljan-
ten, antieke sieraden, zoals
armbanden, horloges, rin-
gen, kettingen, tandgoud,
sloopgoud, zilver, o.a. be-
stek, munten en pennin-
gen, ook alles wat stuk is,
contant geld. vrijblijvende
taxatie, Simunt Mis-
broekstr. 2, Sittard (achter
Albert Heyn), 04490-21965.
ledere dag geopend.
Te k. gevr. gebr. DIEP-
VRIEZËRS en koelkas-
ten. Defekt geen bezw. Tel.
045-727342.
SLOOPAUTO'S vanaf

’ 25- tot ’ 600- tevens te
koop gevr. oud ijzeren me-
taal. Tel. 045-321057.
Te k. gevr. moderne gre-
nen EETHOEK, tel. 04492-
-2388.
Te koop gevraagd BANK-
STELLEN. Bellen tussen
13 en 16 uur, tel. 045-
-215716.
Te k. gevr. BANKSTEL,
gashaard merk Faber en
gevelkachel, 045-725271.
Voor oud papier en oude
METALEN wil Giel Dec-
kers de hoogsteprijs beta-
len. Kampstr. 40, Schaes-
berg, tel. 045-311212.
John koopt BANKSTEL,
ijskast, diepvrieskist, kleu-
rentelev.-kasten en hele in-
boedels. Tel. 045-725595.

Wij verhuren alle MACHI-NES en hulpgereedschap-
pen voor de bouw, ver-
bouw, bestratingen,
grondverdichting enz.
Bouwmachines Damoi-
seaux 8.V., ind.terrein De
Beitel 108, Heerlen. Tel.
045-411930.
Dassen AANHANGWA-
GENS te huur per uur, per
dag, per week, ook dubbe-
lassers, Stationsstraat 6,
Kerkrade, tel. 045-455088.
Te h. gem. BOYENWO-
NING, ’l5O,- p.wk. Tel.
045-452144.
Gemeubileerd APPARTE-
MENT vanaf 1 aug. Tel.
04492-1298.

ANTIEK! Uitverkoop, al-
les moet weg! Hoge kortin-
gen, b.v. mooie Louis Phi-
lipe kleerkast van ’ 1650,-
-voor ’ 1175,-; eiken Henri
II dessertkast, van ’ 850,-
-voor ’ 500,-; prachtige
2-drs. vitrinekast van

’ 1450,- voor ’ 1050,- en
nog veel meer zoals: eet-
hoeken, salontafels, com-
modes, diverse kasten,
Duitse secretaire, electr.
en olielampen en nog veel
meer kleingoed. Bilder-
dijkstr. 28, Heerlen-Molen-
berg.

Te k. aangeb. electr. TY-
PEMACHINE merk Oli-
vetti Lettera 38 C 6 mnd.
oud ’ 400- Yashica MG 1
met flits en tas 2 jr. oud
f 200- damesfiets met
handrem en versn. 6 mnd.
oud ’ 250- electr. telma-
chine met telrol 6 mnd.
oud ’ 175,- boormachine
Bullcraft 650 watt 4 mnd.
oud ’ 250- keukensnijma-
chine Krups als nw. ’40,-
-autotestset „Pitstop" vier
meters voor verschillende
functies ’7O- Tel. 045-
-270326.

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.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN. Dakdek-
kersbedrijf „Het Zuiden",
tel. 045-216151.
Uw DIEPVRIES, koelkast
of wasautomaat defect.
Bel „Vriesko" 045-727342.
TV-ANTENNES, plaatsen,
rev., onderh. Antenne-
bouw Vandeweiier Em-
mastr. 8 Heerlen tel.
719414. ■__
OPRITTEN en terrassen,
erfverharding in klinkers
of sierbestrating. Vrijblij-
vende prijsopgave. Tel.
045-216147.
DAKDEKKERSBE-
DRUF M. Haas, het ver-
trouwde adres voor alle
vernieuwingen en repara-
ties van alle soorten daken,
goten en schoorstenen,
dakkapellen, dakbeschot-
ten en dakisolatieplaten.
Vraag vrijblijvend advies
en offerte. Tel. 045-455922
b.g.g. 451862.
ANTENNEPROBLE-
MEN? Antennebouw Ko-
ehen. tel. 045-441693.
Uw huis als nieuw. GE-
VELREINIGEN, uitkap-
pen, voegen. Vrijblijvende
prijsopgave. Tel. 045-

Let op! Uw DAK is ons
vak, wij vernieuwen alle
daken. Dakdekkersbedrijf
Peters & Zn., Maastricn-
terlaan 42, Übach over
Worms, tel. 045-312817 of
460861.

KANTELDEUREN in 23
maten, direkt uit voorraad
leverbaar, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle, 043-641044.
Kasregisters, WEEG-
SCHALEN, slagerijmachi-
nes. Nieuw en occasion.
Ruime keuze, volledige ga-
rantie, eigen servicedienst.
Roltex b.v., Industriepark
de Horsel Nuth (L.) tel.
045-242880. Ma. 8.30 - 20.00
u. (koopavond) di-vr. 8.30-
-17.30 u.

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.
Te k. PIANO kruissn. kl.
noten. In perf. st. vr.pr.

’ 2500-, tel. 04494-50567:
Te k. aangeb. 2 LUID-
SPREKERBOXEN wit,
40 watt, merk Scandyna ('n
kwaliteit die niet meer ge-
maakt wordt voor die
prijs), ’ 250,- samen. Te-
vens 1 diepvrieskist, ijs-
koude prijs ’ 150,-. Gris-
penstr. 19, Übachsberg-
Voerendaal, tel. 045-
-752325.
Te k. polyester BOOT + 2
8.8.-mot. 20 PK + breima-
chine. Tel. 045-222124.
Uw meubels nieuw be-
kleed. STOFFEERDERIJ
J. Kloprogge, Dr. Poels-
plein 29, Simpelveld, tel.
045-443771.
Te k. schoolboekenvan 3e
klas LTS motorvoertuigen
(nieuwe BOEKEN). Tel.
045-255666 - 258952.
Tek. antieke MEUBELEN
aan spec. prijzen. Ridder
Hoenstr. 75, Hoensbroek.
Tel. 045-226052.

Te huur GEMEUBILEER-
DE kamers. Anjelierstr.
13lA, Nieuw-Einde - Heer-
len.
Wegens ziekte te huur het
Zeeuws MOSSELEN-
HUIS, kleine overname.
Kouvenderstraat 160,
Hoensbroek, tel. ml. 045-
-242666 toestel 47 of 045-
-215302.

Voor UITLIJNEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494-45100.
Voor ACCU'S Autoban-
den Thijssen 8.V., Geleen,
tel. 04494-45100.
Voor UITLATEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494-45100.
Wegens plaatsgebrek te k.
van part. FORD Escort
1300 L, 4-drs., '76, i.z.g.st,
vr.pr. ’ 2750,-. IJsselstr. 12,
Beersdal - Heerlen.
Te k. MERCEDES '77, 280
5 autom. alle extra's
f 11.750-: Opel Kadett
1974 ’ 1450,-; Opel Ascona
'76 ’ 3450,-; ’ 7550,-;

’ 1750,-; Alfa Romeo Rio
'78 2300 ’ 1750,-; Fiat 1975
127 ’550,-; Simca Chrys-
ler autom. 1975, ’650,-.
Tuddernderweg 305. Vak
62 Sittard. 04490-25694.
INRUILKOOPJES: Toyo-
ta Corolla '75 ’ 2000,-; Ci-
troen CX 2200 '75 ’ 750,-;
GS Pallas '77 f 1500,-; GS
Pallas '76 ’ 10Ó0.-; Renault
4 '75 ’ 950,-: BMW 2002 '74
’2200,-; Mazda 1300 '72

’ 250,-; Mercedes 200D '74

’ 1500,-; Ford Escort 1.6
sport '75 ’ 1 500,-; Fiat 132
'75 ’ 750,-; Peugeot 604 '77

’ 150,-; 504 '75 ’ 1250,-.
Lancia Bèta '75 ’500,-.
Autorama BV, Heerlener-
weg 39, Sittard.
Te k. FORD Taunus '78 o
LPG, Dr. M.L. Kinglaan
133, Hoensbroek.
Terugname van financie-
ringsbank HONDA Ac-
cord 1600 L, 4-drs., bj. '78,
zilv.met., leren dak, 64.000
km, zeer mooi, ’ 6800,-.
Tel. 04498-54510.
FORD Mustang Fastback
Ghia, aut., 3.3 L, roodmet,
met LPG, bj. sept. '80.
vr.pr. ’ 14.250,-, of te ruil
tegen BMW of Mercedes.
Tel. 04493-2684.
Te k. Am. auto Plymouth,
6 cyl., met gas, bwj. '77,
vr.pr. ’6500;-, tel. 045-
-227605, na 20.00 uur.
R 5 GTL, '78, zeldz. mooi,
zuinig, vr.pr. ’ 4850,-. Tel.
045-417122.
MINI Ebony, '80, zwart,
i.nw.st., vr.pr. ’4700,-.
Drievogelstr. 78, Kerkra-
de-West
Te k. SCHADEAUTO'S
Mercedes 280 S bj. '81

’ 15.000,-; Opel Kadett
4-drs. bj. '80 ’ 7000,-; BMW
320 bj. '76 ’3500,-; Opel
Kadett 2-drs. bj.'Bo met gas

’ 9000- moet gespoten
worden. Bellen tussen 10-
-16 uur 045--222187.
Te k. OPEL Record 20S
aut. zeer mooi, kmst.
62.000, vr.pr. ’8250-, Al-
bert Cuypstr. 85, Meezen-
broek-Heerlen, tel. 045-
-220659. b.g.g. 222994.
GEVRAAGD: BMW 315 of
316. Mett. grijs of blauw.
Bj. '79-'B2. Tel. 045-453159.
FORD Granada 2.3L Com-
bi 1978 LPG autom.
blauwmet. met trekh.
93.000 km, vr.pr. ’6350-
Tel. 045-270326.
SIMCA 1100 1977 ’2500,-
Tel. 045-218470.
Te k. VOLVO 264 GLE
bwj. '79 schuifdak, air-
cond., goudmetaal
i.st.v.nw. t.e.a.b. Tel.
04407-1988.
Te k. OPEL Kadett Stat.
Lg.st. bwj. '74. Pr. n.o.t.k.
Gremelsbrugge 15 Rim-
burg (na 18 uur).

Te k. AUDI 100 LS, bj. '77,
i.z.g.st, km.st. 76.000, met
trekh., mr. kl. auto mog.
Tel. 045-717268.
Te k. v. FINANCIE-
RINGSBANK Mazda 323
ES, 3-drs., le eig., 1978,
41.000 km, radiocassette-
rec, zilvermet., in uitst. st.,

’ 4950,-. Tel. 04498-54510.
Te k. van FINANCIE-
RINGSBANK Honda Ci-
vic 1200 L 3-drs., 1976,
62.000 km, blauwmet., ra-
dio enz., zeer mooi, ’ 3150,--. Tel. 04498-54510.
Te k. v. FINANCIE-
RINGSBANK Honda Ac-
cord, 3-drs., coupé, 5 ver-
sn., 1978, 60.000 km, zilver-
met., getint glas, leren dak,
in uitst. staat, radio enz.,

’ 6800,-. Tel. 04498-54510.
Te k. BMW 2002, bwj. '74,
tel. 045-315490.
Alpha sprint SPORTAU-
TO, i.stv.bw., bwj. '78,
metgroen ’ 6950,-, iedere
keur. toegest. Hommert
10a, Vaesrade.
Toyota CELICA bj. '74.
Wilhelminalaan 36, Val-
kenburg.
Let op, let op, inruilers van
ferenommeerde zaak te

oop voor weggeefprijzen.
Kijk en vergelijk in prijs
en kwaliteit, vraag niet hoe
het kan, maar profiteer er-
van. Let op: OPEL Ascona
16 SR op gas, '80 ’ 8750,-;
Mercedes 350 SE '75
/ 4250,-; Mazda 818 '78

’ 3750,-; Mitsubishi Lan-
cer '77 ’2950,-; Citroen
GS, '78 ’ 2450,-, Ford Es-
cort '77, autom. ’3750-,
Honda Civic '77 /'3750-,
Mitsubishi Celeste '77

’ 3750-, Datsun 120Y gas

’ 2450,-, Datsun Cherry
AF II '78 ’3750-, Ford
Taunus '77 ’ 3500,-, Mazda
1000 '79 f 3450-, Mercedes
240 D autom. '75 ’ 3450-,
Mini '77 ’2750-, Honda
Civic '77 autom. ’3750-,
VW Golf '75 ’ 2750-, Audi
100 '75 gas ’ 1450-, Re-
nault 4 T ’2750,-, Ford
Mustang '75 f 3250-, Sim-
ca 1308, bj. '77, f 2450,-,
Mercedes 200 D 13 '76

’ 3450,-. Speedboot 60 pk
met trailer ’ 3750,-. Steeds
wisselende voorraad, snel-
le financiering. Inruil mog.
Crombacherstr. 7, Kerkra-
de-West, Gracht, laatste
str. links voor grens Locht.
Wij geven ’ 100.- tot

’ 15.000- v. AUTO'S en
sloopauto's. Gratis afge-
haald. Tel. 045-422435.
MAZDA 616 autom.
i.z.g.st. okt. '75. Europastr.
33, Schaesberg, na 17.00
uur.

Betamax VIDEORECOR-
DER, 4 uur speelduur, zeer
eenvoudige bediening,
met volle garantie. Nu
slechts ’ 1498- of ’ 58- p.
mnd., zonder aanbetaling
via p.l. Van Uden, Hoofcf
straat 12, Hoensbroek. Tel.
045-212655.
BANKSTEL’ 100-, bank-
stel, rood, 3-2-1-zits,

’ 325,-, bankstel, eiken,
nieuw, ’ 1150,-, slaapka-
mer eiken ’ 375,-, eethoek

’ 200-, eethoek wit

’ 350,-, eethoek zware ta-
fel ’ 325-, diepvrieskist af.

’ 225-, ijskast ’ 95,-,
slaapkamer, nieuw, mo-
dern ’ 875-, compl. slaap-
kamer met ruime matras

’ 475-, bankstel, modern
2-2 en 1-zits nieuw ’ 875.-.
kasten, bedden, spiegels.
gasfornuizen enz. Kouven-
derstr. 208, Hoensbroek of
tel. 045-725595.
Te k. DRAAITAFEL, Len-
co L 133 halfaut. en ver-
sterker, Marantz 1040 2x25
watt, zelden gebruikt, pr.
n.o.t.k. Te bevr. Heufke-
straat 124, Brunssum, na
12 uur.Bankstelkussens

Set compleet (10 stuks) in diverse kleuren, reeds vanaf

’ 400- uit voorraad leverbaar. Wij maken tevens alle af-
wijkende maten. Limatic BV, Akerstr. 22 centrum Heer-
len tel. 045-711118. -

~ /ERVICE RUBRIEK
& Voor alle typen
§g|S ZWEMBADEN

ook

" OPZETBADEN

" CHEMICALIËN

" TOEBEHOREN
naar Hydraflex/Nuth
Kathagen 4
Tel. 045-243131

MEUBELSTOFFEERDERIJ
LATTEN

_^r_h4_\W\ maakt ze weer als nieuw:
Eethoeken

£j£vig^plj# Bankstellen
r^'^^Z^H Fauteuils
i 1 lmfémlm. Kussens

-1 'I -16 I Industrieterrein"I I „De Koumen" 47,
I Hoensbroek, tel. 045-212457

b.g.g. 224917

ook voor het bedrukken van
Ikunststoffen - aluminium- magneetplaat - technische stickers

frontpanelen - affiches - showcards - luxe kaarten -enz.

BOST VERWARMING B.V.
Romeinenstraat 8, Kerkrade-W., 045-412547

SNEL erkenning voor gas-water-cv
crowipr loodgieterswerk-sanitair
SERVICE riolering-ketelreinigen

kachels-allesbranders
reparaties gashaarden enz.

Ketels - boilers - pompen enz. uit voorraad.
HR-KETELS met subsidie van ’ 250,-.

__^m_t______\_\\\__________
DAKDEKKERSBEDRUF _f\ 1111BL \fC Q W

groot tn hleiwmj>woi:i m oakbeoekkiugsmaterialen m,m\iw Imtttw L__r i_r^%l » D.V.
EDISONSTRAAT 18, SCHAESBERG

(industrieterrein Strijthagen) Telefoon 045-314218
Dakdekkers, loodgieters en doe-het-zelvers.
Wij leveren en verkopen tegen concurrerende prijzen.
Rollen: glasvlies, weefsel, mineraal en polyester.
Brandrollen voor eenlaagse bedekkingen. Blokbitumen
en kleefstoffen, leislag en grind in zakken 50 kg. Isolaties,
afvoerbakken, ontluchtingen, daktegels en daktrimmen
enz.Alles op het gebied van dakbedekkingen.

WATERPOMPEN %,^-s
voor diverse doeleinden
en toebehoren.

HYDRAFLEX/NUTH
Kathagen 4 " Tel. 045-243131

Reparaties aan alle fabrikaten, snelle service tegen
concurrerende prijzen.

'^^^■■__________Ü______________B

GASWACHT LIMBURG
VOOR ONDERHOUD it^jl**- CL
EN REPARATIES VAN 15*^»„_,.«.„. .erkend.,
CV-KETELS EN GASINSTALLATIES «s^u»

24-UURS SERVICE OOK OP JL
ZON- EN FEESTDAGEN. fp

I Parallelstraat 37a. Amstenrade Tel. 04492-3131 |

Eiken
Vakbekwame meubelmaker zoekt werk. Maakt keu-
kens, kasten, eethoeken, slaapkamers, openhaardman-
tels etc. Goedkoper en beter. De kwaliteit van vroeger is
bij mij vanzelfsprekend. Heb eigen werkplaats en show-
room. Hoolstraat 45, Voerendaal bij NS-station. Tel.
045-750305.

Beheerder
gevraagd voor trefcentrum 't Loon (liefst echtpaar), in
het bezit van diploma (of studerend). Soll. t.r.a. mevr.
Quicken, Jamin, Koningstr. 64, 6411 XE Heerlen.

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.
De meest gesorteerde
TREINEN-SPÉCIAAL-
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.

GASFORNUIS vanaf

’ 548,-; koelkast 140 Itr. nu

’ 298,-; diepvries nu ’ 345,--.Dit en nog veel meer bij u
vakhandelaar Van Uden,
Hoofdstraat 12, Hoens-
broek.
VLOERBEDEKKING en
gordijnen vele coupons
met hoge korting. Enorme
keuze in sterk afgeprijsde
vloerbedekking, gordijnen
en karpetten, won.mr.
Grooten Kloosterstraat 22,
Simpelveld.
Let op!! De „Anders-als-
Anders" winkel Julianastr.
1la Brs. isvan 25 julit/m 12
augustus GESLOTEN!!.
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.

Rijwiel Cash & Carry
Rijwielen v.a. ’189,-; kinderfietsen ’lO9-,; 3-versn.
’279,-; crossfietsen ’199,-; 10-versn. race ’299,-.
Akerstr. 182, H'broek. Dond. koopavond. 045-217687.

Te k. of te ruil tegen Hon-
da, DATSUN Sunny, bj.
'78, kl. rood. Leenheerstr.
81, Brunssum.
Te k. OPEL Rekord nw.
type '78, gas, radio, ’ 6500,--. Holzstr. 93, Kerkrade.
Te k. HONDA Accord,
3-drs., bj. 7 nov. '77, gas,

’ 3750,-. Holzstr. 126, Kerk-
rade.
Te k. HONDA Goldwing,
zeer mooi, ’ 3500,-.
Holzstr. 126,Kerkrade.
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

’ 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 beurten en reparaties.
UITLAAT kapot? Dan
naar Auto Sport. Voor
snelle service. Schelsberg
175, Heerlen, tel. 04£
725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten.
Voor BALANCEREN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor AUTOBANDEN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor SCHOKBREKERS
Autobanden Thijssen b.v.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw OUDE auto. Bel
045 751446. 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
sloperii 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
goedeprijs en vrijwarings-
bewijs. Garage SCHAEP-
KENS. Khmmenderstr.
110 Klimmen tel. 04405-
-2896.
Gebruikte AUTOBAN-
DEN te k. Doe-het-zelfga-
rage, Arnoldenstr. 16,
Stein-Nieuwdorp. Tel.
04495-2210.

Te k. lege BV ml. drs.
Kooy tel. 03438-20116.
GRINDTEGELS of mar-
mersplittegels in de maten
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.
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.
Te k. PLANKEN, balken
en kepers. Matrak Nuth
tel. 045243736.

Ramen - deuren -rolluiken
- knikarm ZONWERING
nu met grote korting. Gof-
fin, Schelsberg 302a, Heer-
len, tel. 045-726)210.

YAMAHA JX 40 gitaar
kofferversterker z.g.a.n.
Vr.pr. ’ 800- Tel. 715074.
MEUBELGROOTHAN-
DEL voor particulieren
biedt aan veel geld terug
voor uw oude meubels bij
aankoop van nieuwe.
Vraag vrijblijvend huisbe-
zoek om de hoogste koop-
waarde van uw meubels te
doen schatten. Tel. 045-
-726226/726239, doorlopend
tot 21.00 uur.
HULP gevr. voor 2 mor-
gens per week. Valkenbur-
gerweg 12, Voerendaal.
Te k. aluminium DROOG-
MOLEN, 1 salontafel, 1 st.
leeslamp, 1 keukentafel.
Tel. 045-423939.

Te k. BMW 635 CSI Alpina,
rood, '79, pr. ’36.500,-;
BMW 730, groenmet., '78,
veel extra's, ’ 14.000,-;
MERCEDES 300 D
autom., '79, blauw, veel ex-
tra's, ’ 23.500,-; Rover 3500
autom., '79, groen, veel ex-
tra's, ’9750,-. Tel. 04746-
-2303 of 4972.
Te k. FIAT 125 P, op gas,
laat '77, vr.pr. ’2100,-.
Weijenbergstr. 248, Hoens-
broek - Mariarade (flat).
Donderdag, laatste dag
van onze vakantieoprui-
ming. Apart mooie VW
Sciroccoi TS special, sun-
roof, enz., ’6500,-; Buick
Skylark, 4 cyl., le eig.,
4-drs., type '80. ’ 10.750,-;
zeer mooie BMW 320, rese-
dagroenmet, ’ 9800,-;
Saab turbo, coupé, schuif-
dak enz., mod. '79,

’ 12.750,-; schadevrije
Volkswagen Jetta C, 1600
km gel., ’ 15.500,-; Mazda
Legato 929 autom., mod.
'82, f 13.950,-; Triumph
Spitfire Cabriolette T 80,
'’9750,-; Datsun Cherry
1200 HB 3-drs., T 81,

’ 9750,-. Verder keuze uit
± 20 goede occasions.
Nieuwe Datsuns, elke mo-
del leverbaar. Auto Dent-
genbach, Langheckweg 36
(ind.terr. Dentgenbach),
Kerkrade, tel. 045-462353.
VW Golf GLS, getint glas,
schuifdak, Pullman bekl.,
bj. '79, orig.. 58.000 km,

’ 9750,-; Buick Regal 3.8 L
automaat, Pullman bekl.,
bj. '78, ’ 6250,-; BMW 2500,
v. liefh., aircond., LPG,
stereo, Pullman bekl.,
sportw., '76, ’ 4750,-; BMW
320, LPG, '76, groenmet.,

’ 6950,-; Lelijke Eend, '76,
koopje, ’2250.-; Volvo 66
autom., '76, ’2950,-; Re-
nault R 5, '76, pook schkl.,
’2950,-; kercedes 280 S,
Am. type, '71, autom.,
’2000,-; Mazda 818, '76,

’ 1250,-; VW Golf S, '78,
ï.st.v.nw., ’ 6750,-. Bij ons
inruil en financ. mog.
Óverbroekerstr. 54, Hoens-
broek, tel. 045-211071.
Weg. omstandigh. te koop
FORD Taunus 2.0 L, bj.
eind '78, gas, trekhaak, ra-
dio, vr.pr. ’ 4250,-. Laagstr.
34, Hoensbroek (Steen-
berg^
Mooie TOYOTA Corolla
1200 DL, eind '74, vr.pr.
’950,-. Dr. A. Kuyperstr.
97, Treebeek.
Te k. MERCEDES, geslo-
ten bestel, 508 D, 1978, ver-
hoogd dak, le eig., prijs
’12.000,-. Te bezichtigen
alleen na tel.afspr. 04494-
-40785.
Tek. OPEL Ascona, bj. '73,
vr.pr. ’ 1000,-; Toyota Co-rolla 1200 DL, bj. eind '75,
vr.pr. ’ 2400,-. Graetheide-
laan 30, Urmond, tel.
04495-1047.
ROVER 2600 automatic,
'81, bruin; BMW 323 I, nov.
'81, grijsmet; BMW 320, 6cyl., '80, roodmdet; Ci-
troen Visa, '79, rood; Re-
nault 20 TL, als nieuw, '78,
blauw; Morris Marina, '78,
kl. groen; OpelAscona, '77,
4-drs., SR, kl. beige. Be-
drijfsauto's: Ford Transit,
open laadbak, nw. mod.
'79; VW bestel met ramen
'79; Ford Transit bestel
met ramen, '76. Inr. en fin.
mog. Autobedrijf Bosch-
ker en Zn., Heerlerweg 67,
Voerendaal, tel. 045-
-751605.
ROVER 2600 automatic,
type '81, 35.000 km, nw.
band., 100%, in optimale
staat, zeer lage prijs. Inr.
mog. Autobedr. Boschker
en Zn., Heerlerweg 67,
Voerendaal, tel. 045-
-751605.
RENAULT 20 TS, 1980 m.
v. ace, o.a. schuifd., trekh.,
i.stv.nw., ANWB-keur.
toegest. Tel. 422525.
Te k. goed onderh. DYA-
NE 6, ï.pr.st, bj. '73, vr.pr.

’ 800,-. Proculusstr. 37,
Aarveld-Heerlen, tel. 045-
-717917 na 17 uur.

SOS-SLOOPHANDEL me-
n verkoop van sloop- e?
tweede handsauto's Haet"
land 28 Brunssum, tel. 04S-
-259912. J
Met spoed te k. geVff
LUXE WAGENS, bestel-
bussen, ook schade of de-
fect. Hoogste prijs. Te'-
-045-456963. J
Te k. gevr. AUTO'S, iedeH
bj. merk of prijsklassft]
schade of spuitwerk gee'
bezwaar. Tel. 045-419192^
Uit voorraad leverbajjf'
nieuwe en gebruikte USA;
CARS. Alle wagens me'!
volledige garantie, teven'j
verzorgen wij ook uw otf'l
derdelen, onderhoud ej*
reparaties. American Car»j
Schimmert, Groot Haasd»!
6, tel. 04404-1888. .
Wij betalen de hoogst
prijs voor uw AUTO, oo*
sloop, tel. 045-411572. ___,■
AUTO'S hallo opgelet. Wij
betalen ’ 100 - to'

’ 10.000,- voor uw auto-;
Bel 045-411572. __>;
MERCEDES 240 D auto-
maat stuurbekr. eind '°_\
’29.500- Tel. 04493-115»
na 19 uur. A
OPEL Kadett statcar '8fgas, Opel Kadett city J '"?'
Simca Talbot VF2 bestek
Hanomag F55-F66-F?'
open en gesloten. W. Feijt*
auto's, Vaesrade 61-6J'
Nuth 045-243317. Jk
Merc. 207 D pers. bus "?9j-
Merc. 207 gesloten efli
open; Merc. 307 D open g<v
sloten, dubbel cabine, koP
en lange wielbasis. MER^'
307 d met 4,50 mtr. me£belbak. W. Feijts auto >
Vaesrade 61-63 Nuth, teH
045-243317. J
Rob van Ham auto's b-^-De Koumen 7, Hoenj'
broek, tel. 045-222455 bicd1,
met gar. te koop aan: TAh,
BOTTagora SX'Bl; Talbf'Solara GL '80; Talbot 151Ï
GLS '80- Simca 1308 G\_\.
'77 en '78; Horizon Gb?.
'79; Horizon 1.3 GL '78; £'troën GSA Club '81, Q.
troën GS spec. '75; Maz<Jf.
616 coupé Samba K
LS '82; Peugeot 305 SR '7*'-
Peugeot 104 GL '79; Pe^geot 104 '75, diverse goe<>
kope auto's, donderdag
koopavond. -GEVRAAGD auto's; o$
met schade. Contant ge'o'
Tel. 04495-5060. *KERA OCCASIONS: OP*
Kadett 12 S, 1982; Opel Af.cona 16 SR, 1982; RenaU'1

9 TSE, 1982; Honda CiV_9
5-drs., 1982; Toyota CovoK
la DX, 1982; Renault «
GTS, 1980_; Mercedes M
D, 1981; Saab 900 EM>
1980. Autobedrijf Kef"
b.v., Kerkradersteenweg.J'
Kerkrade, tel. 045-45212j>

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.

Voor NET persoon per 1
aug. mooi gemeub. kamer
in Hrl.-centr. te h. voor ml.
045217592.
Te h. APPARTEMENT v.
1 pers. te Kerkrade zit-
slpk., keuk. en eig. badk.,
TV en tel., geh. gemeub.

’ 390- Tel. 045-461282.
ZIT/SLAAPKAMER, all-
in, lage prijs, vrije ingang.
Amstenrade, tel. 04492-
-1266.
Heerlen (Weiten), te huur
per 1-8-1983 enkele DRI-
VE-IN-WONINGEN.
Huurprijs ’ 761,-, huursub.
mog. Aanvragen inschrijf-
formulier Smeets Vast-
goed, tel. 043-625489.
Te h. gevr. WOONRUIM-
TE te Maastricht, huurpr.
’325,- p.mnd. Slotstr. 13,
Hoensbroek.
Te huur in Heerlerheide,
ruime ZIT-/SLAAPKA-
MER met gebr. v. keuken,
douche, eigen opgang,

’ 95,- p.wk. all-in. Tel. 045-
-223482 b.g.g. 045-221278.
Te h. ZIT-SLAAPKAMER
met eigen k.w.e. en d.e.
ook geschikt voor 2 pers.
Terwinselen, tel. 045-
-310839. b.g.g. 045-315447.
Te h. aangeb. prachtige
BOYENWONING m. zon-
neterras van 60 m 2 mcl.
gas-water-licht, ’ 875-
-p.mnd. te Kerkrade, tel.
045-443380.
Te h. aangeb. mooie gem.
KAMERS met cv., gebr. v.
telefoon, keuken en dou-
che te Kerkrade. Tel. 045-
-443380.

Te k. RADIATOREN, golf-
platen, ijzeren balken. Ma-
trak Nuth tel. 045-243736.
Te k. PLEXIGLAS op
maat gezaagd. Daemen
Kunststoffen Past.
Eijckstr. 14a Berg a.d.
Maas tel. 04495-6315.
KEUKENS - rolluiken/ko-
zijnen, laag in prijs met ga-
rantie. R/J Handelson-
dern. Daelderweg 16,
Nuth, Industrieterrein.
Tel. 045-242602.
NIEUW nu in deze dure
tijd ook in Übach o.
Worms, een winkel met
goede 2e-hands kleding 't
Snuffeltje, Hoogstr. 19,
Übach o. Worms, Laura-
dorp, tel. 045-317781.
Dames- en HEREN-
SPORTFIETS met ver-
snellingen en jongensfiets.
Nieuw. Koopje. Provincia-
leweg Zuid 143 Oirsbeek.

Exclusieve bar playboy-
club kan 2 MEISJES
plaatsen. Tel. 04745-312.
Leuke bijverd. als AVON-
CONSULENTE. Tel. 045-
-250370.

Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillings Inte-
rieur, Markt 39, Nieuwen-
hagen, 045-312613.
Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NÖK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Bel
voor vrijolijvende offerte.
tel. 045-224459.
Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad.

’ 2900- montage ’ 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 DP Heerlen.

Te k. MIDDENSTANDS-
BOEKEN en 4e jaars
Havo-boeken (Corioval-
lum). Valkenburgerweg
12, Voerendaal.
Komo-keur geïmpregn.
TUINPALEN, schaarhek-
ken, vlechtschermen,
planken. Alles eigen pro-
duktie. Houtindustrie Im-
preg. In de Cramer 104,
Heerlen, geopend van 9 tot
17 uur, tel. 045-751687 (tus-
sen Llimb. Dagblad en
woonwagenkamp).
Te k. Nova MINIWASCH,
z.g.a.nw. Tel. 045-322526.
KLEUREN-TV, 66 cm
beeld, 20 kanalen, zware
luidspreker, geschikt voor
video. Nu slechts ’ 1398-
-of ’ 55- p. mnd. zonder
aanbetaling via p.l. Van
Uden, Hoofdstraat 12,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212655.

Int. firma (15 jr. in Ned.)
■ zkt. v. direct mannen en/of
vrouwen met enige erva-
ring in directe verkoop.
Full- of parttime. Hoge
verdiensten en snelle
CARRIÈRE. Inl. dhr. M.
Koussen 045-457078.
Nette DAMEN erwarten
Sic in Privater Atmosphare
tagl. ab 11.00 Uhr. D-5102
Würselen, Krefelderstr. 64,
tel. 09-492-405-938-38.
VIDEOCLUB Geleen
vraagt met spoed assisten-
te. Tel. 04494^48933.
MEISJES gevr. voor excl.
privé-huis, intern mog.
Tel. 045-721759.
Gevr. administratieve
KRACHT (vr.). Duits spre-
kend en kunnen typen,
voor 5 uren per dag. Mel-
den woensdag en donder-
dag, fa. Trabuco CV,
Schrieversheideweg 93A,
Nieuw-Einde - Heerlen.
Leuke BARDAME gevr.
voor middag- en/of avond-
uren. Goede condities. Inl.
v.a. 20 uur 045-317032.
VERKOPER gevr. voor
enkele dagen per week.
Sexshop Erotica, Honig-
manstr. 95, Heerlen.
1 of 2 leuke MEISJES ge-
vraagd voor goedlopende
club in Kerkrade. Tel. 045-
-421920.
BARDAMES gevr. Palo-
minabar H'broek, tel. 045-
-454936 of 045-222451.

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.

Bedrijfswagens
Merc. 207 D, 9 pers. uitv., 40.000 km, als nieuw, 'B£'Merc. 207 D verl. + verh. '80; Merc. 307 D chass.-ca^slechts 33.000 km gered. Iste eig. nieuwstaat '80; Me^306 D bestel verl. 1900 kg laadverm. '78; Merc. 608 v
v.v. apart meubelbak 440x210x220 cm. A.P.K. 9*
keurd slechts 125.000 km gereden, laadverm. 3260 kft
Merc. 207 D open laadbak, nieuw, spec. prijs; Merc 40
D v.v. aparte meubelbak v. loop of sloop; Datsun Urv3
slechts 15.000 km gereden als nieuw; VW LT 28 D D*
stel '79; Toyota Hi-ace Long Benz.-LPG, nieuw gesP^J
ten, prima staat v. onderhoud '79; Mitsubishi Cantj!
gesch. voor autotransport '78; 3x Fiat 238 vanaf '78-'BU'
benz.-LPG; Renault Traffic Diesel 16000 km v.v. rame'
rondom verl. + verh. 16.000 km '81; Dat Fas 1600 D
6x2 v.v. Atlas kraan, laadverm. 10470 kg; Mitsubishi 'üxe-wagen turbo diesel 55.000 km, Iste eig. '81. v"0
méér inf. dhr. D.J.V.M. Timmers, bellen bij:

AGAM Maastricht/Heerlen
Off. Mercedes-Benz bedrijfswagendealer t/m 6500 Wj
G.V.W. De Griend nr. 2, Maastricht. Tel. 043-16655 °Heerlerbaan 233, Heerlen. Tel. 045-414646. Na 19 U
uur, 04450-1480. __^

Mazda 626
met LPG autom., bwj. '80, i.s.t.nw. (aanschaf bedrijfs^3
gen), na 18.00 u. Brunssummerweg 124, N'hagen.

ZOMERSTUNT, zonnehe-
mel, 10 lamps met tijdklok,
zware ventilatoren, 1 jr. ga-
rantie, gratis thuisbezorgd.
Nu slechts’ 998- of 40- p.
mnd. zonder aanbetaling
via p.l. Van Uden, HoofcT
straat 12, Hoensbroek. Tel.
045-212655.
Laatste week, BEHANG
alles ’ 2,50, tev. Lundiawinkelrek, behangafsto-
mer (gas) en Hoover tapijt-reiniger. Eggelaan 24,
Brunssum.
Te k. Fr. HANGKLOK

’ 450-, t.v.-spel + 6 band-
jes ’2OO-, Mgr. Lem-
menstr. 36, Nieuwenha-
gen^
BANKSTELLEN, eiken
en modern, in leer of stof,
direct af fabriek, beslist
goed. Inruil mog. Koek,

lampstraat 62, Linden-
heuvel-Geleen, tel. 43412.

Te k. gevr. GOUD, zilver,
sieraden en munten. Ka-
pot of heel, kleine of grote
partijen, ook 1 gram is wel-kom. Bod en taxatie vrij-
blijvend, hoogste koers,
contante betaling. Gebr. v.
Verseveld, Saroleastr. 80a,
Heerlen, tel. 045-714666.
Elisabethstr. 38, Geleen,
tel. 04494-43754.
Tek. gevr. KLEUREN-TV,
klein defect geen bezwaar.
04406-12875.
Te k. gevr. AUTO'S bj. '74
tot '83 schade, defect of
spuitwerk geen bezwaar,
tel. 045-414372.

Te k. gegarandeerd goede
WASAUTOMATEN div.
merken, prijzen vanaf

’ 100- vanaf ’ 150- met
garantie. TeL 045-259344.
Te k. DIEPVRIESKAS-
TEN, -kisten en koelkas-
ten z.g.a.n., de helft v.d.
nw.prijs. Gr. kisten 1 gld.
per Itr. Vriesko, Sittarder-
weg 136 Heerlen tel. 045-
-727342.

Te k. eiken BANKSTEL-
LEN, tev. voor al uw meu-
belstoffering. Silstr. 7. Sit-
tard. tel. 04490-20249.
Te k. 2 RENFIETSEN, 1
merk Koga Myata met Gi-
mano onderd. en 1 Gazelle
met Campagnolo, tel. 045-
-318728.
Te k. DAMESFIETS met
versn., i.z.g.st. Tel. 045-
-324584.
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_ PaHjS 2-, 3-, 4-, 7-daagse reizen va- I
Hotel Mediterranee 119,- I

■ Londen 3-, 4-, 7-daagse reizen ff
Hotel London International 249,- ff

I Betlijn 3-, 4-, 7-daagse reizen ffff HotelPenta 249, ff
I Kopenhagen 3; 4-, 7-daagse reizen I
ff Hotel Esso-Motor 249,-1
ff Rome Florence ■ o-daagse ff
■ rondreis 899,- ff

ff^^ v.a.ffff Nice- 7 dagen Cdte-d'Azur m
ff nAttnafn Hotel Hyatt Regency Nice op de Iff ""OnaCO Promenade dcs Anglais I
ff én prachtige rondritten 599,- ffff Spanje 10 dagen Playa de Aro I
I zoa) - plezier - vertier 599,- ff

■pHpH|B||p|HpHlMß|lM||

f Oostenrijk 7 da9en Seefeld _** f■ inklusief rondritten 599,- I
I Zwitserland 5 dagen I
■ Vierwoudstedenmeer 499,- ■
ff Normandië-Loire 5 dagen I

rondreis 499,- ■
ff Schwarzwald 5 dagen I

Freudenstadt 4Ü9,- ■
ff LourdeS 7 da9en t-ourdes I

en Gavernie 699,- ff «

[ Geldleningerj^j
Even bellen voor offerte of kosteloos E g l^j
Afwikkeling bij U thuis of op kantoor. Ir*^^. \ ,q|

I I PERSOONLIJKE LENINGEN lr^THwüM
Netto Bedrag 96x 60x 48x 36x Il 1*" 1~jß

I ’3.000,- \\W\M 71 84 107 II fi__Fl tSVJsLI’6.000,- Hj» 141 167 209 IU I _-,!
’9.000,- MVÜ 212 251 314 II <Q1 (ulwl
’12.000,- 277 328 412 11 I W^\"B’15.000,- MM 347 410 515 lf* —l _fsl _ffl

’ 20.000,- Kgjl 456 542 682 11 /UI UI Cffl’25.000,- Eng 567 673 849 VvSLmSm*» fl’30.000,- JJjgJ 681 807 1018 \«i_-_«^*a^ fl
I- I I

" Lopende leningen geen bezwaar. Maandlasten inkl. rente en aflossing. M
Kwijtschelding bij overlijden.

■ Woning en/ol boofcaravankrediet.
« Géén bijkomende kosten en meestal dezelfde dag bij u thuis bezorgd. ■
2e HYPOTHEKEN zonder notaris-* & taxatiekosten-
Bedrag 240 x 180 x 120 x

’lO.OOO,- - 126 156
’15.000,- 170 184 219. ’20.000,- 227 246 292
’25.000,- 270 295 354

I ’30.000,- 318 348 420
’40.000,- 424 463 559
’50.000,- 529 580 700

’ 75.000,- 795 871 1050 |
" Geen taxatiekosten en administratiekosten, van de notanskosten betaalt U slechts 1% van H

het opgenomen bedrag, restant notanskosten zi/n voor onzerekening __^^^__ M

ISCHMIDT'S «f I
BELLEN VANI FINANCIERINGEN 9T«T I

Rozenlaan 4 Geleen (a.d. Bloemenmarkt) 04494-49466 ■
SINDS JAAR EN DAG VERTROUWD en GESPECIALISEERD I

KREDIETBEMIDDELAAR.
I LID NED. VER. VAN FINANCIERINGSADVISEURS. . 1 1■■fiv GEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN _____}

9 UUR TOT 18 UUR. _^^^

Kocpje! TOOGKASTEN
wandmeubels, eethoeken
slaapkamers, matrassen
tienerkamers enz. Koek
Kampstraat 62, Linden
heuvel-Geleen, tel. 43412.



achtergrond en commentaar

De moeilijke strijd tegen de geluidsoverlast

„Teveel mensen in
dit overvolle land”

HEERLEN - Sedert de huidige zomercampagne tegen de ge-
Uiidoverlast weten we dat de hond niet alleen het trouwstehuisdier is, maar ook lawaaibron van een omvang die zelfs dejteskundigen met grote verbazing vervult. „Wel heel opval-
'eöd in de brievenstroom is dat in de sfeer van het burenla-

ontzaggelijk veel mensen last hebben van de urenlang
y^ortblaffende hond", zegt lawaai-expert J. Kuiper van deNederlandse Stichting Geluidhinder (NSG).

De zomer is weer in het land, endaarmee de toeneming van deklachten over de geluidoverlastvan barbecue of stereo bij het
°Pen raam om middernacht.
«Die telefoontjes zijn nog maar"jet topje van de ijsberg", zegt«e politie.
De stichting Geluidhinder ge-
buikt dezelfde uitdrukking.
Maar nu gaat het om een geluid-
bron diezelfs deze stichting nog
J|iet op papier had: het huisdierflat een keel opzet. Valt er iets
tegen dit en ander lawaai te
«oen?

, et op de zenuwen werkende ge-
lafvan de buurhond stijgt ook op1 de duizenden reacties die bin-,. "komen op de jongste adverten-t"eactie van Kuipers NSG. Goede

VanCde' met één stip' op de IJJst. n de boosdoeners die de orenen toeteren is de haan - naar in
enige nieuwbouwwijkblijkt eenu,sd.ertje met grote toekomst.

enn lawaai-to PPers als bromfiets
, drumstel moeten het afleggen nu

k s ochtends uit steeds meer
tig net krac"tige en levenslus-se gekraai opstijgt - en in steeds
va naDlJe slaapkamers de kretenj"1 smart en woede.
rio u °Ver de honden wordt toch
0

g net meest geklaagd", zegt de
hetv de omvang van de huisdieren-
dp en e^ burenverdrietverbaas-
u. Kuiper, „het enorme aantal
wlachten over blaffende honden is«rkelijk zeer opvallend.
Vpi

stjchting Geluidhinder voert alcic jaren campagnes tegen de la-waaioverlast. Pas nu het publiek ge-raagd wordt zijn ervaringen op een
te vermelden"".kt sprake van de leemte in het°hderzoek. „En wat er hier nu alle-maal over dat geblaf en gekraai bin-nenkomt, dat is misschien alleenn°g maar het topje van de ijsberg",

Kuiper bij zijn nog altijd
Roeiende dossier over al gauw ze-nuwslopend onbehagen.

Zenuwstelsel
)^ant of het nu uit hanekeel of uit
«utofiie komt, overdadig en onge-
wenst lawaai heeft invloed op het. ele menselijke organisme en kan
°t een te zware belasting voor het
enuwstelsel leiden, met op de
Uur de mogelijk nog schadelijker

sevolgen voor geest of lichaam.

°lgens het ministerie van WVC er-
„aart een kwart van de bevolking de
*£luidoverlast op het ogenblik als
2

er> ernstig probleem. De helft zegt
_j regelmatig bedreigd te voelen
d

0r het afschuwelijke lawaai zoalst uit transistorradio's, bromfiets-
motoren en straaljagers tot ons

*eert verver dat mensen
et jonge kinderen, bejaarden en

he^nsen met een hogere opleiding
j, t meest last hebben van de herrie.___.. uit navraag bij politiekorpsen
a Jkt dat in de dorpen met hun
(j-j^t-voor-wat-de-buurt-zegt veel
rje der snel geklaagd wordt dan in
tyj-^teden, waarin de nieuwbouw-
ëaitt,n Weer vooroplopen. „Meestal
1)6

het om feestjes", zegt depolitie,
Wo f ervaring is dat een sussend
Het. al gauwkan helpen",
cj; , te overmatige geluid in het te
gev 11 evolkte land leidt in te veel
hen *°* concentratiemoeilijk-
"no^' neurosen, hoofdpijn, ver-
er eJ°-heid, slaapstoornissen en tot
nonstige vermindering van het ge-egen in het dagelijkseleven.
rjeKVaak trieste voorbeelden zijn
stich?d uit net onderzoek van de
(jjr 'InS Geluidhinder, waarvan
sin_rC Kuiper dezelfde oplos-
Uti proPageert die men bij de po-
Uw v?rneemt- ..Ga praten met de
is Haaiveroorzaker. Onze ervaring
"nen het heel vaak helPt- Veel
(W en weten niet eens dat ze hin-cr veroorzaken".
dan n us' voor jezelfopkomen en
vr; maar het beste van buurmans
la uelijke aard hopen, en pas in
Wh instantie de pohtie erbij ha-
V 0' dat levert de beste kansen op
2e

r het dempen van dekleine maar
erv Uwslopende geluidbron, zo is de
riir. u

nng van de stichting Geluid-

tuutrecent onderzoek van het Insti-
(lSlCi VoOr Sociale Kommunikatie

r ■liJkt dan weer iets over het
het

ge in de volksaard zo gauw
aa , °P volwassen communicatie
87 rf °mt Want van de bev°lking is
pr Procent het er over eens dat ge-
ker moet worden met de veroorza-
deV'an het hinderlijk geluid. Maar
ookpr,aktyk is dat slechts 8 procent
l * daadwerkelijk naar de lastigeUurman toestapt.

Wegverkeer
En waar dat niet gebeurt hoopt de
onvrede zich almaar verder op, tot-
dat de fase is bereikt van de lange
slapeloosheid of het korte vuistge-
vecht.

„Er gebeuren op dit gebied ver-
schrikkelijke dingen in dit land",
zegt Kuiper, „onze ervaring is echt
dat praten in veel gevallen helpt. En
het is ookeen feit dat een deelvan al
die mensen, die het uit schroom niet
doen, opweg gaan naar de zenuwin-
zinking".

Bejaarde
verkracht
en beroofd

DRIEBERGEN - Twee gemasker-
de mannen hebben zaterdagnacht
onder bedreiging van messen een
73-jarige vrouw in haar woning in
Driebergen mishandeld, verkracht
en beroofd. Uit een kast namen zij
driehonderd gulden mee. Van de
verdachten ontbreekt elk spoor.

Tussen middernacht en vier uur
drongen de mannen de woning bin-
nen. Daartoe hadden zij een deur
aan de achterzijde van hat pand ge-
forceerd. Vermoedelijk liepen de in-
dringers rechtstreeks naar de slaap-
kamer van bejaarde.
Met messen sneed het tweetal de
nachtkleding van de vrouw kapot.
Vervolgens dreigden de mannen
hun slachtoffer met de steekwapens
te zullen doden als zij zich niet rus-
tig zou houden. Verder werd zij ge-
slagen en gestompt.
Ook hielden de mannen een bran-
dende aansteker bij het lichaam van
de vrouw. Om beurten verkrachtten
zij de bejaarde.

Daarna doorzochten de verkrach-
ters de woning en haalden alles
overhoop. Intussen was de vrouw
uit het raam geklommen. Door de
dakgoot liep zij naar de buren en
sloeg alarm. Maar voordat de poli-
tie arriveerde waren de daders al
verdwenen.
Van de verdachten is geen signale-
ment bekend. Wel lieten zij hun
maskers, een nylonkous en een
geel-zwart gestreepte ijsmuts met
pompoen, in het huis achter.

Bendeleider
Aan het provinciebestuur in Has-
selt heeft de Volksunievoorzitter
de raad gegeven: „Zich niet op de
kop te laten zitten door een bende-
leider die burgemeester is gewor-
den".
Verwacht wordt dat binnen enkele
dagen procesverbaal zal worden
opgemnaakt van de weigering van
het sluitingsbevel.

Intussen wordt in Brussel hard ge-
werkt aan een oplossing voor het
conflict. In het bijzonder wil de
Vlaamse gewestregering ingrijpen
bij het verbeteren van de toegangs-
weg. Eerder heeft het Limburgse
provinciebestuur in Hasselt al eens
aangeboden de verbetering van die
weg op provinciekosten te laten uit-

voeren. Met de vorige burgemeester
Dodemont was daar overeenstem-ming over bereikt. Burgemeester
Happart trekt zich daarvan niets
aan en stuurde, een beroep op de
autonomievan de gemeente de door
de provincie gestuurde werktrein
naar huis.

Tankauto's
Minister - voorzitter van de
Vlaamse gewestregeing - Geens
tracht zijn ambtsgenoot van lands-
verdediging er toe over te halen
een aantal legertankauto's gevuld
met bluswater bij de jeugdherberg
te stationerenom de brandbestrij-
ding te verbeteren.
Er wordt nog aan getwijfel of dat
een verstandige zet zal zijn. Waar le-
gerauto's staan moeten ook solda-
ten zijn en dat zou provocerend
kunnen werken.
„Ik denkniet dat er iets van die slui-
ting in huis komt", zei mevrouw
Verlinden, die met haar man De
Velurs exploiteert en bereddert, ge-
rust op de nabije toekomst. „De ge-
meenteVoeren is nu plotseling toch'
bezig met plannen de toegangsweg
te verbeteren. Op 11 augustus be-
raadslaagt de gemeenteraad erover.
Er wordt zelfs geprobeerd die be-
raasdalging nog wat te vervroe-
gen.", weet zij.
De Veurs is een van de 22 jeugdher-

bergen van de Vlaamse jeugdher-
bergcentrale in Antwerpen. Die
centrale is met soortgelijke centra-
les in andere landen verbonden tot
een Europees-wijde organisatie van
jeugdherbergen.
Het gebouw werd vorig jaar in ge-
bruik genomen. Het is opgetrokken
op grond van het ministerievan Ne-
derlandse Cultuur op een heuvel
achter het cultureel centrum Velt-
manshuis. Het ministerie voor Ne-
derlandse culuur en het Belgische
Commissariaat voor toerisme heb-
ben er 35.000.000 franken aan mee-
betaald. Tijdens de bouw, die werd
doorgezet tegen de zin van Voerens
gemeenteraad in, werden al alle in
dubbel glas uitgevoerderamen door
onbekend gebleven vandalen stuk-
gegooid.

Minister Nederlandse cultuur draagt verantwoordelijkheid

Ultimatum tot sluiting
jeugdherberg genegeerd

door jan a.e.de klerk
VOEREN - Het centraal bu-
reau van de Vlaamse jeugd-
herbergcentrale in Antwer-
pen denkt er niet aan gevolg
te geven aan een ultimatum
van -nog altijd dienstdoende
- burgemeester José Happart
van Voeren om de jeugdher-
berg De Veurs in die plaats te
sluiten. De burgemeester
heeft die sluiting gelast om-
dat de weg naar het gebouw
onbegaanbaar voor brand-
weerauto's is en er bij de
jeugdherberg geen brand-
kraan aanwezig is.
Ook het in de schaduw van De
Veurs gelegen Heem van de Deke-
nale Werken in de Voerstreek zou
om dezelfde reden gesloten moeten
worden. Minister Poma van Vlaam-
se cultuur in Brussel heeft alle ver-
antwoordelijkheid voor het negeren
van het ultimatum op zich geno-
men.

Dat ultimatum heeft de jeugdher-
berg en de centrale in Antwerpen
pas bereikt nadat het een paar da-
gen eerder al ter kennis van het
persbureau Belga was gebracht. Er
is de laatste dagen op hoog Vlaams
politiek niveau veel overleg over ge-

weest. De centrale in Antwerpen zal
tegen het bevel tot sluiting bij de ko-
ning in beroep gaan. Daarvoor kan
diecentrale 60 dagen detijd nemen.
Voorzitter Vic Anciaux van de
Vlaamse Volksunie is zich persoon-
lijk in Voeren op de hoogte gaan
stellen van de situatie. „Het argu-
ment van brandveiligheid is een
drogreden. De kwestie van voor
brandweerwagens te smalle en te
slechte toegangsweg is een zaak
waarvoor José Happart en zijn ge-
meentebestuur zelf verantwoorde-
lijk voor is".

Voldoende
In deeerste zomer na de ingebruik-
neming zijn er ongeveer 3500 over-
nachtingen geweest.

De brandbestrijdingsmiddelen in
het gebouw voldoen aan de hoogste
eisen. Er zijn voldoende brandslan-gen in het gebouw aanweig en deu-
ren die lange tijd tegen brand stand
houden. De vluchtwegen zijn uitge-
rust met 'paniekdeuren' die al open-
gaan als iemand - bijvoorbeeld be-
dwelmd - zich er tegen aan laat val-
len.

V liegverbod en verblijfsvergunning niet verlengd

Helikopterpiloot
handelde onjuist
VLAARDINGEN - De Nederlandse helicopterpiloot Querijn Fikke
uit Vlaardingen, dieacht dagen op de Javazeeheeft rondgedobberd
in eenrubbervlot, mag zijn beroep in Indonesië niet langer uitoefe-
nen. Fikke heeft een vliegverbod opgelegd gekregen en zijn ver-
blijfsvergunning is niet verlengd. Dat hebben de Indonesische
autoriteiten dit weekeinde meegedeeld.

De VÏaardingse piloot zou onver-
antwoord hebben gehandeld,

waardoor hij met zijn helicopter
een noodlanding moest maken.
Volgens de autoriteiten wilde
Fikke een bravourestukje uitha-
len door zonder extra brandstof
de vlucht over de Javazee te ma-
ken.

Fikke, die zondagochtend op
Schiphol arriveerde, ontkent dat.
Volgens zijn zeggen had hij voor
de twee uur durende vlucht over
de Javazee voor 3,5 uur brand-
stof bij zich.

De Vlaardinger spreekt niet te-
gen dat hem een vliegverbod is
opgelegd. „Maar dat is normaal
na een incident", bet hij zondag-
avond weten. Ook het feit dat
zijn verblijfsvergunning niet is
verlengd, noemde Fikke niet on-
gebruikelijk. „Dat is de gewone
gang van zaken in dat soort lan-
den".

Radiobaken
Over de oorzaak van het ongeval
met de helicopter is nog maar
weinig bekend. Volgens Schrei-
ner Airways, de Leidse firma
waarvoor Fikke in Indonesië
vloog, is het uitvallen van een ra-
diobaken een van de oorzaken
die tot de noodlanding heeft ge-
leid. Over andere zaken die ver-
moedelijk een rol hebben ge-
speeld, zijn geen mededelingen
gedaan.

Ook Fikke wilde bij zijn aan-
komst op Schiphol nauwelijks
iets over de oorzaak van het on-
geval vertellen. Als excuus daar-
voor voerde de piloot aan dat hij
een boek over zijn avonturen wil
schrijven.

„ Rechtsstaat wordt op zijn kop gezet”

Rumoer rond Duits
demonstratierecht

BONN - Zelden heeft een wetsontwerp voor zulke heftige reacties ge-
zorgd als de onlangs door het Westduitse kabinet eenstemmig besloten
beperking van het demonstratierecht. De president van het federale ge-
rechtshof, Gerd Pfeiffer, schilderde het schrikbeeld van „duizenden de-
monstranten" die „als krijgsgevangenen in voorlopige hechtenis wor-
den genomen". De vroegere minister van justitie Jahn (SPD) besliste:
„De Bondsregering heeft de strijd aangebonden met het recht om te de-
monstreren en met allen die daarvan gebruik maken".
Het liberale weekblad Die Zeit zette
als kop boven het openingsartikel:
„Een aanslag op de vrijheid". De
vakbond IG Metall (2,6 miljoen le-
den) heeft het over een „reactionai-
re maatregel" die de „rechtsvoor-
stellingen van de Wilhelminische
autoritaire staat weer doet ople-
ven". En de sociaal-democratische
minister van binnenlandse zaken
van de deelstaat Noordrijn-Westfa-
len, Herbert Schnoor, vindt dat „de
rechtsstaat op zijn kop wordt gezet
als vreedzame burgers door de nieu-
we bepalingen tot misdadigers wor-
den gemaakt".
Schnoor kondigde aan, dat Noord-
rij n-Westfalen een klacht bij het fe-
derale constitutionele hof in Karls-
ruhe (dat waakt over de grondwet)
zal indienen als het regeringsont-
werp door Bondsdag en Bondsraad
wordt aangenomen. Gegeven de po-
litieke verhoudingen is dat overi-
gens zeker.
De kern van het nieuwe wetsont-
werp is, dat in de toekomst elke de-
monstrant een misdaad begaat als
hij of zij zich niet onmiddellijk uit
de demonstratie verwijdert als de
politie daartoe het bevel heeft ge-
geven.
Zij het dat men beroepsmatig (art-
sen, journalisten) aanwezig is ofkan
bewijzen dat men geprobeerd heeft
„matigend" op te treden. Hoe dat
laatste in de praktijk moet, is ondui-
delijk.
De Bondsregering, en vooral de
CSU-minister van binnenlandse za-
ken Zimmermann, verdedigen hun
plannen met het argument dat het tegek om los te lopen is dat een paarhonderd gewelddadige demon-
stranten er voortdurend weer voorzorgen dat vele betogingen ernstiguit de hand lopen.
Vreedzame demonstranten zoudendaarbij helpen omdat zij, aldus de
regering, als het ware dekking ge-ven aan „chaoten en terroristen" ,die daardoor rustig hun onzaligegang kunnen gaan.
Nu is er geen enkele liberaal den-
kende Westduitser die vindt dat
een paar honderd reizende rellen-
trappers, al dan niet bewapend
met helmen, stokken, kettingen,
bommetjes, het demonstratiewe-
zen in de Bondsrepubliek mogen
bepalen en dan ook nog zonder
straf blijven. Zij moeten gearres-
teerd en veroordeeld worden.
Maar daartoe geeft ook de huidige
wetgeving alle mogelijkheden.
De nieuwe regeling van de conser-
vatief-liberale Bondsregering draait
de klok terug naar voor 1970. In dat

jaar besloten de „hervormers" van
de sociaal-liberale reeringscoalitie
onder kanselier Willy Brandt
(„meer democratie wagen"), dat het
niet voldoen aan een politioneel be-
vel zich te verwijderen voortaan
moest worden beschouwd als
„overtreding" en niet meer als „mis-
daad".
Dat was, zoals Die Zeit schrijft, een
„vredesaanbod aan de meerderheid
van de toen jonge mensen; een ver-
trouwensbewijs daarvoor, dat zij de
staat niet wilden vernietigen, maar
dat zij meer democratie wilden ver-
werkelijken".

Nu wordt opnieuw het uitoefenen
van het grondwettelijke recht om
te demonstreren in principe afhan-
kelijk gemaakt van de toestem-
ming van de politie. Wie zich daar
niet aan houdt, handelt crimineel.

Groep politieke
gevangenen in

Polen vrijgelaten
WARSCHAU - Ingevolge een be-
perkt amnestieprogramma van het
Poolse bewind zijn gisteren groe-
pen politieke gevangenen in vrij-
heid gesteld. Maar aangenomen
wordt, dat zich onder hen geen be-
kende dissidenten bevinden noch
oude critici van het regime.

Functionarissen van het ministerie
van justitie zeiden dat er gevange-
nen uit tenminste negen over het
hele land verspreide strafinrichtin-
gen werden vrijgelaten. Men was
nog bezig inlichtingen daarover te
verzamelen en kon derhalve niet
zeggen hoeveel het er precies wa-
ren. Toen de staat van beleg afgelo-
pen vrijdag werd opgeheven, zaten
er 650 politieke gevangenen vast.
Het amnestie-programma werd van
kracht na de opheffing van de nood-
toestand die op 13 december 1981
was afgekondigd.

Een woordvoerder van een strafin-
richting in Opole in het zuiden van
het land deelde mee, dat er zeker
honderd gevangenen die op berech-
ting wachtten, mochten vertrekken.
Het betrof zowel politieke gevange-
nen als overtreders van het gewone
strafrecht. Hoeveel tot elke catego-
rie behoorde, kon hij niet zeggen.

Een gloednieuwe
Boeing 767 van Air
Canada heeft gisteren
een noodlanding moe-
ten uitvoeren, toen
bleek dat het neuswiel
van het toestel weiger-
de naar buiten te ko-
men. De enorme ma-
chine, behorend tot
een nieuwe generatie
passagiersvliegtui-
gen, kwam neer op
een vliegveldje dat te-
genwoordig alleen
nog maar gebruikt
wordt voor autoraces,
vandaar de auto's op
de voorgrond.

(ADVERTENTIE)

" van 9 totlB uur
"in de showroom van Canton Reiss in r-~^~—Heerlen (&_) /

" van bijna nieuweANWB-OKlnruilauto's

" uiteraardANWB-gekeurd

" natuurlijk met OK-Inruilgarantie

" met de zekerheid van de Service van
Canton Reiss
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VANDAAG GEOPEND:DE ALDI-MARKTAAN
DE AKERSTRAAT388 TE KERKRADE

(Zie dekrant van morgen)
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Opleidingsinstituut „Heerlen"
Eind augustus beginnen wij weer in Heerlen,
Maastricht en eventueel in Sittard met onze bekende
opleidingen voor:

Sn n 1a en 1b (staatspraktijkdiploma
■ ■■Ua voor bedrijfsadministratie)

Het is mogelijk het diploma via deelexamens
te behalen.

v Eveneens kan ingeschreven worden voor:

lila DaAa (moderne bedrijfsadministratie)

i lUaDa (praktijkdiploma boekhouden)
zowel voor de gehele opleiding als voor 'n
herhalingscursus. Dank zij onze jarenlange
ervaring zijn ook dit jaar 'n groot aantal van
onze cursisten geslaagd.

Inlichtingen, prospectussen, aanmeldingen bij:
J.F. V. MierlO Schoutstraat 8
04459-1782 (b.g.g. 045-412749) 6343 CS Klimmen

1190;

Bij vonnis van de Arron-
dissements-Rechtbank
Maastricht, de dato 21 juli
1983, is de Besloten Ven-
nootschap met beperkte
aansprakelijkheid Tim-
mer- en Meubelfabriek
St.-Jozef Wijlre 8.V., ge
vestigd en kantoorhou-
dende te Wijlre (gemeente
Gulpen), aan de Marchier-
straat no. 9 in staat van fail-
lissement verklaard, met
benoeming van de Edel-
achtbare Vrouwe Mr.
G.M.C.J. Gemmeke-van
Delft tot rechter-commis-
saris, en met aanstelling
van ondergetekende tot
curator.
Mr. H. Tunteler,
advocaat en procureur,
Brusselsestraat 34-36,
6211 PE Maastricht

I VAN VEILING I
|Ten verzoeke van principalen en andere belanghebbenden
■zal t.o.v. de heer J.L. Dohmen, gerechtsdeurwaarder te
■ Heerlen, bij opbod, stuksgewijs, worden verkocht

EEN GROTE PARTIJI MEUBELEN I
IDe collectie omvat o.a. ± 400:
I bankstellen (modern en klassiek, eiken, leer), eethoeken
I (noten en eiken), voltaires, kasten, stoelen, tafels,
I kleinmeubelen, verlichting, klokken, handgeknoopteI Oosterse en andere tapijten, kleuren-TV's, slaapkamers
I en wat verder ter tafel zal worden gebracht.
I De goederen staan ter bezichting opgeslagen in pand:

SCHOLTES TRANSPORT
I meubelopslag, ind.terr. Spekholzerheide, KERKRADE-WEST

alwaar ook de veiling zal plaatsvinden.
I KIJKDAGEN: woensdag 27 juli vanaf 14.00 uur en telkens
I één uur voor aanvang der zitting.I VEILINGDAGEN:I DONDERDAG 28 juli, aanvang 14.00 en aanvang 19.00 uurI VRIJDAG 29 juli, aanvang 14.00 uur
■ ZATERDAG 30 juli, aanvang 10.00 uur en aanvang 13.00 uurl

Veilingdir.:
Eurotax veilingen

J 133555 Schijndel, tel. 04104-98213 I

Wandtegels
± 200m2blauw lila en rosé 15x22cm van 19.95 nu 9,95 p. m 2

150 m2beige-bruin 13x13 cm van 39.95 nu 19.95p. m 2
± 160 m2wit-geruit met decor 15x15 cm van 34.50 nu 24.25 p. m 2
± 45 m2lichtgroen met decor 15x15cm van 34.50 nu 24.25 p. m 2

30 m2beige met decor 15x15cm van 34.50 nu 24.25 p. m 2
± 40 m2beige met decor 10x20cm van 29.95 nu 18,-p. m 2

60 m2bruin boomschors 15x30 cm van 59.95 nu 19.95 p. m 2
± 35 m2perkamentkleur met dcc. 15x20 cm v. 34.50 nu 24.25 p. m 2
± 60 m2beige met blaw decor 15x15cm 29.95 nu 24,- p. m 2
± 50 m2V+D beige met decor 15x20cm van 52.50 nu 35,- p. m 2

Verder meer dan 30 soorten in diverse maten en
kleuren in de prijsklassen van 19.95 tot 29.95

Vloertegels
± 50 m2rode splijttegels 12x24 cm van 29.50 nu 20,- p. m 2
± 100 m2zeskant bruinvan 29.50 nu 20,- p. m 2
± 250m2wit 31 x3l cm van 49.50 nu 27.50 p. m 2
± 60 m2groen 10x20 cm van 39.95 nu 24,- p. m 2
± 55 m2beige 20x30 m2van 29.95 nu 20,- p. m 2
± 65 m2witte handvorm 31 x3l cm van 49.95 nu 29.95 p. m.2
± 45 m2boerenplavuis 15x15cm van 39.50 nu 29.50 p. m 2

100 m2bruin gevlamd 30x30 cm van 49.50 nu 34.50 p. m 2
± 200 m2terrastegels terra cotta 28x28 cm v. 59.50 nu 29.50 p. m 2
± 120 m2witte handvorm plavuizen 22x22 cm v. 118- nu 49.50 p. m 2

Verder meer dan 30 soorten in diverse maten en
kleuren in de prijsklassen van 24.50 tot 39.50 p. m 2

1303?8

- Op 18 juli 1983 zijn ter grif-
fie van de arrondisse-

i mentsrechtbank te Maas-. tricht onder nummer 8288, ingeschreven de huwe-
[ lijksvoorwaarden welke

" staande huwelijk zijn ge-

' maakt tussen de ecntefie-
den B.C.G. van der Elst-
J.G. Breuer, beiden wo-; nende te Geleen, Prof.. Zeemanstraat 10.

J.P. van Lonkhuyzen,
notaris te Arnhem.

Stichting Buurthuis Haanrade
zoekt representatieve

beheerder(ster)
in het bezit van de vereiste vestigingsvergunningen.

Uitsluitend schriftelijke sollicitatierichten aan:
Secretariaat Stichting Buurthuis Haanrade

Frans Halsstraat 75 - 6464 CG KERKRADE

WONINGRUIL: eenge-
zinsw., 3 slpk., Zeswegen,
tegen woning met 4 slpk.
Br.o.nr. HO 091 LD, Kou-
venderstr. 215, 6431 HE
Hnerts.,rock
Gerenov. EENGEZINS-
WONING te Hoensbroek,
huur ’ 252,- p.mnd. tegen
dito woning te Maastricht.
Br.ond.nr. HO 094 LD,
Kouvenderstr. 215, 6431
HE Hoensbroek.

TRIMMEN en toiletteren
van honden. Dierenspe-
ciaalzaak Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42, Heer-
len. Tel. 045-725260.
Goed TEHUIS gezocht
voor prachtige boxer,
goedkoop! 045-725271.
Te k. jonge COCKER-
SPANIELS, zeer mooi en
tamme sprekende pape-
gaai. Goedkoop! Kissel 31,
Heerlen.

Te k. Duitse HERDER,teef, 6 mnd. en rothweiler,
teef, goedkoop. Ons Lim-
burgstr. 60, Kerkrade-
West, tel. 045-423181.
Goed TEHUIS gez. voor 9
weken oud kl. hondje. Tel.
045-352543.
Te k. ROTTWEILER teef,
4 mnd., m. stamb. Tel. 045-
-223196, na 18 uur.
Te k. mooie jonge lerseSETTERS. Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42, Heer-len^

Te k. begin sprekende PA
PEGAAI, handtam, wei
omst. tel. 045-461641, tuS
18 en 20 uur. I
Goed bereden RIJPAARI
te k. met compl. rijzadet
Kampstr. 40, Schaesbert
tel. 045-311212.

Alleenst. man 64 jr. ZM
KOSTHUIS of volledi
Eension. Br. o. no. SB 6'

D Fr. Erenslaan 4, 63'
GV Schaesberg.
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economie, achtergronden

ONDANKS BOD PGGM-DSM

Strijd om Wereldhave
is nog helemaal open

AMSTERDAM - De strijd om' be-leggingsmaatschappij Wereldhave
's nog helemaal open en het eindervan lijkt zeker voor 26 septem-ber niet in zicht. Tot veler verras-s,r»g maakte het bestuur van We-reldhave bekend onderhandelin-gen te voeren met het onroerend-Soed-fonds Bogamij (de op stapel
gaande bundeling tussen BOG en
p'vasmij) over een fusie. Even la-{er boden de pensioenfondsen
fJGGM en DSM f 155 per aandeel
"ereldhave enruim f 1500 per con-verteerbare obligatie, overeenko-
mend met ruim f 600 min.
"°e deze strijd afloopt hangt van deaandeelhouders af. PGGM-direc-

teur mr. B.Boertien zei op een pers-
conferentie dat het bod gestand
wordt gedaan indien ten minste 76
pet van de aandelen Wereldhave
wordt aangemeld. De termijn van
aanmelding sluit op 26 september.
De heer B oertien zei het verstandig

te vinden wanneer aandeelhouders
Wereldhave op het bod ingaan.
„Een dergelijke kans krijgen zij
voorlopig wellicht niet meer", zei
hij.

Het bod van de beide pensioenfond-

sen dat in de verhouding van 70 pet
PGGM en 30 pet DSM is gedaan is
opgebouwd uit de door Wereldhave.
onderschreven intrinsieke waarde,
de winst over de eerste helft van
1983 en een bedrag voor het verkrij-
gen van het apparaat van de werkor-
ganisatie alsmede een 'bonus' voor,
aandeelhouders. Vorig jaar om deze
tijd noteerden de aandelen Wereld-
have op de Amsterdamse effecten-
beurs f 95. Na een eerste poging van
PGGM om de onderneming over te
nemen liep de koers tot circa f 115
op en door de geruchtenvan de laat-
ste weken werd donderdag f 147 be-
taald. Vrijdag was handel verboden
in verband met de nieuwe ontwik-
kelingen.

SANERINGSPLAN STAALINDUSTRIE

Geen verzet tegen de
inkrimping Hoogovens

Van onze correspondent FERRY MINGELEN
"HUSSEL — De Nederlandse regering zal zich niet verzettenlegen de gedwongen inkrimping van de produktiecapaciteit

het staalconcern Hoogovens met 950.000 ton, waartoe deeuropese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese
gemeenschap, eind juni besloot. Minister Van Aardenne van
economische Zaken meent, volgens Nederlandse bronnen inBrussel, dat Hoogovens er, vergeleken met de andere staalin-

n in Europa, heel redelijk is afgekomen. Hij zalHoogovens daarom ontraden een beroep tegen het besluit
de commissie aan te tekenen bij het Europese Gerechts-

hof. Hoogovens bezint zich momenteel over een eventuele
rechtzaak.
I e inkrimping is Hoogovens opge-
ld als onderdeel van het sane-
'ngsplan voor de totale Europese

paalindustrie met totaal zon 30 mu-loen ton. Als Hoogovens aan de pro-
voldoet, krijgt

Qe Nederlandse regering van Brus-
toestemming om een miljard

"verheidshulp aan het bedrijf uit te
Keren. Eind 1985 moet Hoogovens.

evenals de rest van de Europese
staalindustrie, het zonder verdere
overheidshulpkunnen stellen.
De Europese staalministers over-
legden maandag in Brussel weer
over de problemen in de Europese
staalindustrie. Daarbij gaat het deze
keer niet zozeer om de sanering op
langere termijn, maar over de moge-
lijkheden om de staalindustrie in de
tussentijd overeind te houden. Het
is daarvoor nodig dat de bedrijven
elkaar niet met overproduktie en
lage prijzen doodconcurreren. Om
dat te voorkomen, bestaat er een
quotasysteem waarin ieder staal-
concern een beperkt produktieaan-
deel krijgt toegewezen. Dat quota-
systeem loopt in augustus af en de
Europese Commissie wil nu een
verlenging tot eind 1985. Dat geeft
grote problemen.

De Europese staalindustrieën zelf
kunnen het niet eens worden over
de noodzaak en de voorwaarden
van de quota, terwijl de meeste
Europese lidstaten wel willen ver-
lengen, maar daaraan uiteenlopen-
de eisen stellen. De meeste landen
willen daf' de aan de eigen staalin-
dustrie toegewezen produktiehoe-
veelheden aanzienlijk worden uit-
gebreid. Zo vraagt Nederland voor
Hoogovens een vermeerdering van
het quotum met 112.000 ton, die nog
resteert uit de opsplitsing van het
Nederlands-Duitse staalconcern
Estel. Volgens berekeningen in
Brussel vragen de Europese lidsta-
ten gezamenlijk de helft meer aan
staalproduktie dan de Europese
Commissie gezien de problemen
verantwoord acht.

" Tandy Corporation Ne-
derland introduceert een
nieuwe draagbare com-
puter, model 100 met een
schrijfmachine met 57
toetsen en een scherm.
De computer is geschikt
voor tekstverwerking op
locatie, voor het raadple-
gen van de voorraden tij-
dens een gesprek met
een klant en voor het na-
trekken van computerbe-
standen op grote afstand.
Gelijktijdig komt Tandy
ook met een nieuw tele-
foonmodum op de markt.
De foto toont de nieuwe
computer met scherm.

BEURS-
OVERZICHT
Rustig
AMSTERDAM - Er viel giste-ren op debeurs niet veel te bele-
ven en er heerste dan ook een ty-
pische vakantiestemming. Bij
gebrek aan belangstelling zak-
ten sommige soorten wat weg
zonder dat sprake was van een
zwakke stemming. De algemene
tendens was toch wel min oi
meer prijshoudend. Philips
werd bij ruime omzetten hoger
uit de markt genomen en op de
lokale markt ging Wereldhave
verder omhoog.

In Philips ging in de ochtend-
uren flink wat om en rond het
middaguur werd f 0,80 meer be-
taald op f53,60. De andere inter-
nationals veranderden nauwe-lijks. Ook de financiële waarden

gemiddeld prijshoudend.van de uitgevers was VNU naeen wat magere start op f91,20
vrijwel onveranderd en won El-
sevier fl op f367. Hoogvlieger
Ahold moest f 2 terug tot f 171 en
pok Heineken moest een veertje
iaten.

in de belangstelling stond
Wereldhave. Het ziet ernaar uit,aat de strijd om het fonds nogwel even zal duren. Rond het
nnddaguur werd nog niet in het
fonds gehandeld, maar de ad-
viesprijs lag f4boven de laatste
Koers op f 151. Deze prijs ligt
overigens nog f4onder het bod,aat de pensioenfondsen PGGMen DSM hebben uitgebracht. Er
oestaat een kans dat het bod niet
zal slagen, omdat Wereldhave ij-nngs preferente aandelen heeft
uitgegeven.

Lokaal
Op de lokale markt waren enkele
beleggingsfondsen duidelijk fa-
°riet. De aandelen van de maat-schappijen e vei.en_g_ _n Boga-

"-U met Wereldhave praten overeen fusie werden fors hoger ge-Prysd. Dit gold vooral voor Alva-
"HJ, die ruim f 10 duurder werd
°P f 154. Voor BOG werd in de
erste periode vergeefs f6meerSeboden op fl7O. Men specu-

leert erop, dat Wereldhave een°°d op deze twee fondsen zal
j°en- In elk geval zullen de aan-delen door een fusie veel meer
waard worden, zo redeneert men
°P de beurs. Wereldhave werd f6n°ger verhandeld op f53.

JJerest van de lokale markt was
»«I en prijshoudend. Wel waren
*r enkele uitschieters. Zo ging
£urness f2,70 naar boven tot
'*A2O en werd Leidsche Wol f4«uurder op 108. Ook Telegraaf,
**AL> Wijers en Grasso werdenwat duurder.

P de staatsfondsenmarkt°esten de meeste leningen ge-middeld 0,3 punt achteruit. Op
tn.afCtleve markt steeg NMB f2JL°t 1 156. Verder hield men het«aar wel voor gezien. Philips

door tot f54, wat eenbetekende van f 1,20.

Echter geen verbetering werkloosheid
OESO: WESTDUITSE

ECONOMIE HERSTELT
PARIJS -Het herstel van de econo-
mische bedrijvigheid in de Bonds-
republiek dat op het ogenblik valt
waar te nemen zal weinig of niets
doen voor de werkgelegenheid.Tot
deze conclusie komt de OESO, de
Organisatie voor Economische Sa-
menwerking en Ontwikkeling in
Parijs, in haar jaarlijkse rapport
over de Westduitse economie.

De OESO, een instelling van 24 wes-
terse industrielanden waarbij ook
Nederland is aangesloten, zegt dat
er in West-Duitsland sinds vorig
jaar vrijwel geen verandering meer
in het prijspeil is gekomen en dat
het dieptepunt van de langdurigste

recessie sedert de tweede wereld-
oorlog achter de rug is.

Gezien de ongunstige vooruitzich-
ten voor de wereldhandel zal het
herstel echter meer dan ooit tevoren
van de binnenlandse markt moeten
komen. Daar is het voornamelijk de
opleving van de investeringen in de
bouw die de bedrijvigheid stimu-
leert. Van een duidelijke toeneming
van de vraag naar verbruiksgoede-
ren is geen sprake.

De Westduitse regering verwacht
dat het herstel in 1984 krachtiger zal
worden en dat de werkloosheid dan
zal gaan afnemen.

China wil opmars
in autoproduktie

PEKING — China wil de produktie
van motorvoertuigen vergroten
tot ongeveer een miljoen stuks per
jaar tegen het eindevan dezeeeuw.
Dit heeft de directeur van de Chi-
nese staatsautofabrieken,Li Gang,
zondag verklaard op een congres
van de Chinese auto-industrie in
Peking.

Vorig jaar zijn er in China 196.000
motorvoertuigen geproduceerd,
voornamelijk vrachtwagens en trac-
tors. In 1980 bedroeg de produktie
220.000 stuks.Voorrang zal worden
gegeven aan automotoren dieop su-
perbenzine lopen, aan radiaalban-
denen aan materiaal om auto's lich-
ter te maken, aldus Li. De banden
met buitenlandse autofabrikanten
zullen worden aangehaald en er zal
moderne technologie worden geïm-
porteerd. De meeste personenwa-
gens die in de 73 Chinese autofa-
brieken worden gemaakt zijn geënt
op buitenlandse ontwerpen uit de
jarenveertig en vijftig.

Eerder dit jaar werd bekendge-
maakt dat de produktie van de
zwarte "Rode Vlag", een limousine

die uitsluitend beschikbaar is voor
hooggeplaatste regeringsfunctiona-
rissen, zal worden hervat. De pro-
duktie was in 1981 stopgezet omdat
dewagen teveel brandstof verbruik-
te.

China produceert geen eigen per-
sonenwagens op grote schaal,
maar hetvoert veel auto's in uit Ja-
pan. In mei is er met American Mo-
tors Corporation (AMC) een over-
eenkomst ondertekend voor de
produktie van wagens met aan-
drijving op vier wielen in Peking.

Uit officiële cijfers blijkt dat Chi-
na in 1982 tien miljoen dollar heeft
verdiend met de export van
vracht- en terreinwagens, motor-
fietsen en onderdelen daarvan. Die
export was vooral gericht op de
ontwikkelingslanden.

Dollar op
nieuw record
AMSTERDAM — Op de Amster-
damse wisselmarkt is de koers van
de Amerikaanse dollar naar een
nieuw hoogtepunt gegaan. Maan-
dag in de vroege middag noteerde
de dollar f 2,9240, een peil dat sinds
1974 niet meer is bereikt.De Ameri-
kaanse munt opende maandagmor-
gen op f 2,91 vergeleken met f 2,90
het slot van vrijdag. De koersstij-
ging van de dollar in Amsterdam
vormde een afspiegeling van de
gangvan zaken op de internationale
valutamarkten. Ook tegenover de
Duitse markt bereikte de dollar een
hoogste stand.Valutahandelaren in
Amsterdam konden geen duidelijke
reden voor de vaste stemming ge-
ven. De handel werd niet druk ge-
noemd.

Economie in
Bondsrepubliek

groeit weer
BONN — De Westduitse economie
heeft in de eerste helft van dit jaar
een reële groei doorgemaakt van
een procent. Dit maakt het waar-
schijnlijk dat de door de regering
verwachte groei van 0,5 procent
voor het gehele jaar zal worden
overtroffen, zo heeft de Westduitse
staatssecretaris van Economische
Zaken, Otto Slecht verklaard.

Als de huidige ontwikkeling zich
voortzet ontstaat er een gunstige
uitgangspositie voor 1984 en is het
realistisch in dat jaar een groei te
verwachten van 2,5 procent. Niette-
min wordt door de regering een
werkloosheidspercentage verwacht
voor 1983 tussen de 9,2 en de 9,8 pro-
cent en voor 1984 een mogelijke stij-
ging tot tien procent. Volgens de
Westduitse staatssecretaris van
Economische Zaken zal na de zo-
merslapte van het derde kwartaal in
het vierde kwartaal de economie
weer aantrekken.

beurs van amsterdam GECOMBINEERDE BEURS
Binnenlandse aandelen
Ahold 173,50 170,30
Akzo 68,70 68,50
ABN 383,00 382,50
Amev 124,00 124,00
Amro-bank 63,50 63,10
Bos Kalis Westm. 47,70 47,00
Dordtsche Pr. 123,00 123,30
Dordt. Petr. pref. 119,30 120,00
Elsevier-NDU 368.00 370,00
Ennia 134,00 134,50
FGH 44,80 44,10
Gist Brocades 156,20 157,00
Heineken , 122,00 122,50
Heineken Hld. 108,50 108,50
Holl. Betongroep 94,50 95,00
Hoogovens 35.40 35,10 ■KLM 161,70 160,40
KLM (ree) 160,00 159,50
Kon. Olie 134,80 135,20
Nat. Ned. 158,80 158,00
NedLloyd groep 97,80 e 98,40
NMB 153,00 156,30
Océ-Gr. 210,00 210,00
Van Ommeren 27,80 27,60
Pakhoed Hold. 55,30 54,50
Pakhoed eert. 50,50 50,00
Philips 51,40 53,80e
Robeco 310,50 311,00
Rodamco 131,60 131,80
Rolinco 306,80 306,60eRorento 190,40 190,20
Unilever 202,60 202,20
Ver. Bezit VNU 91,80 92,50
Volker Stevin 36.70 f 36,20
Westland U.H. 122,50 121,50

Binnenlandse obligaties
12.75 Ned. 81-91 126,00 125,70
12.50 id 81-91 115,70 115,40
12.25 id 81-88 11140 1H.20
12.00 id 81-91 113,00 112,90
12.00 id 81-88 110,00 109,80
11.75 id 81-91 109,00 108,80
11.50 id 80 109,80 109,50
11.50 id 81-91 111,30 111,00
11.50id81-92 112,10 111,80
11.50 id 82-92 112 10 111,80
11.25 id 82-92 11100 110,70
11.25 id 81-96 114^30 114,00
11.00 id 81-88 106,80 106,70
11.00 id 82 110,50 110,30
10.75 id 80 108 60 108,40
10.75 id 81 108 10 107,90
10.50 id 74 104,30 104,30
10.50id80 110,50 110,20
10.50 id 82-89 106 20 106,00
10.50 id 82-92 107,50 107,20
10.25 id 80-90 108,80 108,50
10.25 id 80-87 104,60 104,30
10.25 id 82-92 109,50 109,20
10.00 id 80 105 20 104,90
10.00 id 82-89 104,40 104,20
10.00 id 82-92-2 105,60 105,30
10.00 id 82-92 106 30 106,10
9.75 id 74 104,50 104,50

9.50 id 76-86 103,70 103 60
9.50 id 76-91 — 102,50
9.50 id 80-95 103,40 103 20
9.50 id 83-90 103,50 103 10
9.25 id 79-89 102.20 102 00
9.00 id 75 101,20 10100
9.00 id 79-94 101,30 10140
8.75 id 75-1 100,50 100,20
8.75 id 75-2 100,50 100 20
8.75 id 76-96 100,30 10000
8.75 id 79-94 100,30 lOö'lO
8.75 id 79-89 100,60 100^40
8.50 id 75-90 — 99,40
8.50 id 75-91 99,60 99 40
8.50 id 78-93 99,30 99,10
8.50 id 78-89 100,00 99,80
8.50 id 79-89 ' 100,00 99 80
8.25 id 76-96 98,10 97 80
8.25 id 77-92 98,50 98,40
8.25 id 77-93 98,50 98,40
8.25 id 79-89 99,70 99,60
825 idB3-93 98,70 98,40
8.00 id 69 97,60 97 40
8.00 id 70-95 97,30 97,30
8.00 id 71-96 97,30 97,30
8.00 id 70-1 102,00 102,00
8.00 id 70-2 101,00 101,00
8.00 id 70-3 100,80 100,80
8.00 id 76-91 98.70 98,50
8.00 id 77-97 96,80 96,60
8.00 id 77-87 101,20 101,20
8.00 id 78-88 99,60 99,40
8.00 id 83-93 96,70 96,60
7.75 id 71-96 95,80 95,60
7.75 id 73-98 95,40 95,40
7.75 id 77-97 95,60 95,50
7.75 id 77-92 96.90 96,90
7.75 id 82-93 95.10 95,00
7.50 id 69-94 95,30 95,10
7.50 id 71-96 95,20 95,10
7.50 id 72-97 94,30 94,10
7.50 id 78-93 95,70 95,50
7.50 id 78-88-1 98,40 98,30
7.50 id 78-88-2 97,90 97,80
7.50 id 83-87-90 95,70 95,50
7.50 id 83-90-2 95,60 95,60
7.20 id 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 93,90
6.75 id 78-98 91,60 91,60
6.50 id 68-93-1 93.90 93,70
6.50 id 68-93-2 94,30 94,10
6.50 id 68-94 94,30 93,60
6.25 id 66-91 94,40 94,10
6.25 id 67-92 93,70 93,40
6.00 id 67-92 93,00 92,70
5.75 id 65-90-1 94.20 94,00
5.75 id 65-90-2 94,40 94,20
5.25 id 64-89-1 96,00 95,60
5.25 id 64-89-2 96,20 95 40
5.00 id 64-94 92,30 92,00
4.50 id 58-83 99,00 99,00
4.50 id 59-89 94,50 94,40
4.50 id 60-85 97,40 97,304.50 id 60-90 93.50 93,104.50 id 63-93 92,10 92,10

4.25 ld 59-84 98,90 98 90
4.25 id 60-90 93,00 93 20
4.25 id 61-91 92,80 92V0
4.25 id 63-93-1 91,80 91^304.25 id 63-93-2 91.80 90 904.00 id 61-86 — 96 00
4.00 id 62-92 91,60 91603.75 id 53-93 89,80 8980
3.50 id 5t.47 92,60 9260
3.50 id 53-83 99,50 99 50
3.50 id 56-86 95,90 95J0
3.25 id 48-98 89,60 88,00
3.25 id 50-90 92,70 92,50
3.25 id 54-94 88,10 88,00
3.25 id 55-95 88,30 88,10
3.25 id 55-85 97,10 97,10
12.00 BNG 81-06 120,20 120,20
11.00 id 74-84 103,10 103,10
11.00id81-06 112.20 112,00
9.50 id74-99 102.40 102,20
9.50 id75-85 102,00 102,10
9.50 id76-01 103,00 102,90
9.00 id75-00 100.50 100,30
8.75 id70-90 100,00 99,60
8.75 id70.95 101,00 100,80
8.75 id75.00 99,40 99,20
8.75 id77-02 99,20 99,20
8.50 id70-85 98,70 98,70
8.50 id 70-95 101,50 101,50
8.50 id73-98 98,10 97,90
8.25 id 70-85 97,30 97,30
8.25 id70-96 101.10 100,90
8.25 id 76-01 96,50 96,30
8.00 id 69-94 96,50 96,70
8.00 id 71-96 96,20 96,00
8.00 id 72-97 96,40 96,00
8.00 id 73-83 99,90 99,90
8.00 id 75-00 95,40 95,30
7.60 id 73-98 93,70 93,70
7.50 id 72-97 93,10 93,10
7.25 id 73-98 92,30 92,10
7.00 id 66-91-1 95,20 95,20
7.00 id 66-91-2 94.90 94,90
7.00 66-4 95,10 95,10
7.00 id 72-97 91,50 91,50
6.75 id 67-92 94,80 94,60
6.75 id 68-93 93,80 93,60
6.50 id 67-92 93,90 93,80
6.25 id 67-92 93,00 92,80
6.00 id 65-90-1 93,50 93,40
6.00 id 65-90-2 95,20 95,20
5.75 id 65-2 94,40 94,40
5.50 id 65-90 94.20 94,00
5.25 id 64-89 93,90 —5.25 id 65-90 93,30 93,30
5.00 id 58-88 94,30 94,30
5.00 id 64-89 94,10 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

4.50 id 58-89 93.50 93,50
4.50 id 59-84 98,00 97,90
4.50 id 60-85 96,90 96,80
4.50 id 62-92 91,80 91,80
4.50 id 62-93 91,60 91,40

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 86,90 85,50
6.75 Amro 73 99,50 99,30
5.50 Amro 69 — _
8.50 Boskalis 96,00 96,5011.00Bredero 105,90 105,906.25 Buhrm. T — —725 Buhrm. T 95,50 95 207.00 Credit L.B.N. — _
4.00 Elaion 92,20 93,008.75 Elsev.-NDU 110.00 110 007.25 Furn. 73 97,00 96,505.75 Gist-Br. 225,00 228.00a.-lo Hoogovens — 79 007.25Kappa 73 96,00 96008.75KNSM 97.50 9750
«"KBB 65,50e e^OOb7.75K.N. Pap. 109.00 109.00i2sM'intosh 149,00 151009.00Meneba 98,50 98 007.00NMB-B 30,00 30007.25Nederh.(a.g) — 650
9.50 Nutricia — _
7.75 Nutricia 108,00 108 008.00 Nijverd. 101,50 101,80
6.500cé-Gr. 117 5010.00Pont 98.00 98 007.50 Proost B. 99,50 99.006.50Rollinco 76,00 76 00
6.50 id. 1000 78,00 78,00
8.00 Sanders 97,60 97,20
8.75 Schuitema 97,00 a 96 00
14.00SHV-Hld.Bl 127,10 127 10
8.75 Stev. Gr. 93,80 93,80
5.00Tyco Int.F — —8.25 Vih. But 2,70 2,70
9.00 VMF-St. 89.20 89,00
8.50 Volk. Stev. 89.80 89,20
7.ooW'have 143.20
7.00 W'sanen 98,30 98,30
B.7SW.V.Hyp. 98,30 98,10

Binnenlandse aandelen
ACF 164,80 166.00
AMFAS 83.00 85,00
Asd. Rubber 9,70 9,70
Asd. Rijtuig. 250,00e 260,00
Ant. Brouw —
Ant. Verf 197.00 197,00
Ass. St.R'dam 75,50 75,30
Audet 147,80 148.00
Aut. Ind. Rt. 1280.00 1315.00
Ballast-N. 80,00 80,90
Bam 54,20 e 54,00
Batenburg 382,00 382,00
Beek van 114.00 114,00
Beers 121.00 119,50
Begemann 72,50 72,50
Belindo 381,20 382.00
Berkel P 27,50 27,90

Blydenst. C 1570,00 e 1572,00
Boer Druk 81,80 81,80
Bols 95,40 94,80
Borsumii W. 186,00 186,00
Braatßouw 153,00 151.00
Breevast 198.00 197,50
Breevast (eert.) 192,00 192,00
Bredero 177,50 178,50
Bredero (eert.) 175,00 175,00
Buhrm. Tett. 48,80 49,40
Cal. hold NV 34,80 34,80
Calvé-D. eert. 284,50 283,00
id 6 pet eert 1735.00 1725,00
Centr. Suik. 109,80 109,80
id eert 110,90 110,70
Ceteco 174,00 176,00
id eert 172,00 174,00
Chamotte 19,00 18,60
Cindu-Kev 19.30 19.30
Claimindo 381,80 381,00
Dcli mij 55,00 e 53,50
Desseaux 76,00 76,00
Dorp en co. 58,00 58,80
DouweEgb 81,00 81,00
Econosto 59,00 59.20
Emba 55.50 55,20
Enks 166,00 164,00
Fokker 80,00 80.10
Furness 34.10 34.10
„ „ 39,50 e 42.00Gamma H. 47,30 47,50id. 5 pet. 17,50 17,50
Gel. Delft c. 158,50 158,00
Gerofabr. 74,70 75,00Giessen 124.00 124,00Goudsmit 78,00 78,00
Grasso 147,00 b 150,00 eHagemeijer 4490 44,50Hoek's Mach. 66,00 67.80NV Holdoh. 160.00 158,00Holec 38,80 38.50fr";rl^Trust 215°0 218,00Hoil. Kloos 3,60 3,65
Holl. Sea Searc. 111,00 113,00Hunt. Douglas 17,40 17 70HVAMijencrt. 115.00 115 00IHC-Inter 53,70 53,30
Ind. Maatsch. 80.00 80 00
188Kondor 224.50 22600Internat. M. 23,80 23 30Kempen B. 95,00 e 95 50
Kiene S. 280,00 280 00Kluwer 101.50 100,10
KBB 23,80 24,50id. eert. 23,40 23,50id. 6 cum. 8.50 e 9 00KNP 48,70 48,20Krasnap. 85,20 87 00Kwatta 14,90 14 6 0Landré Gl. 128.50 130.00
Leids. Wol. 104,00 b 108,20
Macintosh 142.00 e 144,00
Maxw Petr. 308.00 306,00
Meneba 60.20 60,60
MHVA'dam 15,60 15,60
Moeara En. 538.00 535,20
id. 1-10 6560,00 6750.00
id. 1-4 1450.00 1470.00

Mulder. 560.00 570.00
Mijnb. W 515.00e 525.00
Naarden 37.50 37,30
Naeff 122,00 122,00
Nagron 24,20 24,90
NBM-Bouw 6,60 6,80
Nedap 240,00 240,00
Ned. Crediet 31,20 31,80
Ned. SHB 223.00 223,50
Ned. Spnngst. 3900,00 3900,00
Nierstrasz — —Norit 112.50 112.70
Nutricia GB 73,50 74,50
Nijverdal 94,80 94,50
Orenstein 185.80 185.80
Otra 79.50 79,50
Palembang 42,00
Palthe 55,00 56.30
Pont Hout 61.30 61.30
Porcel Fles 133,00 133,00
Proost en Br. 75,80 76,00
Rademakers — 150,00
Ravast NV 21.10 22.00
Reesink 241,00 240,20
Riva 640.00 630.00
id eert. 630.00 615.00
Rohte en Jisk 65.20 65,20
Rommenholl. 428,00 428,00
Rijn-Schelde 3,90 3,90
Sanders 108,50 109,80
Sarakreek 88,70 90,20
Sehuitema 86.50 86,00
Schuppen 171,00 —
Schuttersv. 39.80 39.50
Smit Intern. 44,00 44,00
Telegraaf 132,20 137 50
Textiel Tw. 75,00 73 (Jo
Tilb. Hyp. bk. 3,50 e 3 s'oeTw. Kabel h. 210.00 210,00Twynstra en G. 27.30 27 30
Übbink 129.00 130 00Ver. Glasf. 248.00 248 00VMF-Stork 67,20 67 10Verto eert. 44.70 4400VRGGem. Bez. 50.50 50 'ooWegener eert. 43,80 43'go
Wessanen 122.20 12200WesthavenAsd. 210,50 210 50Wolters Samson 123.50 122 00Wyers 41.00 b 4430Wijk en Her 67,50 67^50
Beleggingsinstellingen
ABN-aand.-F. 202.00 203.50
Alg. Fondsenb. 140,00 140,00
Alrenta 127.70 127,70
Alvamy 145,00 154,00
America Fnd. 234,00 236,00
Binn. Belf. VG 139,00 140,00
8.0.G. 165,50 170,00b
Chemical F 33,20 33.40
Col. Growth Sh. 29.10 29,30
Concentra — 21.10
Goldmines 1475.00 1475.00
Holland F 158.00 158.00
Interbonds 599.00 599.00

Japan Fund 30.90 30.10
Leveraged 165,00 165,00
New Vork Ind. 1230,00 1230,00
Obam 113.00 113.50
Old Court Dir. 103.00 103,00
Sci Tech. 10,80 10,80
Sumabel 49,00 49,00
Technology 42,40 42,50
Tokyo PH 101,00 104,00
Unifonds 19,50 19,75
Vance. Sand 22.00 22,00
Viking 53.50 52,70
Wereldhave — 154,00

Amerika (orig. aandelen)
Am Express 70,50 69.10
Am. Motors 9.05 9,00
Am. Tel. & Tel. 62.20 62,00
Asarco 39.60 41.00
Atl. Richf. 50,30 49,60
Beth. Steel 22,70 22,80
Boeing Comp. 45,30 44,70
Burroughs 54,70 55,00
Citicorp. 38,90 39,00
Colgate — —Cons. Foods — —Control Data 61,10 59,75
Dow Chemical 34.50 34.90
Du Pont 47.25 47.40
Eastman Kodak 69,40 69,40
Exxon Corp. 35,00 34,95
Fluor Corp. 21,00 2L45Ford Motor 59,10 58,80
General Electr. 53,70 53,50
General Motors 74,50 74,70
Getty Oil 69,20 67.80
Gillette — _
GulfOil 39,40 39,50
Honeyweli Inc. 123.90 12275
IBM 126,00 124.80Intern. Flavor 30.20 29.80
Intern. Paper 52.50 SLBOIntern. Tel.&Tel. 46.25 46.25
Litton Ind. 65.30 66,80
Lockh Aireraft 123.00 122 00
LTV Corp. 14.35 14.25MobilOil 31,20 31,00North Am. Phil. 65.00 64,80
Occ. Petr. Corp. 24.60 24,00
Pepsico 34.50 33.70
Philip Morris 60.40 60.50
Philips Petrol. 35.40 35,20
Polaroid Corp. 27.10 27.30
Quaker Oats — —RCA 29.00 29.10
Rep. Steel 22.40 22,00
Schlumberger 57,10 57,40
Sears Roebuck 42.40 42,40
Shell Oil 48.50 48.50Sperry Corp. 43,00 42,90
Stand. Oil ofCal. 38,60 38,00
Tandy 48,50 47.80
Texaco 36.20 36.00Texas Instruments 129,50 129.50
Union Carbids 69,10 68.20
Union Pacific 57.80 58.00

U.S. Steel 25,00 24,80
Warner Lambert 29.40 29.40
Westingh. El. 47.60 48.30
Woolworth 37.60 37.00
Xerox Corp 47.50 46,75

Certificaten (buit. aand.)
All.Lyons 140.00 135.00
AMAX Inc. 80.30 82,00
Amer.Home Pr. 143.00 143,80
AmerMotors 27.80 28.00
ATT (Nedam) 181.50 181.00
ASARCOInc. 107.00 110.00
Atl. Richfield 143.00 142.50
Boeing Comp 129.00 132.00
Burroughs 159.50 162.00
Can.Pac.Ent. 110.60 112.60Chrysler 94,30 92,70Citicorp 111.50 112.20Colgate-Palm. 65.80 63.50
Control Data 174.00 167,00
Dart&Kraft 191,00 194.00
Dow Chemical 101.50 102.80Eastman Kod. 204.00 205,20
Exxon Corp. 100.00 101,00
Fluor Corp- 62.50 62.70
Ford Motor 169.70 169,80
Gen.Electric 154.00 157,50
Gen.Foods 129,00 130,00
Gen.Motors 213.80 214.00
Getty Oil 199,00 199,00
Gillette 121.30 124.50
Goodyear 82.00 83.50Hitachi 880.00 880.00
Inco 43.00 d 43,00
IBM 354.00 353,00
Int.Flavors 86.00 85.30
ITT 130,60 132,00
Kroger 118.00 116,50
Litton Ind. 191.00 197.00
Lockheed Corp. 348.00 348.00
Merck &Co 280.00 287.00
Minn. Mining 241.50 244,00
Mitsubishi Elec. 380.00 380,00
Nabisco Brands 111.00 110.60
North Am.Phil. 186.00 186.50
Pepsico 96.50 100.00
PhilipMoms 171,50 173,00
Phillips Petr. 101.00 100,30
Polaroid Corp. 72.10 72.00
Procter & Gam 156,00 d 157.80
Quaker Oats 130.00 130,00
RCA Corp. 83.00 84,00
Schlumberger 163,50 165,00
Sears Roebuck 121.00 122.00Shell Canada 60.00 d 60,60
Shell Oil 138.50 d 138,00
Sperry Corp. 125,00 124,00
Stand. Oil. Calif 111.00 111,00
Tandy Corp. 140.50 138,70
Texas Instr 373.00 371,00
Union Pac 166,00 168 50
US Steel 72.00 72,00
Waner-Lam. 83.00 83,50

'h El. 136.30 140,80
v' 'h 106,60 106.40

o 133.00 t 130,00

Beurs & valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 25 juli om 14.30
uur bij de firma Drijfhout, alles in kg
(tussen haakjes de vorige noteringen):

GOUD: onbewerkt ’ 39.500-/40.000
(’ 39.300-/39.800). bewerkt verkoop

’ 42.000 (’41.970).

ZILVER: onbewerkt ’ 1105-/1175
(’lllO-/1180). bewerkt verkoop

’ 1240 (’ 1240).

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2,86 2,98
Engelse pond 4.28 4,58
Belgische frank (100) 5.46 5,76
Duitse mark (100) 110,25 114,25
Italiaanse lire (10.000) 18.25 20,25
Portugese escudo (100) 2,25 2,75
Canadese dollar 2,30 2,42
Franse franc (100) 36,00 39.00
Zwitserse franc (100) 135.75 140.25
Zweedse kroon (100) 36,25 39,25
Noorse kroon (100) 38,25 41.25
Deense kroon (100) 29,75 32.75
Oostenr. schilling (100) 15.70 16,21
Spaanse peseta (100) 1-89 2.14
Griekse drachme (100) 3,20 4.00
Finse mark (100) 50,25 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 2,92175-92425
Pond Sterling 4.4315-4365
Duitse mark 111.875-925
Franse franc 37,195-245
Belgische frank 5,5955-6005
Zwitserse franc 137,875-925
Japanse ven 121,25-35
Italiaanse lire 18.9050-9550
Zweedse kroon 37,885-37,935
Deense kroon 31,060-110
Noorse kroon 39.710-760
Canadese doUar 2.36525-36775
Oostenr. schilling 15,9190-9290
lerse pond 3,5270-5370
Spaanse peseta 1.959-969
Austr. dollar 2,5650-5750
Antill. fis. 1.6150-6350
Surin. fis. 1.6250-6550
Saoedi rival 84.60-85

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices overde Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgens
1979 = 100):
Algemeen 137.4 137,90
Algemeen-lokaal 129.9 129,90
Internationals 145.5 146,50
Industrie 111,9 112,00
Scheep- en luchtvaart 148.4 147,90
Banken 241.9 242.50
Verzekering 242,2 242,40
Handel 115.5 114.40
CBS-oblig. index 98,8 98.50
Rendem. staatslening 8,55 8,59
waarvan 3-5 jaar 8.35 8,41
5-8 jaar 8.56 8,60
8 jaar en langer 8,96 9,00
nieuwste drie 9.08 9.10
rend. BNG-leningen 8,72 8,74
rend. bankleningen 8.73 8.75
rend. spaarbrieven 9,11 9,17

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand:
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag)
AKZO 68,70-69.00 (68,40)
Kon. olie 135,00-136,40(134.80)
Philips 53,60-54,40gl (53.50)
Unilever 202.50 (202.30)
KLM 159.50-160.00 (159.40)

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 1224.56 576.86 131.21 489.20
Hoogst 1239.78 586.53 132.66 495.79
Laagst 1217.45 571.94 130.68 486.06
Slot 1232.87 581.87 132.23 492.86

verlies +I'7o +2'Bl +0-73 *145
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wY^ a^ SCIHIIKKIS
I wflÉ H j

\_7**f*_m__\_m_____________\__\\ Uni draion riHS^BHHBII^H Massiefeiken
mim^^^^^^ overgordijnen i^i__éim___________________i___________m eethoek "London"
"Intertest" Oslo tapijt 2o°or breed 8.95 Modern bankstel iS^m^mh 2395.-
-100%n,jion 2kieuenfoamrug Velours "Salome" Massief eiken
400cmbreed -j-

v«?iv/mi^
3 - 2zits. beige rundleer o/lOC ««+Urtrt l/ "Di<ohnnt"pmvan 72 sovooß 55.; pvergord.jnen van2BBs,voor 2495.- eethoek Brabant

"Intertest" Sonate llTe^t^ iQQI- Lichtgewicht iHmMMUMH 2695.-
-.. «n39.50v00r i y.yo tweezitter Massief eiken stereo

lapijl TPrlenka vol schuim met runderleer bekleed in "%»_**■ iU___»l "fïi*■«_"#»Kr**"Nijlon woonkamer kwaliteit. 2 kleuren. ICllCima donkerblauw lichtbruin en wit -w_-f_ ITieUDei UuSCnOI
foamrug. 400 cm breed 1 fIK O laSdOfd . ï nen van 995-VOOR /OU.". van 1395.-VOOR ÖO^-p.m. van 159, VOOR IUU." 5». , ~ï* . __.-. ' .„„__ >v. ■ ■ m . .. [L-PF? ._lcfl.fVlil:! O^*/.

GRATISGELEGO met loodkoord^oO cm hoog -| 395 ZlthOek"lNS _^rmSk______________m
"Desso" Florina i'ocmhoog " n jjkf° z^- shadowbeige

rtrte. iTH:^i«
van 14.95 VOOR SJ.OU J V"c„ W~~D QQS-tapilt 150cmhoog 7QC

van 1650 -VOOR "V . WÜk" d^OnlOO^nfjlon. foamrug 2 kleuren. van 12.50 VOOR /.»0 MOderne Slaapbank , . J

:orv
m
anbT 6

e9d voor 119.- Fantasie terlenka "Alphaled" °!nK
gfde"d RnGRATIS GELEGD qIgQQQ TÓ \ \ HGH in beige of blauwe streep AQC+ 150 x 220 cm van 89.-VOOR Diy.DKJ

"Intertest" Medina |-^-^ 22.50 B^kStel "Turbo" «ï"55» 89"50
tapijt r— . °3"^:SLA "rDO "v. Wijk" zuiver
:*r,'S 4v°ooocr eea 119.- TlJdens de opruiming y* 1295.. wo||en dekens

GRATISGELEGD Op alle VOOrradige, Q„„Lr-.*~| ''Cs*<_tllonH" Dlverse kleuren en dessins
"Ufitoma" Naccan " x x _J~ DanKSiei OCdlIdlIU 150x220cm _< agndItJIIICt ndÖödM niet atgepriJSOe grenen met rode streepstof bekleed van 155.-VOOR I U57.-

-tapijt p2len tapijten, karpetten, s
VOor 1195.- ;ïJ£?sSor 159.-

-tolrugon4oaopcmbreldure
, 2g glas- en Zitgroep "Mcli" ÏÏn 026 189.-

-gratisgelegd' overgordijnen 3- 2z.ts.iichtbiauwe velours bekteding Donsdekbedden -
"Intertest" Kamal 10% korting !^°7OOR Zl9b" ganzedons
tanÜt ' ''' ' ZltKUip 55 % dons. 35 % dons veertjes
lc,r-"J l . . _______________________■__________________________________________________________■ wit buis. canvas 135x200 cm O/IO100Zwollen berber 400 cm breed _

Q (MM| |,n diverse modernekleuren cc van 379.-VOOR éi^Wd."
p.m. van 189-VOOR „__. ■j?»''" van 109-VOOR DO." 200 x 200 cm _ AQGRATISGELEGD "^^ \/,„rt n rJ.ihholml/ van 569 VOOR J4y.-
"Desso" topper 3 Slaapkamer Vuren dubbelrek , dekbedden
Zware woonkamer kwalifeit. nijlon Kampen van 98.-VOOR O»." 135x200 cm -wq
berber. 400 cm breed IQQ - Ledikant 140x200 cm. 70c 7i*«rnon 'TIHoCCa" van 99-VOOR /»."
0m .,n... voor

qratis
l39.

d sl(esINU 795.- Zitgroep Odessa Dekbedovertrekken
"ParaHo" .Ipmpn 4 OeUTS KaSt oen gestoffeerd n/lOC 100%katoen

l-caiCIUC UClllCTli 200 cm breed NU öOU." van 3995- VOOR o**yO.- 140x200 cm aa

taP'Jt „h bp Schuifdeurkast met Zitgroep "2866" So?200Vc0mOR "

ïmrmhïpprT cnionolHoiir semi Modern, donker eiken metvaste zitkuip van 115, VOOR 79."omoTan r2e6e9d-VOOR 229.- SpiegeldeUr y^^.z^tomlortt». 240?|°°sSoR 89-GRATISGELEGD 200 cm breed NU il/O.- 3-2 - 1 zits QCQC , van 135, VOOR OJ-____ . , . . van 4180, VOOR O\JiJ*J-~ mfBPB¥VVinyl op vilt Massief houten Boekenkast LüMiiUll _E^_ffll
TXenn .Stoor a 17.95 ledikant "Ruvsdael" "Vredestein" Adria, mcl. lattenbodem. 90x200cm . fto nuyOUOCILoslegbare vinyl van 229.-voor ïyö.- donker ei&en zeeman 2595- polyether matras
400 cm breecT diverse dessins -_-_ Ctolan loHilf^nt van 3195, VOOR £."*>&**. 3(T2x doorgestikt ± 14 cm dik
P .m. van 79, voor 59.- oiaien ieuii\diii Secretaire soxigocm ino
i 1 "Tarzan" »« u vanl49-VOOR 109*"
Grote partij coupons inci.spiraaiverstevigersmrood.wauw. geei RemDrana 90x,1

c
9°cm

r,n D 129-Kamerbreedst en^x2oo cm 2195.-^ox2^.| Voor halve prijzen | Zit .slaap elementen Massief eiken kast »w edeStein" Baccara' inroodenblauvA3oxl9ocm OQQ "riire/-hnt" VreOeSiein DdUUdrd

rffffffffl 7aonx7oscmVOOß 2*~ vanSso voor ._nft polyether matras
van 198 VOOR 1 59." n^7^;Tc^;7_T7l|B 4500.- "g.3^2x doorgeslikt, scheerwollen

V/ieiuiiiic Opruiming eindigt donderdag 4 augustus | ID».-
overqordijnen b========^===^i=====g^|^gMMSH| ■ 90x190cm 170.y J van239VOOR I /U."
120 cm breed ACMz\ TT tttW M WAM \W/A 90 *"C" 189"
van 9.95 VOOR 4.95 I F^ U W _Z_\_\\ W l^n 1 °V 4 W^Af I 120x190 cm O>lQUni overgordijnen 1 j z^\W l w. j * M I van 339, voor _^4y.-
-4 kleuren. 100% katoen f AWLtf # # X _^Z # # ____É_b 130x190cm OKQ -120 cm breed rt rtl- f f f fj i / A^ I van 379 _ V°°R
van23.SOVOOR 9.95 YW^^__4\V A\ --V -*. -M A\ -*. A 140x200cm «qq... V ___________________________________ I van 399, VOOR _dCI9-.overgordijnen i^^^ SS^Z Vpren hoofdkussensStreep dessin.l2o cm breed ._ __ Vereil MUUIUIVUÖÖCI I»
vanI9.7SVOOR 12.75 1 I Nu 19 95 per stuk oc.F^V^V^^^^V Ll^l I Per 2 stuks O*J.

Badstof WaVaV*l in Hollofill
overgordijnen MMMIÉÉII ■ hoofdkussens iQORvuriSvo2

0r breed 12.25 kwaliteit wint altijd! > promenade heerlen -" 19-95

Te koop gevr. div. SLOOP-
en schadeauto's tegen re-
delijke prijs. 045-752088.

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

Nico Neis
Tel. 04407-74267.

Voor bestellers
Nico Neis bellen

Tel. 04402-74267.
Te k. VOLVO 345 2 Itr.
april '82. Het Ambacht 7?

Ingeruild op 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 6TL '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.
.45-252244.

OPEL Rekord 2.0 S Berli-
na '80; Kadett 5-drs. stat-
.car '81; Kadett hatchback
'79 en '82; Ascona 19N '79
en '80; Kadett 1200N'77;
Kadett 16S automaat '78;
Volvo 343 DL '77; Simca
'76 Automaat '78; Volvo
343 DL'77; Simca 110076.
Automobielbedrijf J. Den-
neman Raadhuisstr. 107
Hulsberg.

Te k. KREIDLER ’ 475-,
Puch Maxi ’ 575,-,
Groenstr. 202. Waubach.
Te k. KREIDLER RMC
bwj. '76 met 2e motorblok
voor onderd. Tel. 045-
-320568.

Te k. YAMAHA Enduro,
bj. '82, z.g.a.n., div. ace.
Hermelijnstr. 2, Heksen-
berg-Heerlen.
Te k. SACHS supra met
sterw., bwj. '79. Tel. 045-
-410572^

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
Te k. PAARD, 1.65 groot,
mak in alle tuig, en een
drachtige merrie m.
hengstveulen, 100% be-
tuigd. Hawinkels, Dorp-
straat 65, Melick.
Hydraulik SLANGEN,
Frissen bv, tel. 04406-
-40338.

KALKSLIB, schuimaar-
de, drijfmest. P. Pustjens,
tel. 04749-1166.

Wij kopen en verkopen
SPAARBRIEVEN, on-
geacht restlooptijd. Vraag
vrijblijvend inlichtingen.
Stationsstr. 8, Heerlen, tel.
045-712715.

Erkende RIJSCHOOL Th.
Schut, Ringoven 62,
6372 DB Schaesberg, tel.
045-322834. De eerste 5 les-
sen a ’ 25,-.

WEGGEVLOGEN zondag
24 juli wit met lichtgele
valkparkiet, luistert naar
de naam Sammy, omg.
Eikske, terug te bez. teg.
flinke beloning. Pelzer,
Steengang 11, Schaesberg.

Te h. gevr. VAKANTIE-
HUIS of bungalow, perio-
de 10-8 t/m 22-8, omg.
Heerlen. Tel. na 18 uur
02155-12173.
CARAVAN Chateau 475 T,
1980, duurste uitv., m.
voortent, alles i.st.v.nw.
Tel. 422525.

| Door omst. te huur 6-pers.
VAK.APPARTEMENT
aan strand van Albufereta,
10 km vanaf vliegveld Ali-
cante. Tel. 04406-12450.
Te k. KLAPCARAVAN,
Roadmaster, ’ 1500,-.
Holzstr. 126,Kerkrade.
CARAVANSTALLING
va. ’ 100. Mogelijkheid:
overdekt en onoverdekt.
Voor informatie te bellen
04490-10888.
Schitterende VAKANTIE-
WONING 4/6 per.s in Tirol
Vorarlberg va. ’ 392- p.w.
Vrij af 6 aug. tel. 05910-
-22293.
CARAVANS te h. in Rog-

fel of Heimbach na 13 aug.. Degenkamp 045-211705.

DegrooMe
fiïnm-shou/fvom

vanhetluiden:

jf§y

zanders
Ganzeweide 155, Heerlen
Tel. 045-225936

60-jarige alleenst. heer
zoekt alleenst. VROUW.
Br. o. no. SH 530 LD No-
belstr. 12, 6411 EM Heer-
len.
Welke goed gesit. VROUW
tussen 30-4(J jr. wil ken-
nism. met zakenm. 45 jr.,
schuldl. gesch. i.b.v. zaak,
huis, auto enz. om aan-
spraaken leuk uitgaan. Br.
o. no. Ho 092 LD Hoens-
broek Kouvenderstr. 215.
6431 HE.
Vanavond. 26 juli, deechte
gezelligheidsavond voor
ALLEENSTAANDEN.
Dancing Gorissen, Kerk-
straat 49, Brunssum. Or-
kest Henny Lubbers, tel.
045-252304.
Jonge VROUW 39 jaar, zkt.
zeer nette heer ± 1.80 groot
tot 43 jaar en liefst met
auto, doel een duurzame
relatie of huwelijk, alle se-
rieuze brieven met foto
worden op crew. beant-
woord. Br.o.nr. SB 680.
L.D. Fr. Erenslaan 4.
6371 GV Schaesberg.

NOENDA: van 10.00-
-20.00 uur, 04492-4518.
Ook zaterd. Assistente
gevr.
CONTACTBURO Lucie,
voor relaxadressen van
dames, boys enz. Tel.
04494-50921.
VIDEOCLUB 390 (flat)
Films uitzoeken en kijken,
privékamer, drankje gratis,
charm. bed. 04494-48933.
(SEX)VIDEOFILMS, uit-
zoeken en kijken. In privé-
ruimte 10-22 uur, Sta-
tionstr. 31, Sittard.
NORA: relaxen mcl. film
10-22 u. Stationstr. 31, Sit-
tard, contactburo.
CINEMA, privé. Entree
’l5,- met 2 gratis drank-
jes, massage, sauna, rela-
xen, pornofilm etc. Maas-
tricht, Kapoenstr. 29, 50
meter vanaf Vrijthof, Ka-
poenstr. 29, tel. 043-
-18884.
ESPE sex-in, elke dinsdag
en woensdagavond, v.
18.00 tot 22.00 u. Men to
men Cinema. Willemstr. 13
Hrl.
PRIVÉHUIS, tel. 045-
-461968. Tevens meisjes
gevr.
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.
Hallo heren wij zijn nieuw.
PRIVÉ en escortservice voor
dag en nacht. Ook liveshows.
TeL 045-424987.
Voor u heren, PRIVÉ en
escortservice met leuke
meisjes voor dagen nacht.
Tel. 045-227495.
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.
Privé MAGDA. Tel. 045-
-227873.
Priveéclub YVONNE, ma.
t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23, 045-461968.
SAKYRA. Komt u nog?
Tel. 045-227873.
JONGEMAN heeft tijd voor
de dames. Tel. 09-492-
-417-225-8 Aachen.
NIEUW! Escort, tel. 04750-
-31624.
Twee dames verwennen u
PRIVÉ en zeer discreet.
Ruime verdekte parkeer-
plaats aanwezig, van
10.00-24.00 uur, za.-zo. v.
12.00^24.00 uur, tel.
04750-31693.
THAISE en Indonesische
girls voor al uw wensen.
Suffolkweg 13, Weert, tel.
04950-20247.

mm ii mum n ■r >y Hogedrvkreinigers
KOUD EN WARM WATER REINIGERS I

van 35 tot 170 bar, van 0-150 graden
Reeds vanaf f 1495,- excl B.T.W.
Tevens div. gebr. hogedrukreinigers

Wij geven de hoogste inruilprijs
VERKOOP - SERVICE - ONDERDELEN - REPARATIE L
rSSÊ ■■" Hl NUSterWe9 90 ¥

_■ ftll_T Ind. park Noord _(y^^\#ll^_»s 6136 KV Sittard
SITTARD ¥ Tel 04490-19980

MACHINEHANDEL B.V Telex NL 36135

ESCORTSERVICE charm.
dame komt bij u thuis of in
hotel. 045-222802.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel 045-225009.
PRIVÉ 04494-50999. Tev.
assistente gevr.
ANGEL-CLUB met 3 nieu-
we meisjes van 14 tot 20
uur. Drievogelstr. 4 Spek-
holzerheide.
PRIVÉ vanaf 19.00 uur.
Tel. 045-319725.
Bar LA STRADA, Pr. Hen-
driklaan 66, Brunssum, tel.
045-254842 dag. open v.
14.00 tot 2.00 uur.
PRIVÉ Sonja en Brigitte,
va. 12.00 uur tel. 04494-
-53846.
Privé bij NELLIE! Tel. 045-
-711378.
CLUB PARIS, geopend
ma. t/m vr. v.a. 14 u.,
4-pers. whirlpool, sauna,
lux. baden, video en water-
bedden. Provincialeweg
31, Noord, Oirsbeek.
04492-1873. Spec. kamer
aanw.
LA COMPARSA Vaesrade
37, gem. Nuth, tel. 045-
-241592 mcl. verw. zwem-
bad, solarium, sauna, pri-
vé. Geopend van 12 tot 20
uur. Bar van 20 tot 3 uur.
Hoera, hoera, wij zijn nu
ook van 's middags 12 tot
's avonds 8 uur voor u
daar. Tegen speciale mati-
neeprijs. Gratis koud buf-
fet, geopend tot 4 uur
's morgens. KINGSCLUB,
Kaalheidersteenweg 43,
Kerkrade, tel. 045-421920.
PRIVÉ bij Margo en Marion
m. t/m vr. vanaf 11 uur
04494-52758, ass. gevr.
Escortservice: North Euro-
pe vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-
-31414 of tel. Maastricht
043-12333.
ESCORTSERVICE: uit-
sluitend beauty's, 24-uurs
telefoondienst, ook week-
ends. North Europe, Roer-
mond, tel. 04750-31414 of
Maastricht, tel. 043-12333.
NIEUW privé bij Janine.
Bernadette, tel. 04490-
-20464, va. 14.00 uur.
TAMARA ontvangt u privé.
tel. 043-31440.
BRIGITTE ontvangt u pri-
vé, tel. 043-35259.
LINDA privé, lief voor jong
en oud. ledere dag ook zat.
+ zondag, tel. 045-
-228431.
SUPERSEXFILMSHOW
ma-vr. vanaf 19 uur.
Hoofdstr. 39 Amstenrade
entree ’ 10- Drankje gra-

SEXFILMCLUB Paloma,
Pr. Hendrikln. 70A, Bruns-
sum. Nieuwe charmante
girls ontvangen u ma-vr.
15-2 uur entree ’ 10,—
Drankje gratis.
TIFANYCLUB de club met
betaalbare prijzen. Leuke
jonge meisjes en gezellige
sfeer. Tel. 045-321580.
NIEUW! Nieuw! Nieuw!
Privé 2 leuke meisjes tel.
045-228462.
Privé bij ANITA met video,
ook zaterdags. Tel. 045-
-352543.
ESCORTSERVICE!! Life-
show! Ook weekends! Tel.
045-227178!!!
PRIVE-ESCORT, Nancy
en Bianca. Lifeshow, ook
weekends. Tel. 045-
-226980.

Ministerie van
Verkeer en Waterstaat

Rijkswaterstaat
direktie Limburg

De hoofdingenieur-direk-
teur van de Rijkswater-
staat in de direktie Lim-
burg te Maastrichr
maakt bekend:- dat in verband met de re-
constructie van het gedeel-
te van de Tongerseweg
tussen het Cannerplein en
de kruising met de Aramis-
laan/Javastraat in de ge-
meente Maastricht, dit
weggedeelte voor alle
doorgaande verkeer behal-
ve voetgangers gesloten
zal zijn vanaf 3 augustus
1983 gedurende ± één
jaar of zoveel korter als
mogelijk of langer als no-
dig zal blijken te zijn en

- dat het verkeer in beide
richtingen zal worden om-
geleid, zoals door rich-
tingsborden zal worden
aangegeven.
Maastricht, 5 juli 1983

De hoofdingenieur-
direkteur voornoemd,
Ir. W.H. Barentsen.

133488

CONTACTBEMIDDEUM
L'Amour, relaxadres, I
mes, boys enz. Tel. _
225237.
CONTACTBURO Yvor
bemid. v. relaxadres tel
laag tarief. Tel
461970.
DOLORES en Vicky V"
'n goed en „H'eerlijk rek
adres, ook elke mass^
Tel. 045-752912.
Duitse MANNEQUIN]
wacht v in Hoensbrd
Nieuwstr. 135, voor mL
045-424668.
RIVERSIDECLUB: go»,
morgen voor de fijnpl
vers onder u is er f(
hoop, o.a. zeer mooie, L
ge meisjes en een oy
daad aan luxe op rom%
sche wijze samengey
Tel. 04755-1854, Dijkt,
Ohé en Laak, E 9af*
Echt, 100 mtr. voorbij &
ping Maasterp. 1
!!! RIA !!! 045-324514.^
ESCORT! Leuk meisjef,
zoekt u thuis, 100% dis.
045-727335 ass. gevr.^
ESCORT sport, me"
komt naar u toe. Discr*
045-424927, ass. gevr.;
Voor gezellig samen
met uw vriend of vrieri
kamers te HUUR per i
per dag of per nacht. Be
reserveer 045-415794,' i
cretie verzekerd, esf'
ontvangst mogelijk.
JAKELINE, jong en spj
taan, exclusief, privé v
721759, ook zat. en I
dag.
BERNADETTE bïjzoïf
lief, van 10 tot 1 uur, 4
zat, en zond. 045-7217*
Twee charmante heren\
len DAMES verwennerij
gen geringe vergoedt
Tel. 09-492451 - 68345.
18 uur. J
BRIGITTE en Sonja
Beek, vanaf 12.00 uur,
04494-53846.
DIDI en Anja vervullen
gekste wensen.
04402-74689. Tev. *gevr. j

Te k. antiek grenen KH
KENKASTJE. f 750,-. %
045-418302. ' J

Café-rest. KOTA RALW
Dautzenbergstraat I
Heerlen. Speciale Ii
kokkin. ledere dagkunj
genieten van onze heel1
ke rijsttafel.
GEBIT gebroken? Kljj
terwijl u wacht. Borsbo'
en Moers, Streeperstr..
Schaesberg, tel. ü*
315921.
TV-reparatie zondi
rijkosten. Z.-Limb. },
SERVICE. Tel. 045-3141?
TELEFOONBEANT- _
WOORDERS, v.a. ’ Ij?
ex. BTW. Tel. 045-2159g°
Elke zaterdag en zonj
vrije markt Geulhal Vp
KENBURG. Gezellig Z<
ken, kijken en praten-
meedoen: ook ü kunt e
kraam huren. Kijk eens
uw zolder of in uw schü1
Er is vast iets bij waai
een ander een plezier rfl
kunt doen en war u v
iets aan kunt verdienej
Staangeld ’35,- per «
voor een hele kraam. *tel. 04406-15600.

BELANGRIJKE
MEDEDELING

(zie ook adv.
Rijkswaterstaat)

Rijkswaterstaat, Qe'
meente Maastricht e'~ Vissers WegenboU*
hebben alle nodig*
voorzieningen getrof-
fen om het

WINKELCENTRUM-
CARRÉ

WIENER en
RIJKSUNIVERSITEIT

gelegen aan de
TONGERSEWEG 57

MAASTRICHT
dagelijks gedurendj'
de werkzaamhed0n
bereikbaar te houder"-
Ook tijdens de we"*
zaamheden aan o?
Tongerseweg, zijn ". normaal geopend e

. voor voetgangers e _
' automobilisten berei*'
- baar.
. Ons parkeerterrei^
i blijft dus als steed*
; geopend en per au'

bereikbaar.
DISCOUNT CARRÉ

3 MAASTRICHT
Wiener Cash & Carry

Textiel
Aldobema

doe-het-zelf
Edah supermarkt

Wiener stoffenhandel
Massa-schoen

Rijksuniversiteit afd-
Limb.

b Biljarthome "*!
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Tientje
i 7
ipe hadden het laatst met u
F de nieuwe rage die in
falen woedt: het kraken van
pende stereotorens oftewel
TSonenwagens. Boxen, ra-
r s> bandjes, cassetterecor-
Tskortom de hele reutemeteut
r^Qenwoordig een geliefd doel
fL^et oilde der lange vingers."Heerlerheide heeft zich in de
pnt van zondag op maandagJ'er een nieuw 'soort' dief ge-
V-d. Uit een Simca verdween
f autoradio maar als com-
"satie liet de dader 'n tientje
j de zitting achter. De mop
jP het jaar dacht eigenaar
fans en belde de koffieredak-
'■ ,Jiet was trouwens geen
Jeradio", zo verzacht Frans

de materiële pijn,
i aa.r een tientje is toch niet ge-
? 9" Misschien kunnen alleRekers met elkaar de af-yaa/c maken in het vervolg
r geldbedrag op de plek des
reüs achter te laten. Zou 'n
Paig gebaar in de goeierich-f9 2ijn.
Certoon

P'Aanbevelenswaardig is de
Itn °onstelllng die vrijdag van
Üe n 9wat m het Heerlense kaf-mti.pl f. ' aar exposeren na-
\hnif tot en met 27 augustus~ «ay tekenaars hun alleraar-raste cartoons. En cartoons
HrP ?00r hen die het niet weten,
heril Waarop de spot wordtpreven met, bij voorkeur, po-
a_~\ en waarop voorts aller-
'o '.ac "laatschappelijfce (mis)
fanden aan de kaak wor-*n gesteld. De deelnemende te-
Xorl

aar
A
s ziin Anone, Jos Collig-

fc« Arend van Dam, Torn\\lsse
nn< Willem van Manen,

bnw Guller, hen Munink, Op-
■, 'a, Peter van Straten, StefanLywey, Silvia Weve en Keeskt men- En deze tekening pu-
kJ^ren we OTn alvast deraming te komen. Hij is van
kph. van Manen met als bij-
de °rende fekst; "Maar ai« ««zevenhonderdvijftigduizend

zijn hoeven we ons
poel mee?„gediscrimineerd te
i

Gelezen
andsmoeder; >.Tegen-

nxil. 9, eten ze hun b°rd «en-
lUfty^teeg". Gelezen in Zip,JJotad van de Utrechtse Schoolfuw Journalistiek.

Zwart

k>? n st_fren kon u in onze krantIcpp" dat de glaasjes van par-.Q^pneters aan de Valkenbur-L weg in Heerlen met een laag-
foar Tte verf (zie f°to> bedekt
'fcepr ' atieen niet bij twee par-
lcaflVleters voor het Plaatselijk
Tr.il'^

u kan depolitiewelver-sch?,)5n dat een eaféklant de
o.llP 9e ls' niaar zeker is dat
iacfi f O,l niet Het zou ook een
dief kunnen zijn van iemand
fce«w met eens is met het par-haiïarief dat in Heerlen ge-beerd wordt. Zolang de da-
tf geen berouw toont en naar
tiif°litie stapt, zal het wel al-Ja een raadsel blijven. Giste-
he: werd de verf van de par-

*nneters verwijderd.

CCL-Heerlen organiseert:

Computercursus
voor kinderen

HEERLEN - Vanaf volgende
week maandag organiseert de
Rijksdienst Computer Centrum
Limburg in Heerlen een compu-
tercursus voor kinderen. De
cursus voor leerlingen van de
zesde klas van de lagere school
is bedoeld om de kinderen ken-
nis te laten maken met de mi-
cro-computer. Zowel in als bui-
ten het onderwijs komen kinde-
ren zowel als volwassenen
steeds vaker in contact met
computers.

Tijdens de bijeenkomsten zal het
CCL de kinderen met behulp
van de computer een zinnig en
voor hun begrijpbaar probleem
laten oplossen. De Pedagogische
Academie in Heerlen stuurt tij-
dens de bijeenkomsten een bege-
leider en observant. De cursus
duurt van maandag 1 augustus
tot en met vrijdag 19 augustus en
omvat 10 bijeenkomsten van
ieder twee uur. De cursus is gra-
tis. Uit de aanmeldingen voor
deze cursus zullen uiteindelijk 15
tot 17 kinderen geloot worden.

Aanmelden kan door een brief-
kaart te sturen naar het Compu-
ter Centrum Limburg, Dr. Poels-
straat 21-23, 6411 HG Heerlen.

Topkader
Bollen en Dohmen schrijven in eenbrief aan de diverse CDA-geledin-
gen, ernstig teleurgesteld te zijn in
het CDA-topkader. „Wij hebben ge-
probeerd onze bijdrage te leveren
aan het CDA. Christen-democrati-
sche politiek is een goede politiek
met een uitstekend uitgangspunt,
namelijk het evangelie. Maar de uit-
werking is onvoldoende. De partij
drijft weg van de mensen waarvoor
die partij eigenlijk bedoeld is," me-
nen de twee ex-bestuurders. Zij wil-
len CDA'ers in de Oostelijke Mijn-
streek nu oproepenzich aan te slui-
ten bij het 'christen democratischberaad', een stroming in de partij
van mensen die links van het cen-
trum staan. „We stappen niet uit de
partij maar willen proberen dat het
goede partijprogramma meer ten
uitvoerwordt gebracht. Middels dat
'beraad' kan dat, zo wordt ook een
kritische stem in het CDA behou-
den," zegt Bollen (Ruytersweg 13,
6336 KT Hulsberg) die coördine-
rend wil gaan optredenvoor het 'be-
raad.

Van officiële CDA-zijde kon giste-
ren geen commentaar gegeven
worden. Diverse voorzitters en
partij-functionarissen zijn mo-
menteel met vakantie.

" Frans Bollen (CDA)

Fietsendieven
op tijd gepakt

KERKRADE - Twee mannen heb-
ben zaterdagavond rond half acht
aan de Sportstraat in Kerkrade-
West een racefiets gestolen. De
mannen beleefden echter weinig
plezier aan de fiets. De gealar-
meerde politie kon de daders, de 19-
-jarige A.S. en 18-jarige J. uit Heer-
len, op de Kapelweg reeds in de
kraag grijpen.

Politieschool
Met de doctorstitel op zak is hij be-
voegd om te doceren in Nederland,
Zwitserland en de Bondsrepubliek.
Tot nu toe hebben zijn aktiviteiten
zich beperkt tot het leslokaal van de
Heerlense politieschool maar ook die
werden opgeschort omdat de geld-
kraan werd dichtgedraaid. „Omdat
geld me niet interesseert, heb ik aan-
geboden het voor niets te doen," ver-
telt de Heerlenaar. „Maar ook dat kon
niet..."

Hicks' prestaties zijn des te opmer-
kelijker omdat hij afkomstig is uit
het bedrijfsleven, normaal gespro-
ken geen springplank naar een filo-
sofische studie. „Ik bespeurde een
maatschappelijke destructie,
gangbare normen en waarden wor-
den verworpen. Wat is hier toch
aan de hand, dacht ik," zo schetst
Hick de onrust om hem heen als
voedingsbodem voor een weten-
schappelijke studie, diehem na ze-
ven jaar tot de rotsvaste overtui-
ging brengt dat we aan de voor-
avond van een catastrofale wereld-
brand staan.

Volgens hem balanceert deze sa-
menleving op de rokende puin-
hopen van een welvaart die haar

beste tijd heeft gehad. „Op grond
van een ideologische overtuiging
heeft men de mensen na de
Tweede Wereldoorlog een maat-
schappelijk collectivisme aange-
praat. De staat zou wel voor de
mensen zorgen, nou, je ziet wat
er van terecht is gekomen".

Donders
Die betrekkelijke welvaart wreekt
zich dus nu. Hick: „Kijk maar om je
heen. De jeugdvlucht in alcohol en
drugs, het zijn arme donders. De
uitzichtloosheid leidt tot exces-
sen". De door Hick te berde ge-
brachte oplossing om uit deze
maatschappelijke puinhoop te ko-
men klinkt simpel.

„We moeten met zn allen harder wer-
ken, 60 tot 70 uur per week. Harder
werken voor een gezond lichaam en
een gezonde geest. En geef het indi-
vidu meer verantwoordelijkheid, laat
de mens nadenken over wat hij doet.
Hij is té veel verzorgd de laatste ja-
ren". Hick wil niet het etiket van 'on-
heilsprofeet' krijgen opgeplakt en
zegt beslist niet mee te doen met het
doemdenken dat tot norm is verhe-
ven. „Maar", zo zegt hij, „waarom
moet 30 procent van de wereld in
weelde leven en derest kreperen van
armoede? In de politiek moeten de
koppen bij elkaar worden gestoken,
er mag geen polarisatie meer optre-
den tussen links en rechts. Als er niks
wordt ondernomen stevenen we op 'n
regelrechte anarchie af".

IN WIJK VRIEHEIDE-DE STACK

Isolatie woningen
technisch een ramp
HEERLEN - De 837 etage-eenge-
zinswoningen in de Heerlense wijk
Vrieheide-De Stack zijn isolatie-
technisch een ramp. Bij de bouw
van deze zogenaamde Vasco-wo-
ningen is niet nagedacht over de
gevolgen van bepaalde construc-
ties. Als gevolg hiervan zullen de
woon- en energiekosten voor het
gemiddeld gezin in Vrieheide stij-

gen tot ongeveer 40 procent vanhet inkomen.
Dit blijkt uit een sociaal-bouwkun-dig rapport, dat de Stichting Op-bouw Heerlen heeft gemaakt opverzoek van Bewonersbelangenver-
eniging Vrieheide-De Stack. Het
rapport is gisterochtend aangebo-den aan wethouder Hub Savels-bergh.

De belangenvereniging wil dat de
eigenaar van de woningen, Muyres
uit Sittard, op korte termijn verbe-
teringen gaat aanbrengen. Vooral
isolatievoorzieningen zijn volgens
de bewoners hard nodig om de
energiekosten te drukken. „In sep-
tember gaan we hierover met Muy-
res praten. Maar we verwachten dat
ze alles van zich af zullen schuiven.
Daarom vragen wij de gemeente bij
voorbaat of ze ons de nodige ambte-
lijke ondersteuning wil verlenen,"
zei voorzitter Jo Vaessen van de Be-
wonersbelangenvereniging Vriehei-
de-De Stack gisterochtend tegen
wethouder Savelsbergh.

Deze zegde verder niets toe. „De ge-
meente wacht voorlopig het resul-
taat van de besprekingen met Muy-
res af," aldus Savelsbergh.
Het bouwkundig rapport is voor
vijf gulden te koop bij de penning-
meester van de belangenvereni-
ging (Schumanstraat 30, Heerlen).

Bollen: 'CDA Oostelijk Zuid-Limburg is ondernemersclub'

Voorzitter en secretaris
Statenkring stappen op

HEERLEN - De voorzitter en de secretaris van de CDA-Sta-
tenkring Oostelijk Zuid-Limburg hebben hun functie neerge-
legd. Dit naar aanleiding van meningsverschillen in dit re-
gionaal samenwerkingsverband van de christen-democraten
in de Oostelijke Mijnstreek. „Het CDA in onze contreien is
steeds meer een ondernemersclub aan het worden. Er is geen
plaats meer voor andersdenkenden. Enkele invloedrijke
CDA'ers maken de dienst uit en de anderen hebben te ge-
hoorzamen. Wij kunnen zo niet meer werken." Dat zegt ex-
voorzitter F. Bollen.

Hij en secretaris mevrouw A. Doh-
men hebben hun functie neerge-
legd. „We stappen niet uit het CDA,
want we kunnen ons helemaal vin-
den in het programma van die par-
tij. Maar dat programma zou wat
meer uitgewerkt moeten worden,
maar dat blijft helaas achterwege,"
meent mevrouw Dohmen.

De Statenkring (het regionaal sa-
menwerkingsverband) Oostelijk
Zuid-Limburg heeft na de fusie van
de drie christelijke partijen in Ne-
derland, getracht een overlegsitua-
tie tot stand te brengen tussen de di-
verse CDA-afdelingen in de regio.
„Er werden lunchbijeenkomsten
georganiseerd. Voorheen waren die
alleen voor wethouders, burge-
meesters en fractievoorzitters. Wij
hebben die bijeenkomsten ook toe-
gankelijk gemaakt voor gewone be-
stuurders, omdat we vinden dat zo-
veel mogelijk CDA'ers betrokken
moeten kunnen worden bij de gang
van zaken," vertelt Bollen.
Uitnodigingen van de Statenkring
aan bijvoorbeeld Van Houwelingen
en Albeda om spreekbeurten te
houden tijdens de bijeenkomsten
schoten in het verkeerde keelgat
van CDA'ers, die politiek niet veel
van eerdergenoemde sprekers moe-
ten hebben. „Dat geeft natuurlijk
aan waar de problemen zaten. Wij
werden door sommige CDA-cracks
in de regio als 'te links' ervaren,"
verhaalt de ex-voorzitter.

Na een overlegvergadering van de
voorzitters van de CDA-afdelingen
in de regio werd duidelijk dat de
lunchbijeenkomsten weer voor een
beperkte kring gehouden dienden
te worden en dat de voorzitter en
secretaris van de statenkring
plaats zouden moeten maken voor
meer 'gezagsgetrouwe* CDA'ers.

Drs. G. Hick behaalde cum laude doctorstitel in filosofie

„We staan aan vooravond
van rampzalige recessie”

HEERLEN - De liefde voor de wijs-
heid, de letterlijke vertaling van het
begrip 'filosofie', heeft drs. G. Hick
uit Heerlen op een wel heel bijzon-
derewijze in praktijk gebracht. Na-
dat hij in 1980 aan de Vrije Univer-
siteitvan Amsterdam in drie (!) jaar
tijd afstudeerde als doctorandus in
de filosofie behaalde hij op 8 juli j.l.
in het Zwitserse Bern de doctors-
titel. Cum laude, wel te verstaan,
op 54-jarige leeftijd.

Zeven jaar lang is Hick naast zijn da-
gelijkse bezigheden, hij heeft een mo-
de-agentuur, elke vrije minuut in de
boeken gedoken. Bij verblijf in het
buitenland zocht hij de dichtstbijzijnde
universiteitsbibliotheek op, vrije
weekenden bestonden bijna niet, de
liefde voor de wijsheid ging voor hem
wel heelver. „En het is gelukt," vertelt
de kersverse doctor in de filosofie.
-Als je iets wilt, dankan in feite alles".

Het aan zijn juist verworven titel ge-
koppelde proefschrift telt 314 bladzij-
den en handelt over de eerste hypo-
these in Platos dialoog 'Parmenides'.
Hicks' promotors waren professor dr.H. Lauenen en professor dr. A. Grae-sen.

Met een nimmer onder stoelen ofbanken gestoken voorliefde voor
de Griekse wijsgeer Plato („hij is
de grootste die ooit heeft geleefd")
begon Hick zijn tocht door het on-
metelijke gebied van de filosofie.
Na zijn Amsterdamse studietijd
legde hij zich toe op de oude Griek-

se taal, bestudeerde het Chinees
en Indisch denken om vervolgens
de dialogen van Plato onderwerp
van gedegen studie te maken.

" Drs. G. Hick uit Heerlen: geen onheilsprofeet.

Kontaktblad
verenigingen
in Landgraaf

LANDGRAAF - In een oplage van
600 exemplaren is gisteren het eer-
ste nummer van het Kontaktblad
voor verenigingen in de gemeente
Landgraaf van de persen gerold.
Het blad, dat wordt uitgegeven
door de stichting Sport, Jeugd en
Cultuur (SJC), gaat zes maal per
jaarverschijnen. Het blad is voor-
al bedoeld om het contact tussen
de gemeente en de Landgraafse
verenigingen te verbeteren.
„Via het Kontaktblad hopen wij u
wegwijs te maken in dat gedeelte
van het ambtelijk apparaat waar-
mee uw vereniging te maken kan
krijgen. Daarnaast houden we u op
de hoogte van de ontwikkelingen
binnen de Sportraad, Jeugdraad,
Culturele raad, stichting SJC en het
Serviceburo voor Verenigingen." al-
dus de redaktie in het eerste num-
mer van het nieuwe blad.
Volgens de redaktie is het geen blad
van het gemeentebestuur en daar-
om zal de redaktie volgens haar
eigen zeggen het gemeentelijk be-
leidwaar nodigkritisch volgen. Alle
bij de stichting SJC aangesloten
verenigingen, op dit moment zijn
dat er 92, krijgen het Kontaktblad
gratis toegezonden.
In het eerste nummer van het Kon-
taktblad staan onder meer een ge-
sprek met burgemeester Coenders
over het verenigingsleven in Land-
graaf, een artikel over de stichting
SJC en haar Serviceburo en een
verhaal over de 93-jarige harmonie
St. Caecilia. Verder laat de stich-
ting SJC nogmaals haar kritiek ho-
ren op de korte inspraakperiode
(drie weken), die dit jaar gold voor
net jaarprogramma Welzijn. De
stichting hoopt dat zij wel tijdig
betrokken wordt bij de inspraak
rond de nieuwe subsidieverorde-
ningen, die vanaf 1 januari 1984
van kracht zullen zijn.

Hoensbroekse
school niet

tegen de grond
HOENSBROEK - De leegstaande
Christus Koningschool aan de
Auvermoerstraat in Hoensbroek
wordt niet afgebroken. Wat er met
het gebouw gaat gebeuren staat
nog niet vast.
De gemeente Heerlen, eigenaresse
van het gebouw, is nog op zoek naar
een gegadigde. Volgens een woord-
voerder van de gemeente wordt in
het pand in elk geval geen kleuter-
of basisschool ondergebracht.
De Christus Koningschool (kleuter-
en lager onderwijs) is aan het eind
van het afgelopen schooljaar geslo-
ten vanwege een tekort aan leerlin-
gen.

Fikse blikschade
KERKRADE - Omdat de 61-jarige
J.B. uit Schoorl zondagmiddag, rij-
dend over de Locht in Kerkrade,
bij het linksaf slaan naar de Beitel
geen voorrang verleende aan een
personenauto die rechtdoor wilde
rijden, ontstond er een fikse aanrij-
ding. Beide auto's werden zwaar
beschadigd, maar er deden zich
geen persoonlijke ongelukken
voor.

Frits Sprokel
voorzitter van

muziekfederatie
KERKRADE - Frits Sprokel is
door het bestuur van de R.K. Fede-
ratieve Bond van Muziekgezel-
schappen benoemd tot voorzitter
van de Muziekfederatie Kerkrade.
De heer Sprokel volgt hiermee
Nico Zeyen, oud-directeur van de
muziekschoolKerkrade, op.
De Kerkraadse Muziekfederatie
werd ruim zestig jaar geleden opge-
richt. De elf harmonieën en fanfares
in Kerkrade zijn hierbij aangeslo-
ten. Tijdens de federatiedag op 4
september zal de heer Sprokel offi-
cieel worden geïnstalleerd.
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Hanneke, dochter van J. Wolfs, Maastricht, Borghaag
95.

t
Hand in hand zijn wij gegaan
tot aan de drempel
Moe gestreden, maar omringd door
onze liefde, ben je moedig en
dapper van ons heengegaan.

Op 22 juli 1983 is in alle rust van ons heengegaan,
op de leeftijd van 70 jaaronze dierbare echtgenote,
moeder, schoonmoeder en grootmoeder

Janna Margje Jans
echtgenote van

Charles Hubertus Otten
Heerlen: Ch.H. Otten

Helmond: Greta Wolters-Otten
Jan Wolters
Floor

Schaesberg: Ellen van Neerven-Otten
Jacques van Neerven
Charles

6419 BC Heerlen, 22 juli 1983
Ir. Dingerlaan 13
Volgens de wens van de overledene heeft de uit-
vaartdienst, gevolgd door de crematie, in familie-
kring plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving

t
Na een liefdevolleverzorging in de verpleegkliniek
te Heerlen is vredigvan ons heengegaan,mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader

Marinus Gielens
echtgenoot van

Clara van de Laak
Hij werd 87 jaaren is voorzienvan de H. Sacramen-
ten der Zieken.
Heerlen: C.C. Gielens-v.d. Laak

Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen

Heerlen, 25 juli 1983
Bejaardenhuis „De Regenboog"
Corresp.adres: Salviastraat 6, 6466 RS Kerkrade.
Een gebedsdienst en de crematieplechtigheid zul-
len plaatsvinden op donderdag 28 juli a.s. om 10.30
uur in het crematorium té Heerlen, Imstenrader-
weg 10. Samenkomst om 10.15 uur in het cremato-
rium.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
de verpleegkliniek aan de Henri Dunantstraat te
Heerlen, bezoek van 15.00 tot 16.00 uur.

t
Dankbaar voor het vele goede dat wij van haar
mochten ontvangen, delen wij u bedroefd mede.
dat heden vrij onverwacht van ons is heengegaan,
voorzienvan het h. oliesel, op de leeftijd van 79 jaar,
onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder,
oma, overgrootmoeder, zuster, schoonzuster, tante
en nicht

Fien Greten
weduwe van

Albert Veldman
Schaesberg: Jan en Roos Veldman-Thomassen
Schaesberg: Michel en Clara Veldman-Jansen
Voerendaal: Riek en Piet van Oeffelen-Veldman
Voerendaal: Hay en Tiny Veldman-Mohr
Voerendaal: Al en Lies Veldman-Janssen
Voerendaal: Wiel en Marieke Veldman-Bosch
Voerendaal: Thei en Gerda Veldman-Sijstermans
Voerendaal: Jaap en Toos Veldman-Boots
Voerendaal: Frits en Elly Veldman-Theunissen
Valkenburg: Mia en Lou Robeers-Veldman
Voerendaal: Annie en Herman Comos-Veldman

Waarland: Loek en Ella Veldman-Reynoudt
en al haar klein- en
achterkleinkinderen
Familie Greten
Familie Veldman

Voerendaal, 24 juli 1983
Vincentiusstraat 8.
De plechtige uitvaartdienst, gevolgddoor de begra-
fenis, zal plaatsvinden woensdag 27 juli a.s. om
14.00 uur in de parochiekerk van de H. Laurentius
te Voerendaal.
Bijeenkomst in dekerk. Overtuigd van uw medele-
ven is er geen condoleren.
Heden dinsdag zal moeder bijzonder worden her-
dacht in de avondmis van 19.00 uur.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van de be-
grafenisvereniging Voerendaal aan deLooierstraat
aldaar. Bezoek van 18.00 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

t I
Heden is toch nog vrij onverwacht en vredig, om-
ringd door goede zorgen, gesterkt door het h. sacra-
ment der zieken, op 81-jarige leeftijd van ons heen-
gegaan, onze zorgzame vader en schoonvader, lieve
opa. broer, schoonbroer, oom en neef

Hubertus Emanuel
Alberts
weduwnaar van

Maria Hubertina Hermens
Oirsbeek: Gerrit Alberts

Mia Alberts-Roberts
Schinveld: Jeu Alberts

Mia Alberts-Dobbelsteijn
Emiel

Puth: Jo Alberts
Thea Alberts-Otten
Mathilda,Diana
Familie Alberts
Familie Hermens

6155 LW Puth, 25 juli 1983
Corr.adres: Pastoor Albertsstraat 9

De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
donderdag 28 juli as. om 11.00 uur in de parochie-
kerk van de H. Petrus Canisius te Puth-Schinnen,
waarna de begrafenis op het parochiekerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van de dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen woensdag 27 juliom
19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Barbaraziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek van 18.30 tot 19.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil- I
ien beschouwen.

f
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete-
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
na een kortstondige ziekte van ons is heengegaan,
gesterkt door de h. sacramenten in de leeftijd van
75 jaar, mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hendrik JosefHamers
echtgenoot van

Josephina Quadakkers
4

Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.
Merkelbeek: J. Hamers-Quadakkers
Merkelbeek: J. Hamers

G. Hamers-Boesveld
Oirsbeek: M. Debeije-Hamers

J. Debeije
Schinnen: G. Limpens-Hamers

W. Limpens
Oirsbeek: F. Rensen-Hamers

Th. Rensen
Rijkevoort: L. Hamers

L. Hamers-Bruis
Merkelbeek: A. Hamers

en al zijn dierbare kleinkinderen
Familie Hamers
Familie Quadakkers

6447 CB Merkelbeek, 25 juli 1983
Geerstraat 8
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdag28 juli om 10.30 uur in de paro-
chiekerk H. Clemens in Merkelbeek, waarna de be-
grafenis volgt op het r.k. kerkhof aldaar.
Samenkomst in dekerk, alwaarvanaf 10.00 uur ge-
legenheid tot schriftelijk condoleren is.
Avondmis tot intentie van de dierbare overledene
woensdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van
het ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid in
Sittard. Gelegenheid tot afscheidnemen, dagelijks
van 17.30 uur tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Met droefheid geven wij kennis van het overlijden
van ons erebestuurslid de weledele heer

H. Josef Hamers
Meer dan 35 jaar was hij aan onze vereniging ver-
bonden.
Door zijn warme sympathie voor de fanfare zal hij
in dankbare herinnering bij ons blijven voortleven.

Beschermheer, erebestuur, bestuur,
directeur, leden en damescomité
Fanfare Sint-Joseph
Merkelbeek

Ik zie een poort wijd open staan
In vol vertrouwen op zijn Heer en Heiland, is ge-
heel onverwacht van ons heengegaan, in de leeftijd
van bijna 92 jaar, onze vader, schoonvader, groot-
en overgrootvader, broer, oom en neef

Jakob Bruist
weduwnaar van

Jeltje Massing
In dankbare herinnering:

Brunssum: Elisabeth Bruist
H. Fiegen

Brunssum: N. Bruist
A. Bruist-Brugel

Gouda: J. Bruist
G. Bruist-van der Panne

Brunssum: W. Bruist
Brunssum: P. Bruist

L. Bruist-Albertz
Brunssum: W. Bruist

M.S. Bruist-Hundscheidt
Brunssum: F. Bruist

M. Delhez
en al zijn klein- en
achterkleinkinderen

Brunssum, 25 juli 1983
Correspondentieadres: Molenstraat 31

De rouwdienst geleid door ds. Baart, zal gehouden
worden op donderdag 28 julia.s. om 14.00uur, in de
Bethelkerk aan de Heugerstraat te Brunssum, ge-
volgd door de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aan de Marebosjesweg te Treebeek.
Bijeenkomst in voornoemde kerk.
Overtuigd van uw medeleven geen condoleren.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het St.-
Gregoriusziekenhuis te Brunssum, bezoekuren da-
gelijks van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanigte
willen beschouwen.

Wij geven met grote deelneming kennis van het
overlijdenvan onze oud-voorzitter en erevoorzitter
van ons koor

Jacob Bruist
Hij heeft 60 jaardekoorzang in Brunssum gediend.
Tevens begiftigd met een onderscheiding van de
Kon. Chr. Zangersbond en de bronzen plaquette
van de gemeenteBrunssum.
In hem verliezen wij een goede vriend.

Bestuur, dirigent en leden
Chr. Gem. Zangvereniging

Brunssum, juli 1983

t
Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens
haar leven heeft gegeven, hebben wij afscheid ge-
nomen van

Helena Ida Josepha
Cox

echtgenote van

Richard Le Haen
Zij overleed, voorzien van het sacrament der zie-
ken, in de leeftijd van 72 jaar.

Sittard: R. Le Haen
Sittard: John Le Haen

Erika enKees, Micha
Stephanie en Michel

Sittard: Richard Le Haen
Pascal
Didier
Rebecca

Sittard: Birgitta Le Haen
Sittard: StephanLe Haen

Katharina Le Haen-Smeets
6133 AH Sittard, 25 juli 1983
Landweringstraat 12
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatsvinden op vrijdag 29 juli om 10.30
uur in de Ant. van Paduakerk te Ophoven-Sittard.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk
vanaf 10.00 uur.
Avondmis, donderdag om 19.00 uur in bovenge-
noemde kerk.
Bezoek mortuarium ziekenhuis Sittard dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Geen bezoek aan huis.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze advertentie als zodanig te beschouwen.

Ik zal niet sterven maar blijven leven
en alom verhaleyi het werk van de Heer.
Ps. 118

Na een moedig gedragen lijden voorzien van de h.
sacramenten, geven wij, in droefheid maar ook in
grote dankbaarheid, Jef terug in de handen van
onze Schepper, in de leeftijd van 68 jaar.

Jef Camps
Montfortaan

pastoor te Hemmerich (Dld.)

Eijsden: Vader
Hubert Camps-Ortmans

Wijlre: H. Camps-Lassauw
Wijlre: L. Sleijpen-Camps

Valkenburg a/d Geul: H. Camps-Daemen
Meerssen: L. Camps-Baeten

Eijsden: M. Simmelink-Camps
Eijsden: W. Camps-Lemmens
Sittard: M. Camps

(zr. Marie Rosé)
Rijckholt: G. Camps-Doumen

Corr.adres: 6231 DZ Meerssen
Montfortanenplein 42
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op donderdag28 juli 1983 om 14.00 uur in de paro-
chiekerk St.-Aegidius te Hemmerich gem. Born-
heim (Dld.) waarna debegrafenis op hetkerkhof al-
daar.
Enige en algemene kennisgeving

t
Na een leven vol liefde en zorgzame arbeid voor al-
len, is voorzien van het h. sacrament der zieken in
het ziekenhuis de Goddelijke Voorzienigheid te
Sittard, zacht en kalm van ons heengegaan, onze
lieve tante en nicht

Maria Hubertina
Juliette Habets

op de leeftijd van 81 jaar
Familie Habets
Familie V.d. Heuvel

Elsloo, 25 juli 1983
AH 6181 Stationsstraat 171
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op donderdagas. om 11.00uur in de Mariakerk
te Elsloo, waarna wij haar zullen begeleiden naar
haar laatste rustplaats op het r-k. kerkhof aldaar.
Bijeenkomst aan de kerk en geen condoleren.
Woensdagavond om 18.45 uur wordt derozenkrans
gebeden in de St. Augustinuskerk te Elsloo, waar-
na aansluitend de avondmis zal plaatsvinden.
Bezoek rouwkapel ziekenhuis te Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.

t
Diep bedroefd, doch dankbaar voor wat hij voor
ons geweest is, geven wij u kennis, dat plotseling,
voorzien van deh.h. sacramenten der zieken, in het
De Weverziekenhuis te Heerlen, op de leeftijd van
67 jaar is overleden, mijn dierbare echtgenoot,
broer, behuwdbroer, oom en neef

Antonius Hubert
Jeukens

echtgenoot van

Anna Maria Hubertina
Paffen

Schin op Geul: A.M.H. Jeukens-Paffen
Familie Jeukens
Familie Paffen
Familie Bemelmans

6305 AH Schin op Geul, 23 juli 1983
Strucht 52
De plechtige uitvaartdienst gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben donderdag 28 juli a.s. om 11
uur in de parochiekerk van de H. Mauritius te
Schin op Geul.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, zal er
geen condoleance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal dinsdag 26
juli om 19 uur een avonddienst gehouden worden
in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van
het De Weverziekenhuis te Heerlen. Bezoekuren
dagelijks van 16 tot 17 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

tCornelia Gijbels, echtgenote van wijlen Joan-
nes Penders, oud 85 jaar, Maastricht. Corr.adres

Kast. Rimburglaan 27, 6222 SN Maastricht. De uit-
vaartdienst is heden 26 juli om 10.30uur in de paro-
chiekerk van St.-Hubertus Bosserveld-Maastricht.

t Nicolaas Bouvrie, oud 75 jaar, 6217 VH Maas-
tricht, Hermelijnstraat 93a. De uitvaartdienst

vindt plaats morgen 27 juli om 14.30 uur in de paro-
chiekerkvan Onze Lieve Vrouw van Goede Raad te
Malpertuis Maastricht.

t Agnes van Spanje, echtgenote van Mathieu
Haesen, oud 60 jaar, 6225 BB Amby, Cramer van

Brienenstraat 23. De uitvaartdienst vindt plaats
morgen 27 juliom 10.30 uur in deparochiekerk van
de H. Walburga te Amby-Maastricht.

tMathilde Fooij, echtgenote van August Hollan-
ders, oud 68 jaar, Maastricht, Schellingruwe 38b.

Corr.adres Toemooiruwe 9, 6218 TC Maastricht. De
uitvaartdienst vindt plaats morgen 27 juliom 11.00
uur in deparochiekerk van deVierEvangelisten te
Malberg-Maastricht.

t Johannes Smeets, echtgenoot van Bertha Wet-
tehahn, oud 63 jaar, 6231 AM Meerssen, Bos- ■

straat 6. De uitvaartdienst vindt plaats morgen 27
juliom 10.30uur in deparochiekerkvan het H. Hart
van Jezus te Rothem-Meerssen.

tNico Pusceddo, oud 18 jaar. Pr. Irenestraat 8,
6101 St.-Odiliënberg. De eucharistieviering zal

plaatshebben heden dinsdag om 10.30uur in de pa-
rochiekerk van Pius X te Echt. Geen condoleren.

tAnna Maria Catharina Jochems, oud 88 jaar.
Maaslandkliniek in Hom. De eucharistieviering

zal plaatshebben heden dinsdagom 11.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart te Maasbracht-Beek.

t Maria Kneepkens, weduwe van Hendrik
Adams, oud 80 jaar. Maaslandkliniek Hom. De

eucharistieviering zal plaatshebben heden dinsdag
om 10.30 uur in de parochiekerk van de H. Marti-
nus te Beegden.

t Barbare Rubberg, weduwe van Jozef Joosten,
oud 77 jaar. Broekstraat 26, 6049 CJ Ooi-Herten.

De eucharistieviering zal plaatshebben morgen
woensdag 27 juli a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Michael te Herten. Schriftelijk con-
doleren vanaf 10.00 uur in de kerk.

t Michael van Eek, echtgenoot van Gertruda
Everts, oud 70 jaar. Heysterbaan 35. 6044 KW

Roermond. De eucharistieviering zal plaatshebben
morgen woensdag 27 juli a.s. om 11.00uur in de St.-
Jozefkerk te Roermond. Geen condoleren.

t
In de nacht van zaterdag op zondag ontsliep geheel onverwacht, vredig en
kalm, in de overtuiging, onder de bescherming van Maria Sterre der Zee
een beter leven in te gaan, mijn lieve vrouw, zus, behuwdzus, tante en
nicht

Beatrix Hubertina
Elisabeth Pluij makers

echtgenote van

Herman Filott
Zij bereikte de leeftijd van 72 jaar.

De bedroefde familie:
Valkenburg a/d Geul: H. Filott

Familie Pluijmakers
Familie Filott

6301 HZ Valkenburg a/d Geul, 24 juli 1983
Trianon 45
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben donderdag 28 juli a.s. om 14
uur in de parochiekerk van de H.H. Nicolaas en Barbara te Valkenburg
a/d Geul, waarna de crematie zal plaatsvinden om 15.30 uur in het crema-
torium, Imstenraderweg 10te Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven zal er geen condoleance zijn.
Voor de zielerust van de overledene zal woesdag 27 juli om 19 uur een
avonddienst gehouden worden in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in mortuarium Smeets, Spoorlaan 29 te Val-
kenburg. Bezoekuren dagelijks van 18 tot 19 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Toch nog vrij onverwacht is hedenvan ons heenge-
gaan, onze lieve moeder, groot- en overgrootmoe-
der

Engelina
Bethlehem-Luik

in de leeftijd van 81 jaar.

Haarkinderen
klein- en achterkleinkinderen

Heerlen, 24 juli 1983
Elandstraat 26
De begrafenis vindt plaats op donderdag28 juli a.s.
om 13.00 uur op de Algemene Begraafplaats aan de
Kampstraat te Heerlerheide.
Bijeenkomst om 12.45 uur aan de ingang van de be-
graafplaats.

Enige en algemene kennisgeving

t
In de liefde en vrede van Christus is heden, na een
kortstondige ziekte, voorzien van het h. sacrament
der zieken, in de gezegende ouderdom van 93 jaar,
van ons heengegaan onze dierbare moeder en
schoonmoeder, lieve oma, zuster, tante en nicht

Hubertina Boijens
weduwe uit het eerste huwelijk van

Leonard Kremers
en weduwe uit het tweede huwelijk van

Jean Eberson
Geleen: Harie Eberson

Carola Eberson-Nieuwenhuis
Geleen: Jean Eberson

Lies Eberson-Wauben
en haar dierbare klein-
en achterkleinkinderen
Familie Boijens
Familie Eberson
Familie Kremers

6164EE Geleen, 25 juli 1983
Corr.adres: Schumanstraat 1
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
vrijdag 29 juli as. om 10.30 uur in de parochiekerk
van de H.H. Marcellinus en Petrus te Oud-Geleen,
waarna de begrafenis op het parochiekerkhof al-
daar.
Bijeenkomst in de kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Tot intentie van onze dierbare overledene zal een
avondmis worden opgedragen, donderdag 28 juli
om 19.00 uur in voornoemde parochiekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkapel van het St.
Barbaraziekenhuis te Geleen, alwaar gelegenheid
tot bezoek dagelijksvan 18.30 tot 19.30 uur.

Intens en met volle teugen genoot jevan het leven.
Te kort mochten we hieraan vreugde beleven

We zullen je missen

Roy van Neer
Bestuur, team, ouders en
leerlingen van de
St.-Paulusschool Sittard

Dankbetuiging
Een grote troost voor ons was uw overweldigende
belangstelling bij het overlijden en de begrafenis
van mijn lieve man, vader en schoonvader

Emil Nowak
Wij danken u allen hartelijk voor de condoleances,
brieven, h.h. missen, bloemen en de begeleiding
naar zijn laatste rustplaats.

A. Nowak-Külter
Mia en Jac Stams

Übach over Worms, juli 1983
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 30 juli om 19.00 uur in de parochiekerk
St.-Jozef te Waubach.

Te h. 1-pers.APP. best. uit:
zit/slpk., badk., met toilet
en hal, huur ’ 475- p.mnd.
mcl. water, licht en cv.
Ligg. naast rest. Lotus, |
Kampstr. 17. Schaesberg,
te bevr. 04455-2236.
Te h. APPARTEMENT
voor 1 of 2 pers., beg.
grond. m. tuin, gem. Kerk-
rade. Aanv. direct. Tel. 045-
-725667 of 351756.
Te h. gem. BOYENWO-
NING te Brunssum. Tel.
045-720350.
Te h. gem. ZIT/SLAAP-
KAMER met keuken, te
Brunssum, tel. 045-720350.
Te h. gestoff. APPARTE-
MENT woonk., slpk., keu-
ken, douche, w.c voor 1 of
2 pers. ’650- tot ’7OO-
-all-in. Anjelierstr. 48 Hrl.
tel. 045-213308.
Voor alle EVENEMEN-
TEN: verhuur van koel-
containers, frites-, ham-
burgers- en ijsverkoopwa-
gens. Tevens beschikbaar
mrywagen en erepodium.
Voor informatie 04490-
-10888. Evenementen Sit-
tard. B.V.
Te h. BOYENWONING te
Hoensbroek, 4 kamers,
cv., douche en w.c, oud
huis, huur n.o.t.k. Tel. 045-
-752298.
EYGELSHOVEN: Rim-
burgerweg. Te h. boyen-
woning, woonk., slaapk.,
keuken, badk., eigen in-
gang, ruime kamers, v.
ouder echtpaar of al-
leenst., ’ 750,- p.mnd. mcl.
verw., gas, licht en water.
Br.ond.nr. XE 751 LD,
Markt 42, 6461 ED Kerkra-
de.

Te h. KAMERS
zond. balkon, Brunssi
Tel. 250468. na 17 uur.
2-pers. APPARTI
centr. Hoensbroek. pc
aug., woonk., slaapk.,
entree, berging, cv.,
stoff. Tel. 045-213928, ni
uur.

___l______z____i ___n____i
TAXATIES binner
en als het moet dczel
dag. Cornelis Brorens, ikeiaar en taxateur <Oranjelaan 211, Gele
04494-40030.
HUIS te k. gesch. v. <renliefh., tuin 600 ni2.
verw. keuk, gr. 4x4 m, a
bouwkeuk., gr. woo
9x6, 1 studeerk., bad
douche, 3 slpk., gr. zol
m. vaste trap, kelder. Al
zeer goed onderh.

’ 130.000-Tel. 045-316 J
In Grasbroek te k. lei
gerieflijke WONING \voor- en achtertuin.
bevr. 045-717225, na 19 U

Te k. halfvrijst. HÜ
Eijsden, pr. f 125.000,-1
Tel. 04409-3580.
BRUNSSUM-CENTRÜ
boven Passage, riante
+ balkonn + lift + cv.
verd. tot. opp. 110 m 2.Il
woonk. + open keuk
met eiken aanb., 35 m'
slaapk., resp. 19-9-9
badk. m. ligb. en douc
8.5 m 2; hal 13 m 2; vr

’ 145.000,-.Evtl. aank. h
vrijst. of vrijst. woonh
met tuin, in Brunssi
mogelijk tot m

’ 145.000,-. Te bevr. Hoe
naars Ass. 8.V., tel. "252109.

UITLAAT kapot? E
naar Auto Sport. V'
snelle service. Schelst;
175, Heerlen, tel. .725507. Dealer orig. 'max-uitlaten. ,
Wij betalen 50 a 200 i
voor uw oude auto. '045-751399. Gratis afhaji
AUTO'S te koop gevr. b
'74 t/m '80, tel. 04405-lg
Wij kopen en halen
SLOOPAUTO, ook sC
dewagens. Autohandel
sloperii S. Marxer. Kal
weg 24, Heerlen, tel. "720418.
OPGELET! Wij ge"
f 100- tot ’ 20.000- vj
uw auto en sloopauto. 0
tis afgehaald. Tel. <f
424324 b.g.g. 422435.
Auto's te k. gevr. Be*
goede prijs en vriiwarin
bewijs. Garage SCHA»
KENS, KlimmenderS
110 Klimmen tel. 04*
2896. _^

Te k. gevr. div. sloop-]
SCHADEAUTO'S teg.fl
prijs. Gratis afgeh. Aut 1
loperij C. Korvers In
Cramer 98 Hrl. tel. *751807. 1
SOS-SLOOPHANDEL
en verkoop van sloop-
tweede handsauto's Ha
land 28 Brunssum, tel. f
259912. J
Te k. gevr. AUTO'S, i^bj. merk of prijskla*
schade of spuitwerk é\
bezwaar. Tel. 045-41919*

I —Zo goed als nieuwe VW-personenbus voor 8 pers-
huur. Tevens Mercedes-bus voor 8-pers. en grote W
.ruimte, spec. voor verenigingen. Interess. huurprijze"

Harreman verhuur
De Koumen 28, Hoensbroek, tel. 045-218342. ___.
EENKAMERAPPARTEMENT 2-pers., huur ’501
p.mnd., Brunssum. Tel. 045-250468, na 17 uur. ___

Baksteenstrippen
De grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen *gerij, vanaf ’9- per m 2. Ook verzorgen wij nu uw l
en voegwerk. FrepaC.V., Hogeweg 10, Voerendaal,"
045-752294. _^

New Look B.V. Steiger- en KANTELDEUREN (fl
BOUWMACHINEVER- voor industrie) of rol
HUUR. Edisonstraat 8, ken bestellen. StrflJSchaesberg, tel. 045- Voerendaal bellen tel V
312154/312709. 750187, Tenelenweg8^

m____m__\_m _____mm internationaal erkende

P^l I TELEPAATH EN HELDERZIENDE

K **$ SB \W s,e telepaath en helderziende me

HHM-IH-BiÉM-B uur in hotel De Gouden Leeuw,
Korte Kerkstraat 44-46 te Geldrop bij Eindhoven. Ze«
grote parking aanwezig. .*

Rabindra zegt u alles waar ook ter wereld wat u weten «
o.a. toekomst, zaken, vriendschap, liefde, reizen, watl
vermijden of ondernemen moet en helpt met al uw probj"
men. Meer dan duizend persverslagen en dankbetuigjj
gen ook van de allermoeilijkste zaken ter inzage. De N^derlandse pers schreef op dinsdag 28 juni 1983: in een d*
allermoeilijkste vermissingszaken van een verdwen8
kind, faalden dagenlange zoekacties van politie, zoek"'
gades, speurhonden en duikers, honderden vrijwilligers *telepathen, tot Rabindra kwam en de juiste plaats van *e
drinking aanwees. De internationale pers schreef: dit is <*!
gekend. Rabindra sprak waar alle anderen moesten z*'
gen. Ook schriftelijk consult mogelijk, antwoord in blan0"

enveloppe binnen 10 dagen. Geheimhoud, verzekerd.
Corr.adres: Rabindra, Bovenweg 58, Muntef'
dam 9649 CE prov. Groningen.

PERSOONLIJKE LENINGEN "1
Wij kunnen weer bijzonder gunstige Persoonlijke leningen, zonder onderpand verstrekbaar I
2e hypotheken verstrekken. Vergelijk onze en meestal kwijtschelding bij overlijden.
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35.000, 369, 405, 489, 672, 9 tot 21 uur. Sj
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i _-__— j hoofdstraat 9. nabij markt
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nieuws uit de provincie, reportage

Limburgse successen voortgezet

Wijnands en zoon
winnen „Marseille"

HEERLEN - De Limburgse duiven-melkers hebben de briljante suc-cessen van dit seizoen weer voort-
gezet op de nationaleen Internatio-
nale wedvlucht vanuit Marseille
°ver 850 kilometer. Wijnands en
*oon uit Maastricht kwamen toteen geweldige prestatie met hetwinnen van het nationale concours
vóór de andere Limburger FritsRennenberg uit Bingelrade. De dui-ven van beide melkers wisten zelfs
°P de dag van lossing in de late
avonduren hun hokken nog te be-reiken.

°e duif van Rennenberg maakt zelfseen grote kans om de eerste interna-

tionaal bij de duivinnen te winnen. De
bekende Duitser Egon Seegmuller uit
Grosteinhausen werd de triomfator.
van het internationale concours zon-
dagavond om 18.57 uur op 675 kilo-
meter, de kortste afstand. De eerste

Belg is Demière uit Gosselie om
20.18 uur op 800 kilometer. Het con-
cours sloot gisteravond.
De vroegste Nederlandse duiven van
zondag waren Wijnands en zoon

Maastricht 21.10 uur en maandag
7.40 uur, F. Rennenberg Bingelrade
21.53 uur en maandag 11.15 uur.
Maandag.' J. Vervuurt Horst
5.51/9.35/10.30, H. Smeets Meche-
len 7.10/8.52.C. Boots Kessel 7.30,
C. Visschers Beek 7.55/8.30/11.00, J.
Hendriks Sevenum 7.55, Thijssen-
/Stienen uit Thorn 8.27, J. Koning
Achtmaal 8.31, H. Oosterwijk Heijnin-
gen 9.12, J. van der Heiden Hoens-
broek 9.11, W. Peeman Middelharnis
9.34, Van Riet Sevenum 7.45, P.
Janssen Venray 9.48, W. Smeets
Banholt 9.38/9.43, Otto Bergen op
Zoom 9.49, Roosen Eysden 10.26,
Schreurs Cadier en Keer 10.30, Van
Gerven Hedel 10.43.

Vraagtekens
Sront- ""■,het ministerie daarin
j. °ot gehjk; aan de anderekant zet
D.f.i7 aagtekens- De overheid zelf
rei, \iVoor. Privatisering en dan ho-
Vnl»_Te ri? lcos van woningzaken
Ver. nS.m,J thuis biJ het bedrijfsle-
«amVm '? in feite Sebeurd bij de-menwerking tussen SBDI enMsil s- Wie heeft een leegstands-
W£.,van 4,5 miljoen aan zijn
ftuvt hangen? Niet de SBDI, maar
«naam*5" Er ls &ewoon gebruik ge-
Kei i;.? van de voorgeschreven re-kten 6"' Er Valt °ns niets te ver"

jJrouWens het gesprek met het mi_
daan *_? nog gaande. Er wordt ge-War^de zaak definitiefis. Ik ver-zet at het gezonde verstand zalmüfnieren-- Er is geen Ruyters die
ook ln zijn zak steekt. Er zijnOvprf,eeA v,ette winsten gemaakt,
tram. } hele Pakket van woning-
liik,fCtles met het SBDI nauwe-
te ifi procent... Dat is trouwens wel
tWo vaan de bedragen aan Ven-
Jar^n hapsbelasting die de laatsteWat R

2lJn betaald. Nihil namelijk...«Ruyters heeft gekregen is in fei-
de rf<= V"goeding voor het werk en
de , ,° sen daarmee was dan weldeu^e.rkgelegenheid van onze me-
ken erkers verzekerd", aldus ir Beu-. die zich nauwelijks zorgen

maakt over het onderzoek van het
ministerie dat nog niet isf%fgesloten
Ir Beuken is oud DSM-medewer-
ker, die ten tijde van de mijnsluitin-
gen in de 60-er jaren overging naar
DAF om daar mee te helpen aan de
opbouw van nieuwe arbeidsplaat-
sen bij DAF (nu Volvo), grijpt her-
haaldelijk terug op de zorg voor de
werkgelegenheid, die door het bui-
tenspel zetten van de SBDI ook zal
doorwerken in de Limburgse bouw,
waar volgens Beuken door Ruyters
geen exclusieve rechten worden
verleend. Er is gewerkt met 15 aan-
nemers en vele architecten. Met
Muyres en ook Westland Utrecht
werden bij grote projecten BV's op-
gericht tijdens de bouw. Volgens ir
Beuken niets bijzonders in de
bouwwereld.

" Ir. Huub Beuken: „Wie een arbeidsplaats verloren laat gaan,-
vindt mij op zijn weg."

CDA-bindingen
Ir Beuken verzet zich tegen steeds
opnieuw opduikende verhalen over
de wijdvertakte CDA-bindingen in
SBDI-Ruyters zaken. „Wij hebben
hier 100 gekwalificeerde medewer-
kers. Drie ervan zijn politiek actief

in hetCDA. Ikzelfben politiek hele-
maal niet actief. Wat zegt dat alle-
maal in een provincie waar de mees-
te beslissingen in gemeenteraden
en provinciale staten door een CDA-
meerderheidworden genomen? Het
is gemakkelijk te beschuldigen. Wat
ik al allemaal heb gehoord en gele-
zen... wij storten geld in de CDA-
kas, wij financieren het SROL. Wij
of het SBDI kopen grond op voor-
hand om er premieverhuurwonin-
gen neer zetten... Allemaal nog te
onnozel om op te reageren."

Werkapparaat
Over de band met de SBDI zegt hij:
„De SBDI was klein opgezet en be-
doeld om woningen voor bejaar-
den en andere doelgroepen te bou-
wen. Er waren 800 woningen. Te
klein voor een eigen werkappa-
raat. Nog voor de woningmarkt in-stortte wees een accountantson-
derzoek uit dat er minstens 1600woningen nodig waren om een
eigen apparaat voor het SBDI te

rechtvaardigen. Toen is dat con-
tract gesloten waarbij Ruyters het
werk deed voor de SBDI."

„Uit dietijd komt ook de maatregel
van het ministerie dat 5000 onver-
koopbare koopwoningen in Neder-
land omgezet mogen worden in
huurwoningen. Als enige in Neder-
land sprongen wij daarop in. Onge-
veer 1000 koopwoningen, waaron-
der precies 190 woningen van Ruy-.
ters zelf, zijn zo in de verhuursector
gebracht. Geen handeling werd ge-
daan zonder medeweten van het mi-
nisterie. Wij hebben daarbij heel
wat risicos genomen. Ook andere
eigenarenvan projecten diezijn om-
gezet hebben grote verliezen gele-
den. Wij, per woning 10 tot 20 dui-
zend gulden."
„Indie dagenwerden het SBDI 7400
woningen uit heel Nederland aange-
boden, maar juist vanwege dat con-
tract van ons met de SBDI waarin
de grote risicos voor Ruyters waren
hebben wij alle projecten die wer-
den aangeboden zeer nauwkeurig
onderzocht. De reden is duidelijk.
Het ging om de prijs en de verhuur-
baarheid op de eerste plaats, want
wie droeg de risico's wanneer er te-
veel leegstand zou optreden of de
prijs niet scherp genoeg: Ruyters.
Van dieaanbiedingen hebben wij er
2200 als haalbaar geadviseerd aan
het SBDI. Natuurlijk zijn er projec-
ten die er beter uitsprongen als an-
dere, maar over het geheel gezien
was het meer werkhouden danzoals
gesuggereerd grof verdienen. Na-
tuurlijk in een tijdvan malaise is de
handel agressiever en harder. Het
SBDI zat goed en is een gezonde
stichting gebleven dank zij dat con-
tract met Ruyters", legt ir Beuken
uit.

Tijdens hevig onweer in Sittard

Brandstichters
op heterdaad

betrapt
SITTARD - De Sittardse politie
wil vooralsnog weinig kwijt over
de mysterieuze achtergronden van
een poging tot brandstichting za-
terdagnacht tijdens een hevig on-
weer boven Sittard. De Sittardse
politie die op dat moment de han-
den vol had aan het controleren
van op hol geslagen alarminstalla-
ties, liep op de Bergstraat in Sit-
tard een man tegen het lijf die in
grote haast de gebouwen van de
kleding cash en carry Hollywood
verliet, omdat daar plotseling ook
het alarm begon te gillen.

De man S. uit Maastricht bleek te
zijn uitgerust met flessen terpentijn
en kaarsen. Zijn vriend P. dieop het
Stationsplein naar een gereedstaan-
de auto was gerend, kon eveneens

korte tijd later worden aangehou-
den. Het tweetal heeft bekend in op-
dracht naar Sittard te zijn gekomen
om brand te stichten. In verband
daarmee is inmiddels ook de boek-
houderF. uit Maastricht aan de tand
gevoeld.

In Sittard loeiden zaterdagnacht
ophetzelfde moment meer dan tien
alarminstallaties die door de har-
de wind in werking waren gezet.
De politie zette extra patrouilles
in. Bij toeval reed een patrouille-
wagen juist de Bergstraat in op
weg naar een andere melding in de
binnenstad, toen S. de deur uit-
stormde. De kledinggroothandel is
kortgeleden overgegaan in andere
handen.

Ir Huub Beuken over affaire SBDI:
„Ruyters is als

kapstok gebruikt”
door rob peters

EJTTARD - „Als op onterech-
-5 gronden door deze hele
*"-g van zaken een arbeids-
"aats bij Ruyters verlorenaat, dat zullen degenen dieaar de oorzaak van zijn, mij
P hun weg vinden... met alle
lr»dische middelen. Totnu-

r
°e is er nog geen aanwijsba-re schade, maar goed doet zo.j} 2aak je nooit." Dat zegt me-

" p-verantwoordelijk direc-
se.Ur van de Ruytersgroep te
m rd voor de contractenr??et de stichting SBDI ir**vub Beuken(49).
Ti

'vanJkeP' vroegtijdig teruggekeerd
«vep],Va. antie>is geschrokkenvan de
_ond id aan beschuldigingen, ver-L-jj^tellingen en nonsens die in-
rnpH

ls over zi Jn bedriJf en de 100
_opifWerkers ziJn uitgestort, nadat
'sam Juli staatssecretaris Brokx de
.metH Werking van zi Jn ministerie'en_r SBDI bevroor vanwege te
-ern bindingen met de Ruyters-
I g "eP en daarmee 2000 huurwonin-
'vnr.^iln 15 Limburgse gemeenteni u°nopig iaat „zweVen".

!kan!t^i alja!.en zo-Ruyters wordt als!cuLl°k «ebruikt om politieke dis-!£f£J te lokken. Al jarenwordtgeeds hetzelfde verhaal over bin-
"rjprlfr-i fannemers, politici eni senlfyke gebruikt. Ik kan de plaat-
straw aangfgeven waar die kapstok
Waar c *u

baar wordt aangepakt,
om'wl m wezen nu eigenlijk
gen g ât om een aantal regelin-
Waar.^n

u_. PremieverhuursectorCM»mini!terie de gerede
van m,-! ,at- er een mogelijkheidC„Tbmk ? zat Daarom is ver-schik october die circulaire ver-kenen waarin met name de zaak
WerH.f commerciële bindingen
geruidangei)akt en door het SBDI alKeruime tijd ter hand genomen."

Geen blokkade
subsidie voor

emancipatiewerk
DEN HAAG - De Vereniging van
VOS-werkgroepen in Limburg en
de Stichting Paars Platform voor
Emancipatiewerk in Limburg zijn
er niet in geslaagd de door het mi-
nisterie van WVC aan Gedeputeer-
de Staten van Limburg ten behoe-
ve van het emancipatiewerk ver-leende subsidie over 1981 van
160.000 gulden te blokkeren.
Beide groeperingen hadden op
grond van dewetAROB bij de afde-hng rechtspraak van de Raad vanState tegen de subsidieverleningeen beroepsprocedure aangespan-
nen. De voorzitter van de afdelingdr M. Troostwijk, heeft hen echter'niet ontvankelijk' verklaard.
Volgens staatsraad Troostwijk ishet niet mogelijk om op grond vandewetAROB beroep aan te tekenen
tegen de subsidieverlening aan pu-bliekrechtelijke lichamen, zoals in
dit geval aan Gedeputeerde Staten
van Limburg. Overigens strijden de
Vereniging van VOS-werkgroepen
in Limburg en de Stichting Paars
Platform voor Emancipatiewerk al
jaren tegen het subsidiebeleid van
GS van Limburg.
GS erkennen voor de subsidieverle-
ning slechts de Stichting Platform
Educatief Werk. De aanvragen voor
subsidie van de Vereniging van
VOS-werkgroepen en de Stichting
Paars Platform zijn afgewezen.

Meeste open
zwemwateren
„betrouwbaar"

ROERMOND - Bij een bemonste-
ring door het Waterschap Zuive-
ringschap Limburg naar de kwali-
teit van open zwemwateren in Lim-
burg bleek de Hornergriend in
Roermond, de ondiepe en diepe
plats Startebos Meijel en de Moker-
plas bij Mook betrouwbaar. Als
„aanvaardbaar" worden genoemd
de plassen bij de Schatberg in Seve-
num, bij de Kasteelse bossen in
Horst en de Grote Siep in Mook.

Fame
„Tegenwoordig komen de invloe-
den uit de samenleving zelf. Films
als Fame, die enorm aanslaan bij
het jongepubliek, zijn nu bepalend
voor het modebeeld. Of populaire
sporten, zoals jogging. Zon rage
duurt dan een of twee jaaren ver-
dwijnt dan weer", aldus Ots.
Voor de inkoop betekent dit, dat er
op korte termijn moet worden ge-
werkt. Bestelde goederen moeten
binnen de kortste keren in de win-
kels kunnen hangen. Daarom
wordt tegenwoordig zoveel moge-
lijk dicht bij huis ingekocht, bij fa-
brikanten die snel op de wensen

van het publiek kunnen inspelen.
„Voordeel van deze inkoop dicht
bij huis is ook, dat je geen proble-
men hebt met de valuta van veraf
gelegen landen".

Desalniettemin behoort de hele we-
reld tot de markt die C. en A. voor zijn
artikelen verkent. De belangrijkste
oriëntatiepunten voor de modeten-
denzen zijn wel de internationale
beurzen, zoals de Prêt-a-Porter in
Parijs en de beurzen in Milaan en
München, waar belangrijke confectio-
nairs hun collecties voor het komende
seizoen tonen.
Hoewel de collecties eens per half-
jaarvan gezicht veranderen, betekent
dit geenszins dat elk halfjaar een heel
nieuwe voorraad wordt ingekocht.

" Twee pakken voor deze zomer uit de collectie van C. en A

Aanvulling
„De inkoop is een continu proces.
Ér wordt wel eens gevraagd: „wan-
neer is de nieuwe collectie in
huis", maar er is eigenlijk nooit een
nieuwe collectie. De bestaande
collectie wordt alleen voortdurend
aangevuld met standaardkleding
(grijze pantalons en witte overhem-
den), waar altijd vraag naar is, en
met kleding volgens de laatste
trends en kleuren. Via computers
weten wij precies wat er in de win-
kels hangt en wat er - dus - moet
worden bijbesteld. Bij C. en A. be-
staat daarom ook geen voorraad
zoals bijvoorbeeld bij detailzaken".
Bij de inkoop van de meer modieuze
kleding moet de inkoper het vooral
hebben van zijn modegevoeligheid
en ervaring. Op de beurzen krijgt hij of
zij een indruk van de tendenzen, die
dan worden vergeleken met de kleur-
prognoses. ~De ervaring heeft ge-
leerd dat er altijd een wisselwerking in
de kleuren bestaat. Wanneer zachte

kleuren in de mode zijn geweest, wor-
den deze altijd gevolgd door een pe-
riode met harde kleuren. Dat is een
van de gegevens waarmee iedere in-
koper rekening houdt", aldus Ots.
Waar bij de inkoop ook sterk rekening
mee wordt gehouden, is de doel-
groep. Omdat C. en A. - van oudsher
een volkszaak - nog altijd mikt op een
zo breed mogelijk publiek, kent dit
modewarenhuis heel wat doelgroe-
pen, die elk een apart kledingmerk
hebben, afhankelijk van de stijl (spor-
tief of klassiek), of van bijvoorbeeld
de matenrange.
Zo komt in het merk Clock House, af-
gestemd op een trendgevoelig jong
publiek, de confectiemaat 46 niet
voor. De wat klassieker ingestelde
vrouw zal eerder iets kopen van het
kwaliteitsmerk Your Sixth Sense, ter-
wijl voor de man die van stijl houdt het
merk Westbury is ingevoerd en voor
de kinderen het merk Palomino.

Jos Ots over inkoop bij C en A:
Ene rage in

de mode
volgt andere

rage op

HEERLEN - „Je kunt in de
mode tegenwoordig nauwe-
lijks meer spreken van ten-
denzen. Waar we mee te ma-
ken hebben, zijn pure rages.
Neem nu de pastelkleuren,
waarmee de winkels vol hin-
gen. Die zijn pas in december
gekomen, maar nu al maken
ze plaats voor de aardkleu-
ren. Het wordt gewoon te gek.
Je kunt de wensen van het
publiek haast niet meer bij-
houden".

Jan Ots, voormalig inkoper van
C. en A. Nederland en thans pu-
bliciteitsman van dit modewa-
renhuis, weet uit ervaring hoe
moeilijk het is om precies aan
de eisen van het modieuze pu-
bliek te voldoen. Vooral de laat-
ste jaren is de taak van de inko-
pers verzwaard, doordat de
consument aanmerkelijk mode-
bewuster en veeleisender is ge-
worden. Maar ook onrustiger,
want juist onrust is naar de me-
ning van Ots de oorzaak van de
snel opeenvolgende lijnen in de
mode.

„Deze generatie heeft het hele wel-
vaartsgebeuren meegemaakt. Kan
zich wat veroorloven, wil snel inspe-
len op nieuwe ontwikkelingen en wis-
selt telkens van garderobe", aldus
Ots. Een bijkomende oorzaak voor de
onrust is ook, dat het modebeeld al
sinds de jaren zestig niet meer wordt
bepaalde door de vooraanstaande
couturiers (in de jaren na de Tweede
Wereldoorlog was het bijvoorbeeld
Christian Dior wiens wil wet was in de
mode), maar door de rage-gevoelige
jeugd.

"Rages en populaire sporten, zoals jogging, zijn tegenwoordigbepalend voor het modebeeld, waaruit
de sweet-shirttruien al haast niet meer weg te denken zijn.

Doelgroep
De inkopers van C. en A. richten
zich allen óf op een bepaalde doel-
groep, of op een bepaald produkt.
Zo zijn er inkopers die niets anders
doen dan rokken uitzoeken en an-
deren die alleen herenpantalons
inkopen.
„De inkopers werken in teams aan de
hand van opdrachten. Hun keuze is
gebaseerd op ervaringen en, zoals
gezegd, op computergegevens. Toch
wordt bij het presenteren van heel
nieuwe artikelen omzichtig te werk
gegaan. Zo worden enkelefilialen uit-
gekozen om een nieuw artikel uit te
testen. Slaat het aan, dan wordt op dit
thema voortgeborduurd, slaat het niet
aan, danverdwijnt het uit dewinkels".
Overigens heeft niet elk filiaal dezelf-
de collectie. Zaken in plaatsen waar
campings in de buurt zijn, hebben bij-
voorbeeld een flinke collectie vrije-
tijdskleding. In de winkel in Maastricht
is meer chique kleding te vinden dan
in de zaak in Amsterdam, terwijl in
Rotterdam tegemoet wordt gekomen
aan de grote vraag naar lerenkleding.
Zo wordt duidelijk rekening gehouden
met de wensen van de bevolking inde verschillende delen van ons land.Sinds enkele jaren komt C. en A. ook
tegemoet aan de wens van het pu-
bliek om op één plaats een hele gar-
derobe aan te kunnen schaffen en is
het aanbod van kleding voor vrou-
wen, mannen en kinderen uitgebreid
met een collectie schoenen, lingerie
en accessoires zoals tassen en
shawls.

Maar om welk artikel het ook gaat,
één voorwaarde wordt eraan ge-
steld: het moet goedkoper worden
geleverd danelders. „Dat betekent
niet dat onze artikelen de goed-
koopste zijn die er te krijgen zijn,
maar wel dat zij goedkoperzijn dan
artikelen van een vergelijkbare
kwaliteit. Alle kleding wordt apart
voor C. en A. gemaakt. Dat houdt in
dat bestaande ontwerpen worden
aangepast. Wordt een kledingstuk
wat fraaier gemaakt, dan wordt het
ook iets duurder, maar dan is de
kwaliteit eveneens verbeterd. En
andersom worden bestaande ont-
werpen soms ook iets vereenvou-
digd om ze goedkoper te kunnen
leveren". aldus Ots.

Dit uitgangspunt wordt niet alleen ge-
hanteerd in Nederland, maar ook el-
ders in dewereld waar C. en A. vesti-
gingen heeft, zoals België, Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Ja-
pan, Brazilië, Amerika, Luxemburg en
sinds begin dit jaar ook Spanje.

Dinsdag 26 juli 198311
Limburgs dagbladj
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LEOP.

BAGGEN
Eig. L.A. Sengers
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tijdje vrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN
Royal: Octopussy, 3e week, 12 jr. dag.
14.30en 20.30 uur, wo 14.30 en 20.30 uur.
Rivoli: Blue Thunder. 12 jr. dag. 15.30
en 20.00 uur. Kuifje en het haaienmeer,
2e week. a.l. dag. 14.00 uur.
H 5: Poltergeist, tweede week. 16 jr.dag.
14.30 en 20.30 uur. Pinocchio. a.l. dag.
14.00 uur. Quo vadis, a.l. dag. 20.00 uur.
Streetfighters, 4e week, 16 jr. dag. 14.15
en 21.15 uur. Rocky 3, 16 jr. dag. 13.45 en
20.45 uur. Dodenrit, a.l. dag. 14.00 en
21.00 uur.
Passage: Vrolijk sexpension. 18 jr. dag
vanaf 14.00 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: Street Fighters, 16
jr. di 20.30 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Big Bomber. a.l. Wo 22.15
uur. Spetters. 16 jr. di en wo 24.30 uur.

MAASTRICHT
Festival: The Year of living dangerous-
ly. dag. 14.30 en 20.30 uur.
Palace 1: Helden in de frontlinie, 16 jr.
dag. 14.15 en 20.15 uur.
Palace 2: Evil Death. 2e week, 16 jr.
14.15 en 20.15 uur.
Studio: Torn and Jerry, a.l. dag. 14.00
uur. Spartacus, a.l. dag. 20.00 uur.
Royal 1: Prinses Seca. 18 jr. dag. vanaf
12.00 uur.

Royal 2: Kannibalen vallen aan. 16 jr.
dag. 14.30, 16.30 en 20.30 uur.
Mabi 1: Octopussy. 12 jr. 3e week, dag.
14. 16.45 en 20.30 uur.
Mabi 2:Bvd deelt doffe dreunen uit, a.l.
dag. 14.00. 16.30 en 21.00 uur.
Mabi 3: American Gigoio. 16 jr. dag.
14.00, 16.30 en 21.00 uur.

VALKENBURG
Duoscoop: De lift. 16 jr. t'm wo 14.30,
19.00 en 21.30 uur. Heibel op de hoofd-
weg. a.l. t m wo 14.30, 19.00 en 21.30 uur.
Deense snoepjes in Tir01,.16 jr. t/m wo
24.00 uur. Justine. een meisje van klas-
se, 18 jr. t/m di 24.00 uur. Pruimenbloe-
sem, 18 jr. Wo 24.00 uur.

GELEEN
Roxy: An officerand a gentleman, 12 jr.
di 20.30 uur.
Studio Anders: De lift, 2e week, 16 jr. di
20.45 uur.

SITTARD
Forum: Wurgende tralies, di 20.30 uur
The thing, 16 jr. di 20.45 uur.

EXPOSITIE
HEERLEN
Galerie Stadhouders, Potgieterstraat
90: beeldhouwwerken en schilderijen
van Alfons Stadhouders. Elke zaterdag
10 - 20 uur.
Stadhuis: werk uit eigen collectie. Open
tijdens kantooruren. Gedurende de
maand juli.
Galerie Jean Viehoff, Tempsplein 10:
tekeningen en schilderijen van eigen
werk. Te bezichtigen na afspraak,
tel." 15426.
Bezoekerscentrum Schrieversheide,
Schaapskooiweg; 99: olieverven en et-
sen van Willem Labey. Open dag. 10 - 18
uur. Tot eind juli.
Geologisch museum, Voskuilenweg
131: evolutie van beenvissen. Open ma
tm vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4
augustus.
NMB, Bongerd 13: aquarellen van Mak
Camp.;. Open ma tmvr 9 -16 uur, do 17-
-18.30 uur. Tot en met 28 juli.
Lijstenmakerij Du Passage:Egyptische
kunst van Ibrahim Faiek. Open tijdens
winkeluren. Tot 16 augustus.

KERKRADE
Mijnmuseum Klein Rolduc: tal van fa-
cetten uit de Limburgse mijnbouw
Open di tm vr 9 - 17 uur, za en zo 13 - 17
uur.

UBACH OVER WORMS
Atelier Binnenhof, Grensstraat 87:
werk van Joos Damen. ledere donder-
dag 10 - 22 uur.

HOENSBROEK
Kasteel - archeologisch museum: car.
boonfossielen van S. Prins. Open dag.
10 - 17 uur. Tot en met 1 oktober.

Kasteel — fotogalerie 68: werk van
Limburgse beroepsfotografen. Open ma
tm vr 10 - 12 en 13.30 - 17 uur, za en zo
13.30 - 17 uur. Tot 14 augustus.
Kasteel - expositiezolder: fijnschilder
kunst van Jo v.d.Brand. Open dag. 10
17 uur. Tot en met 31 juli.

Kasteel - ridderzaal: Rond een veelluik
van EvertThielen. Open dag. 10 - 17uur.
Tot en met 15 september.

VALKENBURG
Centrum Cocarde, Odapark: olieverven
en aquarellen van zr. Odilia Bruis
M.M.Z Open ma tra vr 13.30 - 17.30 uur.
Tot en met 1 augustus.
Oud Stadhoes: orphistische aquareDen
van Annie Savelkoul-Pinckers, schilde-
rijen van Maria Vaessen-Pinckers. Open
di t m zo 14 - 18 uur. Tot en met 9 augus-
tus.

MAASTRICHT
Galerie Noortman, Vrijthof49: schilde-
rijen, aquarellen en tekeningen van 1530
tot heden. Open tijdens winkeluren.
Red and blue. Stokstraat 30: werk van
Bob Bonies. Ad de Keyzer, ImreKocsis,
Hermann Abrell. Open di t/m vr 10 - 18
uur, za 10 - 17 uur. zo 14 - 17 uur. Tot 27
augustus.
Natuurhistorisch museum: roofvogels
en etsen van Ene Wijnands. Tot en met
IS augustus.
Galerie Felix, Wijckerbrugstraat 16:
tekeningen van Jannel en plastieken
van Hank Beelenkamp. Open tijdens
winkeluren. Tot en met 15 augustus.
Bonnefantenmuseum, Dominicaner-
plein 5: zomeropstelling eigen collectie.
Open ma tra vr 10 - 12 en 13 - 17 uur, za
en zo 14 - 17 uur. Tot 4 september.
Galeria, St.-Annalaan 52a:kleurenfoto-
grafie van Margreet Berkhout. Open di
tm za 13 - 18 uur. Tot 6 augustus.
Galerie Kab. Kapoenstraat 24: schilde-
rijen van Raymand Mirrer. Open wo t/m
vr 14 - 17.30 uur. za en zo 13 - 17 uur. Tot
31 juli.
Stichting Agora, Boschstraat 74: olie-
verven van Harrie Bartels, aquarellen
van Ger van Dijck, acrylschilderijen van
Fons Haagmans. een scenario voor „The
battle of Europe" van Raul Marroquin
en scenario', voor audiowerken van
Rod Summers. Open di tm za 13 - 18
uur. Tot 20 augustus.

EPEN
Hotel de Kroon. Wilhelminastraat 8: te-
keningen en schilderijen van Paul Ol
fers. Tot eind september.

BEEK
Passagiershal luchthaven Zuid-Lim-
burg: werken rond het thema ..vlieg-
kunst" van tien kunstenaars. Open dag.

en 18 - 22 uur. behalve op dinsdag-
avond en woensdagochtend. Tot en met- istus

Wandelen met het
Limburgs Dagblad

Wel eens van Billinghuizen ge-
hoord? Het is een piepklein ge-
hucht en ligt verscholen in het
Gulpdal. „Daar komt bijna nooit
iemand", zegt pater Stephan de
Smet. Hij is de spoorzoeker, de
„ontwerper" van de zesentwin-
tigste LD-wandeling die zondag
31 juli op het programma staat.
De wandelingen van het LIM-
BURGS DAGBLAD, in samen-
werking met WSV Wittem, sorte-

ren keer op keer groot succes. Dat zal komende zondag
wéér het geval zijn. Stephan de Smet over de aanstaande
5-, 10- en 15-kilometerwandelingen: „De tochten gaan vrij-
wel geheel over veldwegen en paden in het Gulpdal. Ver
weg van de bewoonde wereld".
Uitvoerige presentatie van de LIMBURGS DAGBLAD-wan-
deling donderdaga.s. in Tijdje Vrij.

Arrangementen
Vijf (reis)programma's naar het WK
liggen klaar. Voor de VRIENDEN
VAN HET LIMBURGS DAGBLAD
met aantrekkelijke reducties. Deze
arrangementen:

" PROGRAMMA 1. Van 3 t/m 5 sep-
tember. Een tocht voor de echte wie-
lersportfan met weinig tijd. Voor de
man of vrouw óók die alleen interesse
heeft voor de strijd van de profs, van
de mannen waarvan zich een gedeel-
te in de pas afgelopen Ronde van
Frankrijk heeft afgebeuld. Vertrek za-
terdagavond 3 september rond 19.00
uur per luxe-touringcar. Ruimschoots
op tijd in Altenrhein om er de prof-
koers geheel te beleven. (Start wed-
strijd: zondagmorgen 9.00 uur. Fi-
nish: rond 16.30 uur). Vertrek vanuit
Altenrhein ongeveer een uur na de
wedstrijd. Prijs 195 gulden per per-

soon. Prijs voor de VRIENDEN VAN
HETLIMBURGS DAGBLAD: 175 gul-
den per persoon.

" PROGRAMMA 2. Van 2 t/m 5 sep-
tember. In dit arrangement zijn de
wedstrijden van de dames op zater-
dagmorgen (vanaf 9.00 uur), van de
amateurs zaterdagmiddag (vanaf
13.00 uur) en van de profs op zondag
opgenomen. Tevens overnachting op
basis van halfpension in een goed ho-
tel in Bregenz. Vertrek vanuit Altenr-
hein ongeveer een uur na de finish
zondagmiddag. Prijs 285 gulden per
persoon. Prijs voor de VRIENDEN
VAN HET LIMBURGS DAGBLAD
255 per persoon.

" PROGRAMMA 3. Van 2 t/m 5 sep-
tember. Dit arrangement is vrijwel ge-
lijk aan programma 2, maar telt twee
overnachtingen. Naast het kijken
naar op pedalen trappende vrouwen
en mannen, s'avondsflaneren aan de
oevers van de Bodensee. Vertrek
5.00 uur. Terugreis vanuit Altenrhein
ongeveer een uur na de wedstrijd
zondagmiddag. Prijs 375 gulden per
persoon. Prijs voor de VRIENDEN
VAN HET LIMBURGS DAGBLAD
335 gulden per persoon.

" PROGRAMMA 4. Van 2 t/m 5 sep-
tember. Ook dit arrangement is ge-
lijk aan programma 2 en 3. Tevens
een reis voor hen die er een korte
vakantievan willen maken. Vertrek
5.00 uur. Begin terugreis vanuit
Bregenz op maandagmorgen. Prijs
465 gulden per persoon. Prijs voor
de VRIENDEN VAN HET LIM-
BURGS DAGBLAD 415 gulden.

" PROGRAMMA 5. Van 30 augus-
tus t/m 5 september. Een, wat men
noemen mag, complete reis. Met
uiteraard bezoek aan alle indivi-
duele WK-wedstrijden èn tevens
aan het wereldkampioenschap
ploegentijdrit voor amateurs op 31
augustus. Start eerste ploeg om
13.00 uur. Zes overnachtingen dus
in Hotel Kinz in Bregenz op basis
van halfpension. Vertrek 5.00 uur.
Begin terugreis vanuit Bregenz
maandagmorgen 5 september.
Prijs 675 gulden per persoon. Prijs
voor de VRIENDEN VAN HET LIM-
BURGS DAGBLAD 615 gulden.

" Zo ging verleden jaar op het
circuit van Goodwood Giuseppe
Saronni, de armen hoog om-
hoog, over definish. Hij was we-
reldkampioen! Wie volgt hem
straks in Altenrhein op?

Café-kraak
HEERLEN - Uit een café aan de
Rennemigstraat in Heerlen is een
geldkist en -la en spaarpot met een
gezamenlijke inhoud van 4.400 gul-
den gestolen. Bovendien verdwe-
nen nog tien sloffen sigaretten en
werd een gokautomaat opengebro-
ken.

Bij een inbraak in een woning aan
de Coriovallumstraat verdwenen
een stereo-installatie, draagbare t.v.,
fototoestel, stereo-bandrecorder, vi-
deorecorder, telefoonbeantwoorder
en langspeelplaten.

ACHTERSTAND BIJ RIJKSBELASTINGEN

Inwoners Nuth krijgen
nu pas OGB-aanslagen
NUTH-De eerste aanslagbiljetten voor de onroerendgoedbe-
lasting over 1982 zullen deze week in de brievenbus van een
aantal inwoners van Hulsberg vallen. Door een grote achter-stand bij de Rijksbelastingen te Apeldoorn zal de inning vande 0.G.8, het hele jaar duren. Een woordvoerder van de ge-
meente Nuth verwacht dat de laatste aanslagen in decemberde deur uit zullen zijn.

Bij de berekening van de 0.G.8,
gaat men niet uit van de waarde die
de onroerende goederen op het mo-
ment vertegenwoordigen. Alle bere-
keningen gebeuren over de waar-
den die op 1 januari 1981 van toepas-
sing waren. Dit betekent voor de be-
lastingbetaler een financieel nadeel.
Toen de raad van de gemeente Nuth
onlangs besloot de tarieven van de
voormalige gemeente Nuth toe te
passen dacht men, vooral in Huls-
berg, aan een meevaller. Dit is ech-
ter niet het geval. In Hulsberg is na-
melijk sprake van een waardever-
meerdering van de onroerende goe-
deren. In de voorafgaande periode
van vijf jaar werd in Hulsberg de
0.G.8, geheven over de waarde die
op 1 januari 1976 van toepassing
was. Na deze datum heeft een vrij

ning houden. Hierdoor krijgen de
inwoners van Hulsberg te maken
met een, in sommige gevallen zelfs,
vrij forse verhoging in de waarde.
Hier staat dan tegenover de verla-
ging van de tarieven van f 10,25 naar
f 7,45. Het bedrag van de aanslag
blijft hierdoor nagenoeg gelijk aan
de voorgaande.
Indien de gemeenteraad van Nuth
niet eerder een hertaxatie zal laten
verrichten dan de voorgeschreven
maximale tijd van vijfjaar, dan zul-
len de inwoners van Nuth tot en met
1986 0.G.8, betalen over de huizen-
waarde van 1 januari 1981. Volgens
een woordvoerder van de gemeente
Nuth kan en mag de gemeenteraad
besluiten om na drie jaar een herta-
xatie te laten verrichten.

forse stijging in waarde plaats ge-
had. In 1980 kwam er een kentering
dieechter pas na 1 januari 1981 goed
doorzet. Met de forse daling van de
onroerende goederen is bij de bere-
kening van de aanslag geen reke-

Boekingen
In tegenstelling tot andere LD-reizen,
vinden boekingen voor deze reizen
naar het wereldkampioenschap wiel-
rennen ditmaal UITSLUITEND plaats
bij de vijfkantoren van het reisbureau
Van Hulst. Op vertoon van hun pas
ontvangen de VRIENDEN VAN HET
LIMBURGS DAGBLAD er hun kortin-
gen op de geldende prijzen. Attentie:
in de prijzen zijn entreekaarten voor
de respectievelijke WK-koersen NIET

Vijf speciale busreizen naar het
wereldkampioenschap wielrennen

Terugblik. Spontaan riep Jef
van Eeghem uit: „Het doét je
wat. Echt, er gaat iets door je
heen...". Heerlenaar Van Eeg-
hem is weer thuis. Weerge-
keerd van een LIMBURGS
DAGBLAD-reis naar de Tour
de France. Hij stond onder
meer, samen met vele andere
Limburgers, aan de kant van
de slingerende, klimmende
weg die naar Alpe d'Huez
leidt. En werd daar meege-
sleept door imponerende de-
tails van een zich aan zijn
ogen ontrollend wielersport-
gevecht. Hij kan over die
strijd èn ook over andere be-
levenissen honderduit vertel-
len. Hij grinnikt bijvoorbeeld
nog over de door de zon ver-
brande benen van Harrie
Vaessen, een der oudste
deelnemers (72) aan de reis.

Een man die zélf het zonnetje van
het Heerlens Streektheater ge-
noemd wordt maar op de flanken
van een Alp, gehuld in een korte
broek, pijnlijk aan den lijve onder-
vond hoe meedogenloos de kope-
ren ploert Tourkaravaan en zijn
massaal publiek teisteren kan

Vooruitzicht. Op een andere reis voor
de VRIENDEN VAN HETLIMBURGS
DAGBLAD. In samenwerking met
Reisbureau Van Hulst namelijk staan
vijf tochten naar het wereldkampioen-
schap op de weg voor dames, ama-
teurs en profs in de steigers. Terwijl

gisteren, de dagna de Tour, de perio-
de van criteria begon, het jachtige
tijdvak waarin de Tourrijders zo veel
mogelijk her en der derente van ruim
drie weken ploeteren op Franse we-
gen opstrijken, werpt de strijd om re-
genboogtruien zijn schaduwen al
vaagjes vooruit. Wereldkampioen-
schap. Een ander jaarlijks hoogtepunt
in de bonte, boeiende wereld van het
cyclisme. Dit jaar is Zwitserland het
decor van ééndagskoersen die vaak
het karakter hebben van een loterij.
Dit jaarworden bijna aan de boorden
van de Bodensee de gevechten om
titel, trui en daarmee verbonden spor-
tieve glorie (en voor beroepsrijders fi-
nancieel gewin) gestreden. Altenr-
hein is het warm kloppende hart van
het wereldkampioenschap op de
weg'B3. Wie volgt er Giuseppe Sa-
ronni op? Of prolongeert de Italiaan
zijn titel?

" Bodensee. Geliefde „stek" voor vakantiegangers. Straks middelpunt van de strijd om regenboog-
truien.

van
DAG
tot

DAG

" VALKENBURG. Bezichtiging St.Gerla-
chuskerk, Onderstestraat, Höuthem. Van
9.30-11.30 en van 15.00-17.00 uur.

" MAASTRICHT. Fort St.Pieter, zomer-
avondcompetitie bridgen om persoonlijk
kampioenschap. Aanmelding tot 19.45
uur.
Orgelconcert door Wolfgang Zerer in
St.Petrus Bandenkerk, Dorpstraat Heer.
Begin om 20.00 uur.
Stadswandeling 0.1.v. VVV-gids. Vertrek
om 14.00 uur vanaf VVV-kantoor " VIJ-

jlenerbossen 0.1.v. Staatsbosbeheer. Stari
kruispunt Toeristenweg-Rugweg, parkeerplaats Kerperbos van 14.00-
-16.00 uur.
IVN-excursiepark Heebrig, vertrek van kerk Vijlen om 19.00 uur.

"WYLRE. Avondwandeling 0.1.v. VVV-gids. Start vanaf VVV-kantoor, Van
Wachtendonkplein om 19.00 uur.

" EPEN. Jaarlijksefokveedag. Terrein aan Terzieterweg vanaf 10.00 uur.
In kader Feestweek Limburgse avond

" ROERMOND. Stadswandeling vanaf de Markt om 16.00 uur

Tentoonstelling van
„150 jaar blaasmuziek”

HEERLEN - In het Thermenmuseum in Heerlen zijn momenteel
voorbereidingen aan de gang voor een expositie die onder denaam
„150 jaar blaasmuziek in Heerlen" wordt gehouden van 9 septem-
ber tot 24 oktober. In verband hiermee wordt er al geruime tijd ar-
chiefonderzoek gedaan en zijn de in Heerlen gevestigde harmonie-
en fanfarekorpsen al benaderd voor het in bruikleen geven van fo-
to's, vaandels, medailles en andere documentaties.
Veel korpsen blijken over zulk
materiaal te beschikken en heb-
ben toegezegd het voor de ten-
toonstelling aan het museum te
willen afstaan. Van bepaalde

korpsen zoekt de organisatie nog
materiaal : Harmonie Eendracht,
1934 - heden (tot 1959 Muziek-
korps H. Hartparochie); harmo-
nie Flos Carmeli, 1938 - heden;

harmonie St. Bernadette Molen-
berg, 1922 - heden; fanfare LTM,
opgericht in 1933?; Protestants-
Christelijke harmonie Juliana,
1920 - 1971; St. Franciscus Sittar-
derweg, ca. 1920 - 1933; St. Anto-
nius, 1933 - 1971; fanfare Spoor
en Tram, 1925 - 1933; Arbeiders-
muziekvereniging Voorwaarts,
1917 - 1944; Concordia Heerler-
heide, 1877 - 1918; muziekcorps
Belgische Geïnterneerden, 1915 -1918.
Wie over materiaal van deze
korpsen beschikt wordt vrien-
delijk verzocht om vóór 1
augustus contact op te nemen
met het Thermenmuseum. Co-
riovallumstraat 9, telefoon
716088.

Reductie
voor de

VRIENDEN
VAN HET

LIMBURGS
DAGBLAD

begrepen. Die entreekaarten kosten
voor volwassenen op woensdag 31
augustus 11 gulden, op zaterdag za-
terdag 3 september 25 en op zondag
4 september 32 gulden. Kinderen van
11 tot 16 jaar betalen respectievelijk

6,14 en 17 gulden. De kantoren van
reisbureau Van Hulst zijn:

MAASTRICHT, Grote Staat 21. Tele-
foon: 043-12741.
BEEK, Makado Centrum. Telefoon
04402-78585.
GELEEN, Marktpad 14. Telefoon
04494-49755.
SITTARD, Markt 37. Telefoon
04490-12960.
HEERLEN, Oranje Nassaustraat 15
Telefoon: 045-715555.

Op alle kantoren van het LIMBURGS
DAGBLAD zijn desgewenst informa-
tiebulletins over het vijftal reizen naar
het WK-wielrennen verkrijgbaar.

Limburgs Dagblad

TRIP-tip
Rijden in een jachtkoets door
Maastricht? Dat kan. Elke dag
tussen 11.30-19.30 uur. Op-
stapplaats bij „Mestreechter
Geis"-standbeeldje tegenover
VVV-bureau.

Kindervakantiewerk
NUTH - Van maandag 1 tot en met
vrijdag 5 augustus wordt de kinder-
vakantieweek in Nuth gehouden. Er
zijn drie verschillende programma's
gemaakt voor de leerlingenvan klas
1 en 2, klas 3 en 4 en klas 5 en 6. De
opening vindt maandag om 9 uur
plaats op het speelterrein Op den
Toren. Het programma omvat onder
meer een speurtocht, planetentocht,
sportieve middag en de bouw van
een science fiction dorp. Vrijdag
wordt de kindervakantieweek in
het Vijverpark afgesloten met een
kampvuur.

Zomerfeester
in Heerlen!

HEERLEN - Op zaterdag 6, zodP
7 en maandag 8 augustus orga>
seert sportverenigingKEV weer
jaarlijkse zomerfeesten in en ro
de feesttent op het sportterri
aan de Frans Halsstraat. Zaterd"
is een grote Vlaamsekermis die i
18.30 uur wordt gevolgd door
wedstrijd KEV 1-MVV 1. 's Avol
staat vanaf 20 uur een country-
westernfestijn gepland met
Blue Angel Train Band.

Zondag is de traditionele fietstr
tocht met medewerking van
Twaalf Rovers gevolgd door fr
schoppen en matinee, 's Avol
treedt vanaf 20 uur de René Kr
Band op. De zomerfeesten vanK
Heerlen worden maandag vervo
met een kienmiddag en 's avol
besloten door het orkest 'Shape'

OP ZONDAG 7 AUG USTU

Schuttersfeest
in Nieuwenhage

NIEUWENHAGEN - Onder aufcien van de Zuidlimburgse Sen
tersbond organiseert schutte
Koningin Wilhelmina in het we*
end van 6 augustus het 143ebon
schuttersfeest op een feestterr.
aan de Kleikoeleweg in Brunssu
Twintig schutterijen zullen aan
spektakel deelnemen.

Het feest wordt om 15 uur geopfl
met een kleurrijke optocht die s\
op het feestterreinn en vervolgd
door de Kleikoelenweg, Voi
straat, Gatestraat, Oranje Nassl
straat, Wilhelminastraat, Ho»
straat, Kleine Voortstraat en Lal
graaf zal trekken. In de 1213-La
en op de Kleikoelenweg wordt 1
défilé afgenomen. Vervolgens ga
de schutters aan de slag. Vrijd*
avond 5 augustus begint om 20 ü
een kienavond in de tent en zat
dagavond 6 augustus is een gro
feestavond met 'Cannonball'.

KONINGSBOSCH/HOENS-
BROEK -De 62-jarige R. uit HoeJ
broek is zondagmiddag bij een V
keersongeluk te Koningsbosch I
wond geraakt. De man stak di
met zijn snorfiets de Prinseba
over en werd geschept door een p
sonenauto, die werd bestuurd d<l
de 18-jarige K. uit Roermond.

Regio kort
UBACH OVER WORMS

" De jaarlijkse conferentie van<
Gemeente Gods vindt van 27 tot
met 31 juli plaats in het geme*
schapshuis Residentie. De bije<
komsten vinden woensdag om 19
uur, donderdag, vrijdag en zaterd
om 10, 15 en 19 uur en zondag ofl
en 11 uur plaats. Voor telefonis
kontakt kunt U bellen met 315751
SIMPELVELD

" Het Bureau Sociale Begeleid»
houdt vanmiddag van 14.30 tot j
uur spreekuur in café Dackus a(
de Irmstraat.

" De door de Sportraad Simp
veld geplande 'open sportraad' W
niet doorgaan omdat een van de %
sisscholen een fancy-fair orga*
seert

" Vanmiddag van 14.30 uur totl
uur houdt het Bureau Sociale Ba
leiding spreekuur in zaal Dackus

" Vanavond start de jeugdafdel
van VV Huls weer met de traü
gen.

BOCHOLTZ

" Vandaag start de Sportclub I
de trainingen. Behalve vandi
wordt de selectie donderdag e>
onder handen genomen tijdens<ingelaste training om 20 uur.

LANDGRAAF
"In het bestuurscentrum
Schaesberg wordt door de afdeW
Veilig Verkeer Nederland
Landgraaf woensdag van 17.30 '18.30 uur weer !l
verkeersspreekuur gehouden.

Kienagenda
VANDAAG
Heerlen: 20 uur in het geme*
schapshuis Schaesbergerveld.
uur in het parochiehuis Meezel
broek. 19.45 uur in het KegelpalejJ
Kerkrade: 19.30 uur in club 2<J19.45 uur in zaal Krings Spekholz^
heide. 19.45 uur in zaal v.d.Heid«l
19.45 uur in café 't Palet. 19.45 uurj
zaal Kloth Chevremont.2o uur >'
zaal Kluitmans Bleijerheide.
Hoensbroek: 19.30 uur in het M|
ziekcentrum. 19.30 uur in café de 'Ambachten.
Nieuwenhagen: 20 uur in zaal V^
nendaal.
Hulsberg: 20 uur in café Op de Trw|
kes. |
Übach over Worms: 20 uur in &
gemeenschapshuisLauradorp.
Voerendaal: 19.45 uur in HuizeL3 l

rentius.
Vaesrade: 19.45 uur in het gemef1'
schapshuis 't Pomphuuske.
Schaesberg: 20 uur in het wijkce''
trum het Eikske. f

,
Brunssum: 14 uur in zaal Concö
dia. 19.45 uur in zaal Concordja
19.45 uur in het gemeenschapsh 11'
In 't Ven. 20 uur in het Unitas^
bouw. 19.45 uur in de Burcht. >j
Heksenberg: 19.30 uur in café
Karrewiel. ,„,
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de *
renbeuk.
Schinveld. 19.30 uur in het gem^e
schapshuis.

TIJDJE. MET

NINO TOMADESSO
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Toeschouwers en coureurs laten organisatie in kou staan in Elsloo

Zoete(melk) wraak
Van onze sportredactie

- Twintigduizend toeschouwers minder dan ver-acht, in plaats van 27.000 kwamen er slechts 7000 kijkers
r*ar het eerste na-Tour-criterium, en een handvol onafge-
j^elde cracks (Planckaert, Willems, Pirard, Rooks, Pollen-i*le* en De Keulenaar) bezorgden de organisatie van hetrofcriterium van Elsloo een kater van jewelste nog voor-Pat Joop Zoetemelk winnend over de streep flitste. Zoete-melk mocht in het Maasstadje van zijn fietsende collega'sPet zoet van de wraak proeven; de Zuidlimburgse toeschou-wers lieten het afweten, waarschijnlijk ook een recht-streeks gevolg van de Tourprestaties van de Nederlandsepoureurs. Peter Winnen en Henk Lubberding immers fiets-en honderd kilometer verderop hun rondjes in Boxmeer.
■

" Joop Zoetemelk was het suc-;es goed voor de moraal en tevens
opfrisser voor zijn „gedeukte

Vrijgelatenpasseerde hij de
waar hij meteen be-

werd door zijn fans. Naastïe 37-jarige Tourcrack genoten de
rPanjaarden Arroyo en Delgadohet
"teest van de belangstelling in Els-
lOo.

De toeschouwers kregen overigens
een redelijk boeiende koers voor-
geschoteld. Reeds na enkele kilo-
meters kwamen de eerste ontsnap-
pingspogingen op gang, met voor-
namelijk Adri van der Poel in het
voorste gelid. Voortdurend werd
het tempo verhoogd en probeerden
de renners op de kasseienstrook of
op de twee hellingen weg te gera-

ken. Op 35 kilometer voor de finish
marcheerden Joop Zoetemelk en
Adri van Houwelingen voor het pe-loton uit en niet zonder succes.

Tien kilometer later was alleen nogde vrij populaire Zoetemelk over en
sprokkelde een voorsprong van 20
seconden bijeen. Deze marge groei-de gestaag en alleen Theo de Rooy
en Adri van der Poel ondernamen
nog enkele pogingen om Zoetemelk
te achterhalen. Tevergeefs evenwel.
Over de gerechtelijke procedure
wilde Zoetemelk nog het volgende
kwijt:„Het is een prestigezaak voor
mij geworden. Morgen (vandaag)wordt er waarschijnlijk uitspraakgedaan".

Amateurs
Eue
u s.Pektakel bij de amateurs werd

in het voordeelbeslist van Peter Da-men uit Drunen. In de slotfaseplaatste hij een demarrage, samen
")e} WI"J Nelissen en op de meet be-
hield Damen een krappe voor-sprong van vijf seconden. Nelissen

uitBom werd gegrepen door het pe-
loton maar kwalificeerde zich als-
nog als tweede.

Uitslagen: profs: 1 Zoetemelk 100
kilometer in 2.17.36, 2 de Rooy op 38
sec, 3 Adri van der Poel op 45 sec, 4
Wies van Dongen op 1.05, 5 Gerard
Veldscholten, 6 Stevens op 1.30, 7
Pevenage, 8 van Meer, 9 Martin Ha-
vik, 10 Aad Tak, 12 Henri Man-
ders,l2 Ad Wijnands, 13 Adri van
Houwelingen, 1.4 Jos Schipper op
1.50, 15 Maurits op 2min, 16 Delga-do, 17 Bazzo, 18 McKenzie, 19 Smit,20Kurzweg.

f5"?1? m h Damen 72 km
i" ". «. Nellssen, 3 Jennen, 4 Hof-land, 5 Demandt, 6 Nevels, 7 vanLoon, 8 van der Meer, 9 Zoontjens,10 van Vlimmeren, 11 Zautsen, 12Klaassen, 13 Feij, 14 Vissers, 15 Ha-nngs.

Liefhebbers en veteranen: 1 Wil-lems uit Uden 51 km in 1.17.22, 2Hannink, 3 Ritzen op 15 sec, 4 Ver-
stegen op 1.08, 5 Kloosterman.
Junioren: 1 Stevenhagen Haarlem51 km 1.15.55, 2 Dorgelo op 1.02, 3

Moorman, 4 van de Klundert, 5
Maassen, 6 Boelenhouwers, 7 Roos,
8 de Heij, 9 Brandhoff, 10 van der
Leij.

" De trekpleisters die on-
voldoende publiek trok-
ken: v.l.n.r. Arroyo, Zoe-
temelk en Delgado.

Foto: JOHN BAAN

Tourbacil woedde in Boxmeer
van onze medewerker

JAN LEISTEN
BOXMEER - In Boxmeer had de
organisatie van het de profron-
de weer reden tot lachen. Lub-
berding, Oosterbosch en voora!
Peter Winnen brachten veertig-
duizend fans op de been. Groot-
ste publiektrekker Peter Winnen
onderstreepte voor zijn eigen
aanhang zijn goede presteren in

de Tour met een overwinning
Er kwamen in het puike rennersveld
35 coureurs voor die de Tour hadden
uitgereden, die nadat ze weggescho-
ten waren door Europees bokskam-
pioen Rudi Koopmans, voor het nodi-
ge en gebruikelijke spektakel zorg-
den. Van commentaar op de motor
voorzien door Theo Koomen. De
schermutselingen in de Noordlim-
burgse straten resulteerden uiteinde-
lijk in een definitieve vlucht van Peter

Winnen en Hennie Kuiper. De plaat
selijke favoriet had in de sprint de be
tere en vooral rappere benen.

Uitslag: 1 Peter Winnen, 2 Hennie
Kuiper, 3 Piet van Katwijk, 4 Kim An-
dersen, 5 Johan Lammerts, 6 Gerrie
van Gerven, 7 Jan Raas, 8 Fons van
Katwijk, 9 Bert Oosterbosch.

Amateurs:l P. Kuys 90 km in 2.04.21
2 Poels, 3 Versluys, 4 Louwerse, 5
Moons.

Dick Nanninga te vroeg als MVV-er begroet

„Over twee dagen op
weg naar Hong Kong”

door huub paulissen
MAASTRICHT - Terwijl
voor het Geusseltstadion een
handvol supporters Dick
Nanninga als kersverse MVV-
er wilde begroeten, kwam de
lange spits uit de catacomben
met de mededeling dat hij
over twee dagen waarschijn-
lijk op weg is naar Hong
Kong. Wat de afsluitende con-
tractbesprekingen hadden
moeten worden, werd een te-
leurstelling. Na bijna drie
weken onderhandelen wer-
den beide partijen het (nog)
niet eens, ofschoon Nanninga
vlak voor het onderhoud met
manager Nico Jongen gema-
tigd optimistisch liet weten:
„Niets is zeker voordat ik heb
getekend, maar de kans is
groot dat het vanmiddag be-
klonken is".

De opmerking van een toeschou-
wer, dat Dick Nanninga maar met-
een zijn voetbalspullen had meege-
nomen om met de MVV-selectie
mee te trainen, bleekwat voorbarig.
Vandaag, woensdag, valt definitief
de beslissing over de eventuele

komst naar Maastricht. Gisteravond
belegde MVV een bestuursvergade-
ring waarin of de laatste eindjes aan
elkaar werden geknoopt, of het
touw dat Nanninga moet strikken is
geknapt. De Maastrichtse club is in
principe rond met de ex-Roda JC

speler, maar zit in de maag met een
probleem, waarop PEC Zwolle in de
voorbije weken patent heeft gekre-
gen. Evenals Piet Schrijvers en
Johnny Rep bij PEC, heeft Dick
Nanninga bij MW geclaimd dat de
club een koper vindt voor zijn leeg-

staande (zaken)pand in Kerkrade.
De Maastrichtenaren zijn daar voor-
alsnog niet in geslaagd.

" Dick Nanninga pakt weer de koffers Foto: JOHN BAAN

Geen tien mille
voor Jan Timman
AMSTERDAM - Guyla Sax heeft
een goede kans het tweede schaak-
festival op zijn naam te brengen.
De Hongaarse grootmeester ver-
sloeg in de negende ronde met
zwart Seirawan, de vroegere kam-
pioen van de VerenigdeStaten. Jan
Timman moet als uitgeschakeld
worden beschouwd voor de race
naar de eerste prijs, die tiendui-
zend gulden oplevert.

Timman miste met wit de winst op
de Engelsman Chandler. Door mid-
del van subtiele positionele ma-
noeuvres verwierf hij wel een over-wicht en na enkele afwikkelingen
resteerde een gunstig eindspel voor
Timman, dat evenwel niet voldoen-de was voor het volle punt. Het wasde derde achtereenvolgende keerdat Timman ondanks geschakeerd
fantasierijk spel naast de winstgreep.

Uitslagen: Seirawan - Sax 0-1, Hort -Lobron 1-0, Henley - Sunye Neto
0-1, Murey - Langeweg 1/2 - 1/2, VanBaarle - De Boer 1/2 - 1/2.

De stand: 1. Sax 7 punten., 2.
Chandler 6 1/2., 3. Van der Sterren
en Hort 6., 5. Ree, Short, Timman,
Van de Wiel en Sunye Neto 5 1/2.

Tijd
De tijd dringt om de voormalige
publiekslieveling van voetbalmin-
ded Kerkrade naar Maastricht te
halen. Desondanks toonde MVV-
manager Nico Jongen zich gisteren
voorafgaande aan de bestuursver-
gadering niet ontevreden over de
vorderingen in de onderhandelin-
gen. „Wij hebben nog twee dagen
de tijd. Ik denk echter niet dat wij
tot het laatste nippertje hoeven te
wachten. Morgen (vandaag, red.)
hakken wij de knoop door. Dan zul-
len wij ook heel wat meer weten
over de gang van zaken rond Willy
van Bommel", aldus Jongen. Dit
laatste is van belang, omdat Van
Bommel in geval van een transfer
de belangrijkste aangever van de
34-jarige spits moet worden.

Dick Nanninga, op zijn beurt, ziet
de korte tijdspanne als een handi-
cap: „Het wordt aftellen geblazen.
De koffers voor HongKong, waar ik
mij op 1 augustus bij Seiko moet
melden, staan klaar. Na dit gesprek
met Nico Jongen reken ik erop dat
ik gewoon nog een jaar in China ga
voetballen. Morgen weet ik dat voor
de volle honderd procent zeker.

Struikelblok vormt mijn huis in
Kerkrade. Het vormt allesbehalve
een blok aan mijn been. Financieel
maakt het mij niets uit en als ik te-
rugga naar HongKong, blijft het ge-
woon nog een jaar leeg staan en
zoek ik een koper als ik terugkom.
Voetbal ik echter volgend seizoen in
Nederland, dan wil ik het pand met-
een verkopen. Want als ik stop mei
voetballen keer ik terug naar Gro-
ningenen dan is het mooi meegeno-
men als ik dat pand kwijt ben".

Ambtenaren in
ademnood tegen

FC Den Haag
NUTH - FC Den Haag wilde er in
sportpark De Keelkamp in Nuth te-
gen de ploeg van het ABP beslist
geen zomeravondpartijtje van ma-
ken. Vanaf het beginsignaal wer-
den de voetballende ambtenaren
onder druk gezet, wat vergemak-
kelijkt werd door de omstandig-
heid dat het ABP-team maar wei-
nig verband toonde.

Toch duurde het bijna een half uur,
voordat Willie Ries in het ABP-doel

voor het eerst moest kapituleren.
Een voorzet van Guido Pen werd
door topscorer Bram Rontberg met
een geraffineerd tikje afgerond (0-1).
Vijf minuten na de pauze passeerde
Karel Bouwens na een fraaie Pen-
Rontbergcombinatie met een schui-
ver invaller doelmanReinartz (0-2).

De formatie van Harrie van Eijs-
den verscheen in de tweede helft
wat vaker op de Haagse helft, maar
beschikte over te weinig kwalitei-
ten om het de attent spelende
Haagse defensie erg moeilijk temaken. Pen en Rontberg scoorden
ieder nog één keer, zodat de eind-
stand van het door scheidsrechter
Janssen geleidde duel 0-4 werd.

Roda JC verbood zijn keeper Jos
Smits uit te komen voor het ABP-
elftal.

" Karel Bouwens (midden) wordt door de ABP-ers Bauer
(links) en Goossens op de huid gezeten.

Foto: DRIES LINSSEN

Holverda
vrijwel rond
met Haarlem
HAARLEM — Haarlem hoopt
in de loop van deze week Wout
Holverda van Sparta aan de
selectie te kunnen toevoegen.
De onderhandelingen met ue
25-jarige aanvaller, die tot
dusver heeft geweigerd het
hem door Sparta voorgelegde
contract te ondertekenen, zijn
in een zeer vergevorderd sta-
dium.
De komst van Holverda, die het
afgelopen seizoen achttien
goals maakte voor de Rotter-
damse vereniging, hangt voor-
namelijk af van het vertrek van
Tommy Kristiansen. De Deen
heeft van Haarlem toestem-
ming gekregen om voor het
Amerikaanse Cleveland Force
te gaan spelen, maar wenst
Kristiansen pas te laten gaan
wanneer de bankgarantie van
dieclub binnen is. Tot dusver is
dat nog altijd niet het geval.

Björn Borg:
racket weer
uit de kast
NEW VORK - Björn Borg
overweegt in 1984 weer enke-
le, kleinere tennistoernooien
te spelen. Dat maakte zijn
zaakwaarnemer Bob Kam be-
kend in een interview met een
journalist van een weekblad
uit New Vork. Borg mist na-
melijk de competitie. De in-
middels 27-jarige in Monaco
levende Zweed deed voor het
laatst in 1981 mee aan een be-
langrijk evenement.

Coe en Ovett
ontlopen
elkaar
LONDEN - Steve Ovett en Se-
bastian Coc zijn twee weken
voor het toernooi om de we-
reldkampioenschappen atle-
tiek in Helsinki al een belang-
rijke tegenstander kwijt. Ze
komen niet tegen elkaar uit.
Ovett loopt de 1500 meter, Coc
is ingeschreven voor de 800
meter. Dit heeft de Britse atle-
tiekbond bekend gemaakt.
Bij de open Engelse titelstrijd
voltooide Ovett de 800 meter
niet. De Olympische kampioen
op deze afstand liep tijdens de
race een lichte blessure op.
Naast Coc heeft de Britse atle-
tiekbond Gary Cook en Peter
Eliott voor de korte middenaf-
stand geselecteerd. Ovett
wordt op de 1500 meter verge-
zeld van zijn landgenoten Ste-
ve Cram en Graham William-
son.
Ovett reageerde teleurgesteld
op de beslissing. „In het verle-
den heb ik vaak beide afstan-
den gelopen. Ik zou niet weten
waarom dat nu niet zou kun-
nen.

Oefenvoetbal
Norg-PEC Zwolle 1-11
Heerenveen-Roemenië(OL elf) 0-5

Stratenloop
voor Nijboer

BOXMEER - Met grote overmacht
won Gerard Nijboer de tien kilo-
meter stratenloop van Boxmeer.
Zonder zich echt in te spannen
nam hij een voorsprong van 28 se-
conden op de winnaar van vorig
jaarWijers uit Nijmegen. De ande-
re WK-deelnemer, Rudi Verriet,
stelde met een achtste plaats te-
leur.
Uitslag: 1 Nijboer, 2 Wijers, 3 Lut
tikhold, 4 De Haas, 5 Van Duysse.

Voordat

Pe ter Winnen'Box-
1 hn nog veelvuldige zijnandtekeninq.

,: (ADVERTENTIE)

r Dinsdag 2 augustus as. ___^_yj /5e 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 'teerst in Limburg!Aanvang voorprogramma's 10.00 uurAanvang beroepswielrenners 18.00 uur

13



HEERLEN - De brandweer
zette bij de brand in de rub-
berfabriek acht wagens in,

waaronder de hoogwerker,
het schuimblusvoertuig en
diverse tankauto's. Ter plaat-
se bleek al snel dat de brand-

, weer voor een hopeloze opga-
-1 ve stond om de opslagplaats- nog te redden. Het gehele- pand ging verloren. Maar de

bedrijfsgebouwen naast de
loods konden gered worden.
Maar dat koste wel moeite
want de hitte was enorm. Di-
verse stralen moesten con-
stant op het nog overeind
staande gebouw gericht wor-
den.

De Heerlense brandweer heeft het
karwei alleen geklaard. Er behoefde
geen hulp van andere korpsen inge-
roepen te worden. Burgemeester J.
Reijnen van Heerlen kwam zich
persoonlijk op dehoogte stellenvan
de gang van zaken. Gemeentebe-
drijven van Heerlen sloot rond mid-

dernacht de elektriciteit en de gas-
toevoer naar de fabriek af.
Tebrub BV is een bedrijf dat zich
ongeveer tien jaar geleden vestigde
op de Beitel. Er werken rond de vijf-
tien mensen.

examens
EINDHOVEN - Aan de Technische
Hogeschool Eindhoven slaagden
voor het doctoraal examen van de
onderafdeling Wiskunde en Infor-

matica voor het examen Wiskunde:
G. Rutten uit Heerlen.

Voor het doctoraal examen van de
afdeling der Technische Natuur-
kunde slaagden: R. Dulmans Ule-
straten en H. Goossens Weert.

KINDERMOORD
IN AKEN

AKEN - Een 38-jarige man en zijn
23-jarige vrouw uit Aken zullen
zich voor kindermoord moeten
verantwoorden. s_e hebben nu aan
de politie toegegeven vorige week
een pasgeboren dochtertje in een
plastic zak te hebben gestopt en
weggeworpen te hebben in de
buurtschap Eilendorf aan de rand
van de stad Aken.

Het kind was - twee maanden te
vroeg - levend geboren. De ouders
zeggen zich uit nood van het kind
ontdaan te hebben. Hun huisves-
ting en een hopeloos uitziende fi-
nanciële situatie - de vader was al
drie jaarwerkloos -r lieten naar hun
mening geen gezinsuitbreidingtoe.

officiële mededeling
GEMEENTE BRUNSSUM

De vaste raadscommissies voor ad-
vies en bijstand vergaderen in het
openbaar in het bestuurscentrum
op de volgende tijdstippen:
maandag, 1 augustus: 18.30 uur: cul-
turele-, sport- en jeugdzaken; dins-
dag, 2 augustus: 18.00 uur: onder-
wijs; 18.30 uur: openbare werken;
19.00 uur: ruimtelijke ordening;
donderdag, 4 augustus: 18.30 uur:
bedrijven; 19.00 uur: geldelijke aan-
gelegenheden.
De op de agendapunten betrekking
hebbende stukken liggen op woens-
dag, 27, donderdag 28 en vrijdag 29
juli tijdens kantooruren ter inzage
in de laagbouw van het bestuurs-
centrum, te bevragen bij de balie.

Tj. de Graaf, loco-burgemeester
F. Sajovec, sekretaris

Schade
Vanacht kon nog geen enkele gis-
sing gedaan worden naar de schade
die is ontstaan. Verwacht mag wor-
den dat de totale loods is vernield.
Ook over de oorzaak van de brand
was vanacht nog niets bekend. Vol-
gens inwoners van Simpelveld
wordt er wel vaker rubber verbrand
bij de fabriek. Het is dus niet on-
waarschijnlijk dat de brand al eer-
der is ontstaan, maar dat pas alarm
werd geslagen nadat zich toch wel
een bijzonder forse rookontwikke-
ling voordeed.
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sport 2

Fortuna Sittard: interessante selectie

„Ze kunnen door
de brievenbus
naar binnen...”

door harry muré
ITTARD -Ettelijke ponden lichter, vele seconden snelleren met een zucht van verlichting
Warm was 't!") zette Fortuna een punt achter de trainingsweekends in het Nationaal
Jortcentrum in Sittard. Vooral de looparbeid op de trappen in het Danikerbos, met Wilbert
ivrijn als 'haas' en gangmaker op de verschillende afstanden, is de Fortunezen niet in de
'uwe kleren gaan zitten. „Er zijn er bij, daarkun je de voordeur voor dichtmetselen. Die
innen door de brievenbus naar binnen," gnuift Frans Körver met een triomfantelijk lach-

lans na drie weken training:
°nditioneel is de groep geweldig
Tk." Het serieuzerewrerk kan be-
Uien: vanaf nu tot aan de compe-
'estart worden elf (!) oefenwed-
'ijden afgewerkt. Alleen al deze
pek drie stuks: vanavond om 19.30
F in De Baandert tegen FC Den
tag, vrijdag uit tegen Wilhelmina

Weert en zaterdag (19.30 uur)
vis tegen NAC. „Dat wordt een
'aar weekje. Ik ben erg benieuwd
e het zich gaat ontpoppen tijdens
oefencampagne."

Keus
T 'basis' voor het nieuwe seizoen
*at er, maar volgens Frans Kör-
* is dat maar de helft van het
*haal. „Een interessante selec-e- In principe zijn er voor elke
*ats twee spelers beschikbaar.
*l is het grote verschil met vorig
,*r- Ik heb veel meer keuzemoge-
Ikheden. Daarom kun je op dit

moment onmogelijk zeggen: zus en
zo ziet het nieuwe elftal er uit. Ik
heb twintig spelers. Die hebben
stuk voor stuk de potentie zich in
het team te spelen. ledereen krijgt
zijn kans."
Alle posities zijn van A tot Z dubbel
gedekt. Op de rechterflank Hoyer
en VanWell; in de spits Smeets, met
als mogelijk alternatief op iets lan-
gere termijn Robby Philippen, een
jonge gast uit het tweede elftal; op
links Ruys met als dreigende con-
current de uit het niets opduikende
ex-Roda JC'er Paul Lenferink.
Frans Körver: „Vooral Hoyer lijkt
een forse aanwinst. Praat weinig;
een complete voetballer, die over-
al inzetbaar is." Het middenveld
puilt uit. „Bux, Suvrijn, Evers,
Koevermans, Boessen. En dan ver-
geet ik misschien nog een paar na-
men. Hoyer zal, als 't van paskomt,
ook teruggetrokken op het mid-
denveld inzetbaar zijn. Evers is
centrale middenvelder, maar ik
heb allang gezien dat hij evengoed
op links uit de voeten kan."

MEIJERS
KIJFT WINNEN

van onze tennismedewerker
TTard - Na zijn zege in het
«ïnwegtoernooi is Angelo Meij-
fs het SLTC-toernooi ook weer
iccesvol begonnen. Hij moest op
■jt park van Munstergeleen in de
A-klasse aantreden tegen Rob van
ankeren. Na een gemakkelijke
*ste setkreeg hij in de tweede set
,S behoorlijke tegenstand te ver-
erken, maar won toch nog met
"J; 7-6. Van te voren had Van Tan-
den in de 82-klasse Peter Linck
««"slagen met 7-5;7-5. Ook Rob
*°s plaatste zich voor de tweede»nde van de 82-categorie door de
«User Heinz Lierman met 7-5; 7-5

" verslaan. Jos Brassé daarente-«n werd met 6-4; 6-2 door Jos Nel-
len uitgeschakeld.

Fantasie
Voortdurend wijzigende en aange-
paste fantasie-elftallen waren vorig
jaar het grote geheim van debutant
Fortuna Sittard. Wat dat betreft gaat
Frans Körver er komend seizoen
nog een schepje bovenop doen. Hij
kan naar believen schuiven en swit-
chen. „Wim Koevermans staat in
eerste instantie als vanouds links op
het middenveld, maar ik kan me
voorstellen dat hij ook als voorstop-
per of zelfs als laatste man opgesteld
wordt."
Twee doelmannen, Hanssen en
nieuwkomerChris Körver. Alles is
mogelijk, ook in de verdediging.
Schrijnemakers op links, Maessen
op rechts. Körver: „Kan best zijn
dat die twee hun positieruilen, als
't uitkomt. Boessen op rechts,
Maessen op links.Dat is goed denk-
baar." In het centrum Eleveld of
Van de Berg. „In principe blijft

Eleveld voorstopper, maar je zult
er toch rekening mee moeten hou-
den dat Van de Berg na een half
jaarnon-activiteit bezig is terug te
komen."
Chris Dekker is de enige die exact
weet waar hij aan toe is. Hij is de
nieuwe libero rond wie zich de hele
opbouw concentreert. Het definitie-
ve elftal blijft voorlopig een myste-
rie. Toch licht Frans Körver na af-
loop van het laatste trainingsweek-

end een tipjevan de sluierrond For-
tuna 83/84 op.

De KNAU heeft nog nooit onderzocht wat de oorzaak is

TOPATLEET:
BLESSURELEED

Van onze sportredactie
ARNHEM — Gerard Nij-
boer en Rob Druppers mo-
j>en momenteel zo nu en
j*an eens voor een interna-tionaal succes zorgen, de
Prestaties van veel andere
Nederlandse topatletenstaan al jaren in het tekenvan blessureleed. In de af-
gelopen vijf jaar bijvoor-
beeld vond een groep van

** Nederlandse atleten ge-
bade in de ogen van de keu-sneren voor respectieve-
lijk de EK van Praag '78, de
US van Moskou '80, de EKvan Athene '82 en de ko-
kende WK in Helsinki,
donder evenwel gebruik te
blaken van diepgaande on-Uerzoektechnieken, valt
*riJ simpel aan te tonen«at ongeveer 15 tot 20 pro-
cent van dat talent door

blessures genood-
zaakt werd om de topsport-
carriëre helemaal op te ge-
*en; één op de vijf topatle-ten valt dus definitief af.

nog eens zon 25 tot 30
r?.cent van die 40 atleten suk-eit al voor ten minste het twee-
m achtereenvolgende seizoen
od h hten die sP°rt bedrijven
ken Tr° g niveau onmogelijk raa-

«" En dan zijn er nog die zich

tevreden (moet) stellen met acte-
ren op landelijk niveau.

Bij dat inmiddels opgelopen
percentage van tegen de 60 pro-
cent zijn niet meegerekend de
recente blessure- en-of ziektege-
vallen van WK-kandidaten als
Els Vader en Cor Lambregts,
evenmin als de tegenslagen die
vroeg in dit seizoen Annie van
Stiphout, Arno Kormeling, Elly
van Hulst en Hans Koeleman
hebben gehad. Ook de vrij re-
cente blessures waarmee WK-
kandidaten als 'Gerard Nijboer,
Carla Beurskens, Robert de Wit,
Tineke Hidding en Ria Stalman
hebben gekampt blijven buiten
beschouwing.

Vooral het definitief afhaken
vanwege blessures heeft de
KNAU in de afgelopen vijf jaar
ruim een handvol atleten gekost
die voorkwamen op de wereld-
ranglijsten. Jos Hermens, Gerard
Tebroke en Ruud Wielart zijn
daarvan de meest sprekende
voorbeelden, maar ook bij de da-
mes had zon afvalrace plaats in
de personen van Miriam van
Laar, Wilma Hillen, Truus van
Amstel, Elly Henzen, allen actief
tijdens de EK van '78.

Van de 27 leden tellende Praagse
EK-ploeg zullen in Helsinki —als de keuzeheren toegeven — al-
leen Hans Koeleman en de al
aangewezen Carla Beurskens ac-
tief zijn. Daarbij hoort eigenlijk
ook de naam van Cor Vriend, die

de WK had kunnen bereiken,
maar uiteindelijk koos voor een
lucratief avontuur in Oceanië.

Binnen deKNAU, waar men bo-
vendien nog de wetenschap
heeft dat twee van de drie jeug-
datleten vroegtijdig afhaken, is
nog nooit een poging gedaan om
dezeproblematiek diepgaand te
analyseren. Meestal blijft het
bij opmerkingen als „in het bui-
tenland is het niet anders".

Blijkbaar zonder zich te bekom-
meren over deze massale af-
breuk ten gevolge van blessures,
worden nieuwe jonge talenten
als kandidaten voor de komende
Olympische Spelen of voor die
van '88, naar buiten gebracht, zo-
als vorig jaar Elly van Hulst die
als zon kandidate voor Los An-
geles werd gezien. Toch werd
van deze ook al door vele tegen-
slagen gekwelde atlete de A-li-
miet voor Helsinki gevraagd.

Natuurlijk zijn lang niet alle ge-blesseerden het slachtoffer ge-worden van een limietenjacht,al is ook nog nooit aangetoond
in welke mate streng selectereneen goede zaak zou zijn. Gezegd
moet ook worden, dat de huidi-ge medische commissie van de
KNAU het vertrouwen van de
atleten heeft.

" 800 meter-topper Rob
Druppers. Het blessureleed
bleef hem in de aanloop
naar Helsinki bespaard.

Inhoud
„In de nieuwe competitie gaan we
een risicovol spelletje spelen.
Chris Dekker zal achter vaak in de
situatie één-op-één terechtkomen.
Dat betekent dat wij veel ruimte
aan de tegenstander gaan geven,
maar ook dat wij zelf veel meer
doelkansen gaan creëren. En daar
is het allemaal om begonnen. Ofwe
dat straks terugvinden in de eind-
stand, weet ik niet. Wél in de in-
houd." Fortuna gaat weer 'ns op
avontuur. Om te beginnen van-
avond tegen FC Den Haag, de ploeg
met tweede divisietopscorerBram
Rontberg, voor wie Fortuna Sit-
tard serieus belangstelling heeft
gehad.

" Fortuna Sittard loopt het nieuwe seizoen in. Van voor naar achter: Theo van Well, Tiny Ruys, Willy ',
Boessen, Arthur Hoyer en Arme Evers.

FOTO: PETER ROOZEN \

Credo
Desondanks blijven genoemde
percentages recht overeind
staan. Topsport is balanceren op
de rand van blessures, is een be-
kend credo, maar als nog nooit is
onderzochtwaar die rand voor al
die afvallers lag, is dat credo niet
meer dan een loze kreet.

De praktijk zal wel weer le-
ren datbij een geslaagd op-
treden van Nijboer of
Druppers in Helsinki de el-
lende in de breedte weer
snel vergeten zal zijn en
voor de enkele toppers en
het jonge talent weer nieu-
we scherpe limieten zullen
opdoemen. Met alle boven-
geschetste gevolgen van
dien.

Huurlingen
Voorzitter Sprengers liet door-
schemeren dat deze twee geleende
spelers worden bekostigd uit spon-
sorgelden. „Uit het bedrijfsleven
ontvangen wij ruim anderhalve
ton exclusief shirtreclame. Beide
spelers hebben wij gehuurd voor
een jaar met een optie tot aankoop.
De transfersom ligt reeds vast".

VW rekent op een gemiddeld toe
schouwerspotentieel van vierdui-
zend. Vorig seizoen werden gemid-
deld 4.100 tribuneklanten geteld
Oefenmeester Zef Vergoossen die
met de spelersgroep reeds twee trai-
ningsweekends achter de rug heeft
meent dat „de groep op een hoger
niveau is gekomen. Het is een bij-
zonder fit elftal dat mentaal sterker
is. Ik hoop dat wij een constant
competitieverloop krijgen. Geen

pieken en dalen zoals vorig jaar,
toen we openden met een punt uit
zes wedstrijden. En na de winter-
stop toch nog een periodetitel pak-
te".

Vanavond (half acht) presenteert
VVV zich in zijn nieuwe formatie
voor het eerst voor eigen publiek,
landskampioen Ajax komt dan op
bezoek in het stadion De Koel.

MARCELIS
DERDE

AYNEUX - Frank Mareelis, de
amateur uit Nieuwenhagen, bezette
tijdens een amateur-criterium in.
Ayneux een derde plaats. Hij moest
in de eindsprint Verstappen en
Kokhuizen-Danke voorlaten. Jos
Hannen werd negende en Jo Meij-
ers finishte derde plaatsen later.

Voorzitter Sprengers: „Afgelopen jaren drie miljoen afgebouwd”

FC VVV schuldenvrij!
Van onze medewerker HENK HAFMANS

VENLO - VVV is nagenoeg schuldenvrij. Dat verheugende bericht kon-"
voorzitter Jeu Sprengers op de jaarlijkse persdag gisteravond aan de- -schrijvende pers meedelen. „Vanaf 1980 is de schuldberg met drie mil-
joen gulden afgebouwd. VVV staat nog voor een kleine vijf ton in het
krijt, waarvan tweederde deel langlopende dus niet direct opeisbare
schulden zijn. De saneringsoperatie is bijna voltooid. Ik durf te bewe-
ren dat wij binnen twee jaarvolledig schuldenvrijzijn", alduseen opti-
mistsche VW-voorzitter.

Het spelerspotentieel is vergeleken
met voorgaande seizoenen flink ge-
wijzigd. Bij de selectie van het eer-
ste elftal zijn vijf nieuwe gezichten
gekomen, waarvan twee op ama-
teurbasis: Ivo Dahlmans (SVN) en
Peter Hogenhout van FC Den Haag.

Centrumspits JanArtz (Izegem Bel-
gië) is eigenlijk de enige echte aan-
koop. Andreas Brandts (Borussia
Mönchengladbach) en Robbie Cox
van Helmond Sport spelen op huur-
basis het komend seizoen bij de
Venlose club.

" De spelersgroep van FC VVV poseert voor de Nederlandse
fotopers. Foto: PIETER VAN DAAL

Van der Ven:
GP-overwinning

MONTREAL - Kees van der Ven
heeft met overmacht de Grote
Prijs van Canada in de 250-cc klas-
se gewonnen. Van der Ven stuurde
zijn machine op het erg stoffige cir-
cuit van Montreal in beide man.
ches als eerste over de eindstreep.

De Belg Georges Jobe vergrootte
zijn voorsprong in het algemeen
klassement op de Amerikaan Dan-
ny Laporte. Jobe finishte achter
Van der Ven tweemaal als tweede.

Eerste manche: 1.Kees van der Ven
KTM, 2. Georges Jobe Suzuki. 3.
Ross Pederson Suzuki, 4. Danny
Laporte Yamaha. Tweede manche:
1. Van der Ven, 2. Jobe, 3. Laporte.
De WK-stand: 1. Jobe 188 punten 2.
Laporte 122 3. Martens 84 4. Van der
Ven 75.
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§ provincie limburg
mededeling M 042983

GedeputeerdeStaten van Limburg maken bekend,
dat zij bij besluitvan 19 juli 1983, nr. BM 4976 aan
DMV Campina B.V onder een aantal voorschriften
vergunning hebbenverleend op grondvan de Hin-
derwetvoor het uitbreiden van een kaasproductie-
bedrijf meteen gasdrukregel-en meetstation, ge-
legen op het industrieterrein Holturn Noord,
Leonard Langweg 2 te Bom.
Het besluit en alle ter zake zijnde stukken liggen
van 27 juli 1983tot 27augustus 1983ter inzageen
wel:- ter provinciale griffie te Maastricht (Bureau Mi-

lieuhygiëne) tijdens de werkuren;- in het gemeentehuisvan Bom tijdens de werk-
uren en bovendien dinsdags van 17.30tot 20.30
uur in de openbareleeszaal,Prinsbisdomstraat 7
te Bom.

Tot laatstgenoemde datum kunnen tegen dit be-
sluit beroep bij de Kroon aantekenen:
a. de aanvrager:
b. de betrokken adviseurs:
c. enige andere belanghebbende, dieaantoont,

dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest be-
zwaren in te brengen.

De beschikking wordt na afloopvan de beroeps-
termijn van kracht, tenzij vóór deze datum beroep
is ingesteld en met toepassing van artikel 60a van
de Wet op de Raad van State een verzoek is ge-
daantot schorsing van het besluit dan wel tot het
treffen van een voorlopige voorziening.
Het beroepschrift moet worden gericht aan Hare
Majesteit de Koningin en worden gezondenaan de
Raad van State. Afdeling voor de geschillenvan
bestuur. Kneuterdijk 22, 2514 EN 's-Gravenhage
Het verzoek tot schorsing of tot het treffenvan een
voorlopige voorziening moet worden gericht aan
de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen
van bestuur van de Raad van State. De beschik-
king wordt nietvan kracht voordat op een zodanig
verzoek is beslist.
Maastricht. 26 juli 1983.

I GELDLENEN l
0 U mag onbeperkt aflossen en opnemen. 9

" PLANKREDIET "# (doorlopende lening) #
A Limiet in aflossing per Rente per Theor. loop- A

handen maand mcl. maand tijd in
9 rente maanden' 9
A f. 5.000.- 100.- 1.419% 88 A

(. 7.500.- 150.- 1,267% 80 w
A f. 10.000, 200,- 1.267% 80 £f. 12.000, 240.- 1.169% 76
A f. 15.000,- 300.- 1.169% 76 A

f. 18.000. 360,- 1,132% 75
9 f. 20.000,- 400. 1.132% 75 9
_^ f. 22.000.- 440,- 1.100% 73
W 1.25000. 500,- | 1,100% | 73 W
A 'totale looptijd bij opname ineens, huidige rente en

maandelijkse gelijke betalingen.

"C.M.V. BANK*
A 045-719680 Akerstraat 82a Heerlen 0W 045-251043 Kerkstraat 294 Brunssum

/ In oktober start de 2-|ange mondelinge avondopleiding \
voor het Rijkserkende \
Praktijkdiploma Cobol Programmeur (h, l_, Bi, T_).

COMPUTER OPLEIDINGEN
Cursusplaatsen Maastricht, Heerlen, Roermond.
Vooropleiding MAVO IVmet wiskunde. HAVO. VWO,
MBO.HBO
Computerkunde biedt de start voor een goede
toekomst en verdienste!
STICHTING COMPUTER OPLEIDINGEN NEDERLAND

Vinlichtingen: Pikeursbaan 12, 7411 GV Deventer )
Telefoon 05700-19295, ook 's avonds /

1181113
STOP!!! (
Het is tijd geworden aan uw «_______ *figuur te denken. Want van het ,f
figuur hangen succes, uiterlijk f "'"«Hen goede gezondheid van elke /vrouw af. ’Onze studio kan u helpen! Overtol- J
lig gewicht, sinaasappelhuid of slap 'Sl,». Akspierweefsel, ontstaan door slechte * '** ._____\
eetgewoontes of onjuiste voeding, / r ,_p^B|
kunnen nu in korte tijd verdwijnen, 'm)^J ■*&_-%_■ Jmdankzij de liggend toegepaste /~~*^iiÉÉ_BE_^_____3B
methode in onze studio. TFM is ’een methode die al jarenlang
duizenden heeft geholpen. Ook |
u kunt daar bijhoren. Wij helpen j
u graag. \

Spreek met ons een datum v V
af of kom naar onze studio m . '^WM
voor advies en figuur-ana- 9 {

Voorlichting: \ / ■_>
maandag t/m donderdag \ / H
10.00-20.00 u. 1 \ / MÈ
vrijdag 10.00-1600 u. \ \ I j^y
Bel nu meteen op! % Jr
045-711879 i Kol
045-714379 f y^j

Slankheids- en
-mT^. schoonheids-
jffi \ instituut
iJ^Sf LA BELLE HELENE
y**i* >& Saroleastraat 14.

Heerlen

!"T*^ys _____________________■ /*>.^____n£_ï. ' ScSï-OcK IffipQC'WrtWjW ''*9SmmwM_\W___^^'S_^y^^^j.^(^yf/'4_VSmZ. 'ASËÊÊhTftjLA 'fa-j '/£yi

'■
irj..

sffi?¥o*!4' W <ïg^^Msik---_,u*<Mtiu_ WSSKêêL ■jEm-. -..; " _______?«■£¥:■: :■■'■' £':' <$&■- l
v-o'l&y\'Y H S3»c3 S__Ev '■''■ :. "- ■ m.7 : :K __Mfi: B 4

SHB '''^^-.Hhß _-_H-----------^f9l _sKi_%^H :-.'■:''"<:;'-.■>_>'■■''■■ ' :'si^^^"^^^^^s?:' fii!^** __HEi^:. Z^Bm -■**■*€■" I

■■■■■■■ Daarom geven wij

" 12 jaaronvoorwaardelijke garantie op het
H H hout en de konstruktie van onze meubelen,

■fl .l^^f m^^\\\^^^^^^mt\Êt^ * Jaar Saran^e °P bekleding en

* een ongekende service, óók na jaren.
Want wij gebruiken

P^^^^i^? " eersteklas massief europees eiken,
W^^^S^^^Ê^^ ■IfC fl f 1 L**L<4 Ë " l°gen dit volgens oud recept en

IFw^lP» jM^StÊ^ * voorzien al onze meubelen van ons eigen
m W liJmwJSÊkï IPB3I brandmerk.
Ht «i .k --- l&y&m.^J-'W.z^ W f*\ Ifl fl fl 4fll fl fl ■ fl fl
■*" ""Il nll 'tril ' !>/ ii W^Tdm ,\^r_t___i^^r^Y^^^.^.^ri^^^r^^^^r 1 mJr_^ IKI %IfII m ÈJ mJ ffllWf 0^ * z'Jn mtsm>tend verkrijgbaar in onze 14
Ik@^^^^^S^%^l eigen toonzalen en

" worden gratis thuisbezorgd door geheel
fli^^LSJg^-fl Nederland

l____________________É___________É__lHl-_^ B_BBiißifiiB6lii{lKß*Mw»»»w^^ :-: '%■ ifi^- .^aMMMMMMMJSËMISBBmóaajim JwHmUU^E^^sï>' ' tfj&j?
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