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Goedemorgen van de hoofdredacteur

'e( beton, ook taalkundig sym-
oü( yoor een enorme sterkte, heeft
teh een schok gekregen. Gecon-
'■O-teerd is dat vooral in de hoog-
ouw van flats uit de zestiger ja-
Bn gebreken naar boven zijn ge-
omen, die na zorgvuldige verza-
meling over het hele land, nu in
f'i rapport geboekstaafd staan
Is betonrot. De Woningraad
eeft ten behoeve van de woning-
'frporaties aan hetRijk steun ge-
raagd om dit euvel te verhelpen.
Normaal dienen de woningvere-
}gingen zelfvoor dit soort scha-
e-onderhoud op te komen, maar
e omvang is zo groot dat het Rijk- volgens de Woningraad —
ie?d bij te springen. De deskun-
igen, die de hele zaak landelijk
hderzocht hebben, willen beslist
e aannemers niet de schuld ge-
*«. Niettemin wordt wel gesteld
<u er vanwege de haast waarme-
k in de zestiger jaren gebouwd

':erd. toch wel slordigheden zijn
''geslopen. Het euvel van de be-
urtrol is bijvoorbeeld duidelijk
"aar te nemen bij baleons van
hts, die in de jaren zestig ge-
*>uwd zijn. Het gebruik van che-
micaliën om de bouw te versnel-
eyi en de zure regen hebben vol-
'ens het in Almere uitgebrachte
aPport duidelijk invloed op de
*tonrot. Nu kon men de uitwer-
'ing van die chemicaliën niet
'Oorzien omdat men daar geen
baring mee had. Dat geldt even-
als voor dezure regen, waarover
*■ die tijd nauwelijks gesproken

De Woningraad verwijt
W het Rijk dat op geen enkele
Pijze gereageerd is op een waar-
c'<u__ing naar aanleiding van

klachten over flatbouw. De
Piet gaat dan ook naar de

die de bal ongetwijfeld
Ner zal terugspelen bij gebrek
?Q'i voldoende middelen. Duide-
lA blijkt dat het principe van de
Sllc hoogbouw inflats, jarenge-
pteïi gepleegd.meer kost dan
"°en in de bedoeling lag. Wij hier

hebben met vele enor-
"oonka:enteï ook niet de bes-

*■ ervaring. Goede Morgen. jam-
Ver voor die betont k)rot.
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TRIP tip
landschappen in

Jfoord en beeld. Expositie in
gasteel Oost in Valkenburg.van 14.00-18.00 uur. Limburg
6ens anders...

Brits
Toen het Britse
Lagerhuis in 1878
hondenbelasting
invoerde, stelde ze
die vast op 7 shil-
ling en sixpence
per jaar en dat be-
taalt men nu nog.
In het verleden le-
verde hondenbe-

jjstiiigde schatkist ongeveer 1?lUoen pond sterling per jaar
fP. Vervelend is alleen dat de
|.e|ering de posterijen jaar-, Jks 4 miljoen pond moet bc-*'en voor het innen ervan. De

wenst nu een herzie-
jj nBT. In 1976 is aanbevolen de
J^ten van de hondepenning
JP 5 pond te brengen, maar op-. Ivolgende kabinetten ble-
j.,lervan af, wel wetende dat

dan niet meer op de stem
H*n Engelands 6 miljoen hon-
!_ hoefden te reke-
ls n- Logisch dus dat de Brit-
»" >naar voor 2,6 miljoen hon-

-11 belasting doggen...

Loketbediende had geld nodig
Overval op

postkantoor
in scène gezet

RIMBURG - De overval op het
postkantoor in Rimburg op 20 juli
(vorige week woensdag) is in scè-
ne gezet door de loketbediende.
Dat heeft de politie van Landgraaf
gisteren bekend gemaakt. De man,

de 27-jarige W. heeft net gedaan
alsof hij met een knuppel werd
neergeslagen en een half uur be-
wusteloos heeft gelegen. In feite
heeft hij zelf de kas geplunderd,
5300 gulden gestolen en het geld

begraven in zijn tuin.

In eerste instantie werd aangenomen
dat er een overval had plaatsgevon-
den. Temeer ook, daar de loketbe-
diende gewond was aan zijn hoofd.

Hij moest zelfs naar het ziekenhuis
worden overgebracht voor behande-
ling. W. heeft echter valse aangifte
gedaan. Omdat hij zelf dringend geld
nodig had, heeft hij zelf een greep in
de kassa gedaan en de overval ver-
zonnen.

Het is overigens niet deeerste keer
dat hij zoiets heeft gedaan. Uit het
onderzoek van de politie is geble-
ken, dat de jongeman eerder al
eens een inbraak heeft gemeld, die
nooit heeft plaatsgevonden. De po-
litie van de gemeente Landgraaf
heeft voor beide gevallen proces-
verbaal opgemaakt.

Perspectief
„Duitsland blijft op het standpunt
staan dat de in november gemaakte
afspraak de enige is die perspectief
biedt voor de realisering van een
verregaande integratie van de af-
handeling van het luchtverkeer in
het door Beek gecontroleerde ge-
bied in dit Eurocontrolcentrum.
Baijer heeft mij simpelweg gezegd
niet bereid te zijn die afspraken
open te breken", aldus mevrouw
Smit-Kroes.

Op verzoek van minister Smit
vond 6 juni in Luxemburg opnieuw
overleg plaats tussen de vier be-
trokken ministers. Daarbij bleek
het volgens de bewindsvrouwe

«jet mogelijk tot een gezamenlijk
alternatief te komen. In september
is er volgens mevrouw Smit op-
nieuw een gesprek tussen de vier
bewindslieden over het centrum
Beek.

Rapport over ABP alleen
naar Raad van Toezicht

DEN HAAG - Minister Rietkerk
van binnenlandse zaken wil het
rapport Gruijters over de handel
en wandel van het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (ABP) alleen
aan de voorzitter van de Raad van
Toezicht van het ABP, W. Wierin-
ga, ter inzage geven. J. Anneveld,
namens de CNV-ambtenarenbond
CFO lid van de raad van toezicht,
heeft dat bevestigd. Wieringa zelf
was gisteren niet bereikbaar.

De Raad van Toezicht van het ABP
heeftvorige weekvan ministerRiet-
kerk, die op het moment met vakan-
tie is, geëist dat hij voor de Raad
komt toelichten waarom hij justitie
gevraagd heeft een onderzoek in te
stellenbij hetABP. „Kennelijk weet
de minister dingen die wij niet we-
ten", zei Wieringa toen na afloopvan
een gesprek van de raad met de di-
rectie van het ABP. Dat gesprek
was volgens Wieringe aanleiding

om voorlopig niet te twijfelen aan
de integriteit van de ABP-directie.

In een brief aan de leden van de
Raad van Toezicht schrijft Wieringa
dat hij het juistvindt dat de minister
zelf zijn besluit voor de Raad komt
toelichtenen niet slechts de voorzit-
ter vertrouwelijk informeert. Anne-
veld zei het daarmee eens te zijn.

Ook de FNV-ambtenarenbond Ab-
va/Kabo heeft al laten weten het
volstrekt onvoldoende te vinden
als alleen voorzitter Wieringa de
beschikking krijgt over het rap-
port Gruijters. Het ministerie van
binnenlandsezaken wil niets kwijt
over de inhoudvan het contact tus-
sen de minister en Wieringa.

TIJDJE
met Nino Tomadesso

vrij
Herinneringen in Bastogne

Niet alleen landschappelijke pracht markeert de Ardennen. Her en der
brengen kanonnen, tanks, militairekerkhoven, monumenten er de laatste
wereldoorlog gedeeltelijk in het geheugen terug. Zij vormen herinnerin-
gen aan onder meer het beruchte, beroemde Ardennenoffensief. Aan een
bloedige oorlogsperiode die destijds ook Zuid-Limburg deed beven. Da-
gelijkstrekken mensen uit vele landen naar Bastogne. Om er aan de hand
van films, van materieel, van audi-visuele uiteenzettingen de Slag om de
Ardennen nog eens aan zich voorbij te laten gaan. Of om er een boeketje
verse veldbloemen neer te leggen....

ZIE RUBRIEK TIJDJE VRIJ OP PAGINA 11

'Alle luchtverkeer boven 30.000 voet via Beek'

DUITSLAND BLIJFT BIJ
BESLUIT EUROCONTROL
SCHIPHOL - Duitsland is niet bereid de afspraken die door
de vier betrokken ministers in november vorig jaar in Brus-
sel zijn gemaakt inzake de toekomst van het Eurocontrolluchtverkeersleidingscentrum in Beek open te breken. Dit
heeft minister Smit-Kroes van verkeer en waterstaat gister-
middag op Schiphol verklaard na haar aankomst uit de
Bondsrepubliek. Zij heeft daar een ontmoeting gehad met de
Duitse staatssecretaris van verkeer Baijer.

Zoals bekend zijn de ministers van
de vier in het centrum Beek samen-
werkende landen, Nederland, Bel-
gië, Luxemburg en West-Duitsland,
in november 1982 overeengekomen
dat in de toekomst al het luchtver-
keer boven de 30.000 voet in het
luchtruim van de Beneluxlanden en
Noord-Duitsland door het centrum
Beek wordt afgehandeld.

Dit besluit druiste in tegen de zeer
nadrukkelijke uitgesproken wen-
sen van het Nederlands, Belgisch,
Luxemburgse en Europese parle-
ment. Die hadden een besluit geëist
tot uitvoering van een concept dat
voorzag in de afhandeling van al het
luchtverkeer in het betrokken ge-
bied door het centrum Beek, met
uitzondering van het naderingsver-
keer, dat door de lokale verkeerslei-
dingen zou moeten worden gedaan.

" °e politie van New Vork heeft
acht personen gearresteerd die
zich bereid hadden getoond voor
twee miljard dollar aan wapens aan
Iran en voor 15 miljoen dollar aan
wapens aan de IRA (lerse Republi-
keinse Leger) te verkopen. Tijdens
een persconferentie werden meer
dan honderd machinegeweren, pi-
stolen en geluiddempers getoond,die deel uitmaakten van de vangst
die federale agenten deden, nadat
zi| zich hadden voorgedaan als
vertegenwoordigers van de Iraan-
se overheid en de IRA (foto). De ar-
restanten wilden aan 'Iran' 25 ge-
vechtshelikopters, 100 tanks, on-derdelen voor F-4 Phantomstraal-
jagers en 60 Hawk-raketten leve-ren. Aan agenten die zich voorde-
den als leden van de IRA boden de
arrestanten aan machinegewerenen gewone geweren te leveren.Een van de arrestanten zei een ge-
pensioneerde generaal van hetZuidafrikaanse leger te zijn.

EN ELDERS
IN EUROPA

Midden- en Zuid-ltalië, Joegoslavië, Griekenland: zonnig, 30 tot 35 gra-
den. Zuid-Frankrijk, Spanje, Portugal: zonnig en mogelijk onweersbuien,
28 tot 35 graden. Zuid-Duitsland, Alpengebieden, Noord-ltalië: zonnig en
mogelijk onweer, 30 graden. Noord-Frankrijk: zonnig, lokale onweersbui,
27 graden. Britse eilanden: zonnige perioden, in het noorden af en toe re-
gen, 21 tot 25 graden.

Onderzoek naar
rol Nederlandse

militairen bij
Surinaamse coup
DEN HAAG - Minister De Ruiter
van defensie heeft een diepgaand
onderzoek gelast naar de bewering
dat Nederlandse militairen be-
trokken zijn geweest bij de Suri-
naamse staatsgreep van 25 februa-
ri 1980. De bewindsman acht dat
onderzoek noodzakelijk op grond
van nieuwe gegevens, waarover
het ministerie beschikt. De Twee-
de Kamer zal over twee weken
over d3resultaten van het onder-
zoek worden geïnformeerd.
Volgens een publikatie in het week-
blad Vrij Nederland bestaat er een
geheim rapport over de betrokken-
heid van Nederlandse militairen bij
de Surinaamse coup. In dat rapport
wordt kolonel H. Valk. het toenma-
lig hoofd van de Nederlandse Mili-
taire Missie in Paramaribo, de
geestelijke vader van de staatsgreep
genoemd. Het rapport, gedateerd 7
december 1981. zou nooit aan de
verantwoordelijke bewindslieden -
de ministers van buitenlandse za-
ken en defensie - ter kennis zij.
bracht.

Handgranaat
ontploft op

WC politiepost
ROZENDAAL - In het toilet van de
Oude Torckschool in Rozendaal bij
Arnhem, waarin onder andere het
postbureau van de rijkspolitie is
gevestigd, is woensdagavond laat
een handgranaat ontploft. Het pro-
jectiel moet door het WC-raampje
naar binnen zijn gegooid. Op het
moment van de explosie was het
gebouw verlaten, zodat niemand
letsel opliep. De schade aan het
kleinste vertrek van de school was
echter groot.Meteo Beek meldt:

Wij verkeren vandaag onder
invloed van een gebied van
hoge druk, waarvan het cen-
trum boven lerland ligt. Met
noordwestelijke winden wor-
den hierdoor wolkenvelden
naar onze streken aange-
voerd. Tijdens zonnige perio-
den kan de temperatuur van-
daag oplopen tot 23 graden.

VANDAAG:
zon op: 05.56 onder: 21.36
maan op: 23.46 onder: 10.20

MORGEN:
zon op: 05.57 onder: 21.34
maan op: --.-- onder: 11.29

Goedgekeurd!!....
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(ADVERTENTIE)______
| SUPERSTUNT!

-.*■#.*■ BIJ STUNT-HEWIJ BV, Amstenraderweg 9,
E Hoensbroek Centrum (parkeer op de markt)

Wi BLOEZEN
ètagaÉ maten 38 t/m 46 in 4 modekleuren.

NORMALE WINKELPRIJS: ’ 50-I STUNT-HEWIJ-PRIJS: ’ 25-
ALLEEN
VANDAAG f IQ h||
+ MORGEN ’ IfcjVÜ

| WIJ HEBBEN EEN WINKEL VOL STUNTKOOPJES IN
llSnil I KLEDING, SCHOENEN, ETC. ETC.

VANAF NU ELKE DAG GEOPEND (óók maandagmiddag)

Dienstplichtkeuring
moeteenvoudiger

■ KINDERKLEDING uitzoekeTM
H JEANSKWALITEIT (wereldmerk) I

J-A. JAPONNEN, OVERGOOIERS, IJHAKJES, PANTALONS etc. WmmWW
El IIA TREEBEEK. Komeetstr. 25

IjSyiy HEERLEN, KisselU IpHjii^j|;<.|.||jï:T;vivjifi:<jiij;kflj
K____L______ZJZÏI_EÏX?_Lt*_fc_l

(ADVERTENTIE)

AS. MOEDERS
Baby-discount nodigt u uit, niet alleen
om de geweldige kollektie te bekijken,
maar vooral om de prijzen te vergelijken
van kinderwagens, ledikantjes, boxen
enz. Alles wordt verkocht tegen uitzon-
derlijk lage prijzen.
De enige echte Baby-Discount in Heer-
len garandeert: Elders goedkoper? Geld
terugl Niet goed? Geld terug!
Tot ziens in de Laanderstraat 81, Heer-
len. Tel. 045-712161. Openingstijden:
dinsdag, woensdag en vrijdag van 1-5
uur, donderdagvan 5-9 en zaterdag van
11-5uur.



show, radio, televisie, puzzel
televisie

zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor slecht-

horenden.
16.00 Waar orde heerst. Portret van

kloosterleven.
16.40 Kerkepad in concert. Mu-

ziekprogramma.
16.55 De uitvinder. Tekenfilmse-

rie.
18.55 Popeye. Tekenfilm
19.01 Pipi Langkous. Jeugdserie.
19.26 Het Koraaleiland. Jeugdse-

rie. Afl. 5: „Schip in zicht".
20.00 Journaal.
20.28 De avonturen van Pinokkio

(5). Jeugdserie.
21.28 Achter het nieuws. Actuali-

teiten.
22.00 Vara tv deze zomer. Pro-

gramma-overzicht.
22.05 De ironie van het lot. Franse

speelfilm.
23.40 Journaal.
23.45 Nieuws voor slechtho-

renden.

Nederland 2
13.00 Nieuws voor slechtho-

renden.
17.45 Studio sport eitra. Paarde-

sport.
18.15 Nieuws voor slechtho-

renden.
18.40 Sesamstraat.
19.00 De uitvinder. Tekenfilmse-

rie.
19.25 NederlandKikkerland.
20.30 Zo vader zo dochter. Spel-

programma.
20.55 Stiefbeen en zoon. Serie

(herh.)
21.30 NCRV-Sport.
22.15 Meditatie.
22.23 Journaal.
22.45 Oecumenische wereldraad-

bijeenkomst Vancouver '83
(1).

23.25 The sheepman. Komische
western.

00.50 Nieuws voor slechtho-
renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.23 Bei Bio. Amusementspro-

gramma (herh.)
11.25 Wagner im Wandel. Impres-

sie van de Bayreuther feesten
1983 (herh.)

12.35 Terugblik.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 Teletekst.
13.50 Unsere kleine Farm. „Het

volksfeest". Amerikaanse se-
rie.

14.40 Journaal.
14.45 ARD-Sport extra. Paarde-

sport: Jumping te Hickstead
(G.8.)

17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute. Regionaal

nieuws.
18.15 St. Pauli-Landungsbrucken.
18.40 Knuller. Frank Laufenberg

stelt voor: Spider Murphy
Gang.

19.00 Ausreisser.
20.00 Journaal.

20.15 Was diese Frau so alles
treibt. „The thrill of it all".

22.00 Plusminus. Economisch ma-
gazine.

22.30 Journaal.
23.00 Der starke Stamm. Volks-

stuk van Marieluise Fleisser
met, Hans Brenner en Ruth
Drexel.

00.45 Journaal.

Duitsland 2
10.00 Programma-overname

Duitsland 2.
13.15 Teletekst.
15.15 Programma-overzicht.
15.17 Journaal.
15.20 Captain Future. Sciencefic-

tion sprookjesserie.
15.45 Die Versuchung. Bulgaarse

jeugdfilm: De kleine Marco
vindt een portemonnee. Hij
overlegt met zijn broer en zijn
vrienden, hoe men de eige-
naar van het geld kan terug-
vinden.

16.15 Vakantiekalender.
16.50 Der Wunschfilm. „Die Baren

sind los". Jeugdfilm.
17.15 Enorm in Form. Aerobic-

dansen.
17.30 Journaal.
17.45 Tele-Illustrierte. Actualitei-

ten, tips, sport en amusement.
Gast: Wolfgang Gerhard.

18.25 Western von gestern. Wes-
ternfilms uit de oude doos.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Journaal.
19.30 Auslandsjournal. Buiten-

landse actualiteiten.,
20.15 Gefahrliche Erbschaft. Fran-

se misdaadreeks met Alain
Mottet en Pascale Audret.

21.34 Torn en Jerry. Tekenfilm.
22.00 Journaal.
22.20 Der andere Fuhrer. Reporta-

ge over het Mussolinitijdperk
in Italië.

23.05 Sport am Freitag. Schermen
en atletiek.

23.35 Die gebrochene Lanze. „Bro-
ken Lance" . Amerikaanse
film (1954) van Edward Dmy-
tryk met Spencer Tracy, Ro-

Bert Wagner en Jean Peters
01.05 Journaal.

oFluitcake. te gast in Nederland Kikkerland, Nederland 11
19.25 uur.

BFBS
16.25 About Britain

16.50 Birthday time. Kinderpro-
gramma

17.20 Rowan's Report. Ministox-
cars

17.35 Razzmatazz. Muziekpro-
gramma

17.55 Animals in Action
18.15 The boy who won the pools.

Tiende en laatste aflevering in
deze serie

18.45 ITN News
19.00 Winner takes all. Spelpro-

gramma
19.25 Matt Houston. Shark Bait
20.10 100 great sporting moments.

De Britse motor grand prix
van 1979

20.30 Chas and Dave's Knees-up.
Muziekprogramma

21.10 Jury. Andrew: zevende afle-
vering uit deze serie

22.00 BBC News
22.25 West Country Tales. The Wit

To Woo
22.55 Alfresco. Sketches
23.20 Wrestling
00.00 Closedown.

radio
Hilversum 1

Nieuws op elk heel uur.
7.02 Ontbijtshow. 8.06 Echo. 8.16
Muziek om op te schieten. 8.53 Pater
Adri Maat (RKK). 9.03 Adres Onbe-
kend. 10.03 Muziek op bestelling.
11.03 Ratel. 11.53 Pater Adri Maat
(RKK). 12.03 Vakantiewerk. 13.06
Echo. 13.16 Souvenirs. 14.03 Zomer
in. 15.03 Pas op de plaat. 16.02 In de
jaren 70. 17.53 Marktberichten. 17.55
Mededelingen. 18.06 Echo. 18.16.
Punt uit. 19.30 Nouhoorjehetook-
eensvaneenander. 20.03 Country
Time. 21.02 Nine O'Clock Jazz. 22.02
Zomergoal. 23.02 Mededelingen.
23.07 Met het oog op morgen. 00.02
Rust zacht. 02.02-07.00 Muziek ter-
wijl u slaapt.

Hilversum 2
Nieuwsom 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 De zomer van 1983. 9.05 Gym-
nastiek. 9.15 Werkbank. 9.24 Water-
standen. 9.33 De wereldstad. 10.45
Overheidsvoorlichting. 11.00 Thea-
ter zonder franje. 11.33 Homonos.
12.00 Regio-Lokaal. 12.26 Land- en
tuinbouw (NOS). 12.36 Tussen het
nieuws. 13.10 Meer over minder.

14.33 Cursus. 15.03 Zomer-Radio-
weekblad. 18.30 Overheidsvoorlich-
ting. 18.40 Luchtruim. 19.00 VARA
Folk. 20.03 Provinciale zaken. 21.00
Vrije tijd, blije tijd. 21.40 NOS-servi-
ce. 22.10 RVU. 22.40 Oost-West.
23.00 Het zout in de pap en Willem
Sandberg. 23.55-24.00 Nieuws.

Hilversum 3
Nieuws op elk heel uur,

7.02 Ronduit op 3. 8.03 Tijdsein. 9.03
De Muzikale Fruitmand. 10.03 Mu-
ziek Motief. 10.30 Popstation. 12.03
Mono. 13.03 Tipparade. 15.03 Top
40. 18.04 De Avondspits. 19.02 Bart
en De Zwart. 22.02-24.00 Count-
down Café.

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

Duitsland 3/WDR
18.00 Die Leute von Domplatz.

Feuilleton over het leven in
een middeleeuwse stad.

18.30 Achterbahn. Vakantiemaga-
zine voor kinderen.

19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Die Otto-Show (3). Showpro

gramma van en met Otto
Waalkes.

21.00 Trauminseln. Documentaire
over het eiland Karpathos.

21.45 111 nach neun. Gevarieerd li-
ve-programma met gasten.

23.45 Journaal.
23.50 -00.20 Rockpalast. Rockma-

gazine met een optreden van
Gianna Nannini.

België/BRT 1
18.00 Appie. Kleuterserie.
18.05 Klein, klein kleutertje. De

vrolijke avonturen van Pim
en Pam.

18.20 Rode Zora. Jeugdserie van
Fritz Umgelter naar het werk
van Kurt Held. Afl. 12: Het
feest.

18.45 Harold Lloyd. Fragmenten
uit „Girl Shy" en „For.hea-
ven's sake"

19.10 Vrije tijd vrijdag. Toerisme:
Mississippi (4)

19.40 Mededelingen en Program-
ma-overzicht.

19.45 Journaal.
20.10 Weerman. Armand Pien.
20.15 Stardust.Britse muziekfilm

(1974) van Michael Apted met
David Essex en Adam Faith
en Larry Hagman.

22.05 De wereld van „Dark
Crystal". Documentaire over
het maken van de film „The
Dark Crystal".

23.05 Journaal.
Aansluitend: Coda „Beroepskeu-

ze" van Judith Herzberg .

Duitsland 3/SWF
18.00 Abendschau.
18.25 Tips für die Küche.
18.35 Gute Laune mit Musik.
19.05 Sandmannchen.
19.15 Die Fischer von Moorhövd.
19.45 Landesschau für Baden

Württemberg.

België RTBF 1
17.10 Mededelingen Onem.
17.25 Cine-vacances. Gevarieerd

vakantieprogramma met o.a:
Maya de bij.

18.15 Lollipop. Kinderprogramma
met tekenfilms.

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

19.08 Ce soir. Regionaal magazine.
19.30 Journaal.
20.00 L'oeuil des autres. Magazine

waarin reportages van buiten-
landse tv-stations aan bod ko-
men.

21.05 Hellegat. Belgische speelfilm
(1979) van Patrick Lebon met
Jos Verbist, Arm Nelissen en
Frank Aendenboom.

22.40 Journaal.

Hilversum 4
Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00 uur.
7.02 Ochtendstemming. 9.00 Vero-
nica's Meesterwerken. 10.30 Muziek
voor miljoenen. 12.00 Strauss en Co.
13.05 Veronica Klassiek. 14.30-17.00
Muziek-op-vier. 20.00 Europees
Concert Podium. 21.50 NOS-jazz.
22.30-23.00 NOS-Cultuur.

BRT 2
Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 23.40.
Brabant. 5.30 Brabant op vrijdag.
8.15 Happening.
Antwerpen. 10.03* Platenpoets.
Lichte, muziek. 12.00 Splinter-
nieuws. 12.10 Showbizz. Muzikaal
"kwisprogramma.
West-Vlaanderen. 14.00 Inpakken
en westwezen. West-Vlaanderen tij-
dens de zomer. 15.25 Boekenboe-
tiek. 15.30 De zonnewijzer. 16.00
Splinternieuws. 16.10 Abraham al
gezien? 16.55 Agenda.
Limburg. 17.05 Made in Germany.
Duitse muziek. Presentatie: Harrie
Cremers. 18.00 Focus. 18.15 Meer
Muziek. 19.10 Hitriders in the sky.
19.53 Onderweg.
Oost-Vlaanderen. 20.00 Onvergete-
lijk. Nederlandse levensliedjes.
20.30 Muziektekort. 22.10 Music Mo-
tion. 23.30 - 2.00 Twee tot Twee.

Luxemburg/RTL
Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half uur,
9.00 t/m 18.00 elk uur.
5.30 Guten Morgen, Deutschland.
9.00 Ein Tag wie kein anderer. 11.00
Was Sic schon immer wissen woll-
ten. 12.00 RTL-Casino-Parade. 14.00
Stunde der Hits. 15.00 Die blaue
Stunde. 16.00 Typisch Honey. 17.00
Take Five. 19.00 Walter's Plattenla-

den. 21.00 Rock around the radio.
22.00 Mitmach-Party. 23.00 - 1.00
Der Tag geht, Haidy kommt.

recept
Komkommer gevuld met kaas en tomaat

1 komkommer, 2 tomaten, peper,
zout, 150 gr belegen kaas.

Schil de komkommer, snijd hem
overlangs door en haal het zaad er-
uit. Ontvel de tomaten, snijd ze in
stukjes en bestrooi ze met zout en

peper. Vul de komkommerhelften
op aluminiumfolie en pak ze in.
Plaats de pakketten op het rooster
met de gevulde kant naar boven en
laat de komkommer in een op 200°C
voorverwarmde oven in 15 minuten
gaar worden.

Frans Tiedke
op zeemanstoer

HEERLEN - „Greetje" is de titel
van de nieuwste single van Frans
Tiedke, die samen met orkest en
zangeres Mara deze vrolijke mee-
zinger in de Blue-Cirkel studio in
Overloon op de plaat heeft gezet.
Evenals de B-kant „Vaarwel,
adieu" gaat Frans, die hitjes als
„Chico", „Oh, Brigitte en de
„Schipperswals" achter zijn naam
heeft staan, hier op de zeeman-
stoer. De composities en de arran-
gementen zijn van Frans Tiedke
zelf, terwijl Mara voor de teksten
heeft gezorgd. Op 1 augustus ver-
trekt het hele gezelschap voor een
tournee/vakantietrip van drie we-
ken naar Ibiza, waar wordt opge-
treden voor radio Ibiza. In deze pe-
riode kunnen afspraken worden
gemaakt via de artiestenafdeling
van de arbeidsbeurs in Maastricht.
Na 25 augustus is Frans Tiedke
weer te bereiken via S 045-456560,
Bleijerheidestraat 87, 6462 AE,
Kerkrade.

Der Ring
des Nibelungen
HILVERSUM - Op initiatiefvan de
VPRO en de NOS komt deze zomer
de verfilmde versie van „Der Ring
des Nibelungen" van Richard Wag-
ner in één maand op de Nederland-
se televisie. Op dinsdag 2 augustus
is er een inleidende documentaire
over de moderne enscenering van
„Der Ring" door de Franse theater-
regisseur Patrice Chéreau en de mu-
zikale leiding van Pierre __oulez.
Het uitzendschema ziet er voor het
overige als volgt uit: woensdag 3
augustus: Das Rheingold; zondag
14 augustus: Die Walküre. Woens-
dag 17 augustus: Siegfried en zon-
dag 28 augustus: Die Götterdamme-
rung.

In plaats van Little Steven

John Watts
naar Helden

HEERLEN - De Engelse musicus
John Watts zal met zijn nieuwe for-
matie op woensdag 10 augustus op-
treden in Helden, bij gelegenheid
van de Parkfeesten die daarworden
gehouden. Watts komt in plaats van
Little Steven and the Disciples of
Soul die op het allerlaatste moment
moesten afzeggen. De Brit, destijds
muzikaal leider van Fischer Z, de
Engelse new-wave formatie die in
betrekkelijk korte tijd naam en
faam wist te verwerven, heeft rond
zijn jongste elpee „The Iceberg Mo-
del" een groep geformeerd die in het
Limburgse Helden haar debuut
maakt. Het concert begint om 20
uur en kaarten zijn in de voorver-
koop a 10 gulden verkijgbaar bij
DiscoLimburg in Roermond. In het
voorprogramma treedt de 3-mans-
formatie Blowbeat op. Overigens
zendt de NDR op 3 augustis via
Duitsland 111 een special uit over
John Watts. Deze aflevering van
Rockpalast begint om 19 uur.

VANAVOND OP TV

The Sheepman: spannende western
De NCRV brengt vanavond de spannende western „The Sheepman"
uit 1958 op de buis met Shirley Maclaine in de hoofdrol. Schapenfok-
ker Jase wil een nieuwe fokkerij beginnen in een stadje in het Wilde
Westen. Geen eenvoudige opgave, omdat de plaatselijke cowboys
nogal wantrouwend tegenover deze onderneming staan. Hij wordt
niet door hen geaccepteerd. Gelukkig staat de mooie Del Payton hem
'af en toe ter zijde. Met Glenn Ford, Shirley Maclaine, Leslie Nielsen,
Mickey Shaugnessy en Edgar Buchanan. De regie is van George
Marshall.
De in 1934 als Shirley Beatty ge-
boren Shirley Maclaine had voor
deze film al in een aantal andere
films furore gemaakt: „Artists
and Models" en „Around the
world in 80 days". De rol in „Irma
la Douce", die haar wereldroem
zou brengen, speelde zij echter
pas in 1963. Nederland 11 23.25 -
0.50 uur.

OShirley Maclaine en Glenn Ford als Del Peyton en Jakd
in „The Sheepman", Nederland II 23.25 uur.

De ironie van het lot
Onder het motto „Film thuis"
zendt de VARA vanavond de
Franse speelfilm „I'lronie du
sort" van Edouard Molinaro uit
1973 uit naar de gelijknamige ro-
man van Paul Guimard. Drie
vrienden, een meisje en twee jon-
gens, kiezen tijdens de Duitse
bezetting voor het Franse verzet.
Op een avond móet één van de
jongens een Duitse officier do-
den. Vanaf dat monent toont de
film twee alternatieven. In kleur
wordt de mogelijkheid getoond,
hoe het verhaal verder zou kun-

nen gaan, als de auto van de
Duitser wel zou starten; in zwart
wit krijgt u de mogelijkheid te
zien, wanneer dat niet het geval
was geweest. Met onder andere
Pierre Clementi, Jacques Spies-
ser, Jean Desailly, Pierre Vaneek
en Hans Verner. Nederland 1
22.05 - 23.40 uur.

Nederland kikkerland
Om 19.25 krijgt U vanavond de
eerste van een serie van vijf afle-
veringen te zien over alles wat er
met zwembadrecreatie te maken
heeft. In diverse sportfondsen-
baden in Nederland worden leu-
ke spelletjes en spannende wed-
strijden gespeeld, met als inzet
„de gouden kikker". Vanavond
nemen het vijf scholen tegen el-
kaar op. Tevens is er een demon-
stratie kunstzwemmen door
NZC '21 uit Nijmegen. De pre-
sentatie is in handen van Dick
Passchier en Hans Brian. Neder-
land 11 19.25 uur.. _ __
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binnen- en buitenland

Onderzoek: Onzorgvuldige administratie en registratie

Explosie 't Harde
gevolg van fouten

lEN HAAG - De explosie van een mortiermijn in de leger-
plaats 't Harde, die vorige week maandag aan zeven soldaten
fct leven kostte, is het gevolg van een reeks van voorvallen,
enselijke vergissingen, fouten en nalatigheden binnen de
wdmacht.

it staat in het onderzoeksrapport
t de Koninklijke Marechaussee
6r het ongeluk heeft opgesteld,
raster De Ruiter (Defensie) heeft
Tweede-Kamercommissie vooi

iensie gisteren per brief over de
!Ultaten van het onderzoek inge-
ht.

" De politie in New Vork is
niet erg gelukkig met dit
„anti-zelfmoord monument",
een springende figuur van
een toren in Greens Park in
Brooklyn. Veel mensen zien
het beeld voor echt aan en
bellen vervolgens in paniek de
politie. Tot wanhoop van de
mannen van Hermandad wil
de ontwerper nu het beeld
overbrengen naar de
Brooklyn Brug, een plaats
waar velen zelfmoord plegen.

Verantwoordelijk
t dat onderzoek blijkt dat de ex-
&sie is kunnen ontstaan door de
ibieding van twee scherpe mor-
Tmijnen die hadden moeten wer-
ft omgebouwd tot oefenmijnen.
fee fatale vergissing is ontstaan
<>r een „onzorgvuldige admini-

stratie en registratie" bij de Munitie
Renovatie Compagnie, die voor dat
ombouwen verantwoordelijk is.
Bij de mijneninstructie bij de land-
macht wordt regelmatig gebruik ge-
maakt van echte mijnen, waaruit de
explosieve lading is verwijderd.
Deze oefenmijnen, die er dus pre-
cies zo uitzien als echte exemplaren,
worden gebruikt naast de speciaal
vervaardigde, in kleur en uiterlijk
afwijkende oefenmijnen.

Overtuigd
De instructeur tijdens de mijnenles
in het 't Harde, de eveneens omge-
komen wachtmeester De Bakker

(22), heeft volgens het onderzoek in
de vaste overtuiging verkeerd dat
de echt uitziende mijn die hij de
klas toonde, reeds was ontdaan van
zijn springlading. Dat bleek echter
niet het geval te zijn.
Tijdens de les in een lokaal op delegerplaats 't Harde deed de in-
structeur de werking van de mijnvoor. Deze explodeerde vervol-gens, doodde de instructeur en vijf
soldaten en verwondde nog eenstien soldaten. Een daarvan over-leed een dag later. Van de negen ge-
wonden verkeert er nog een in
zorgwekkende toestand in het zie-kenhuis in Zwolle.

Chemie-Linzontkent vervalsingpapieren

België onderzoekt
dioxine-transport
"IJSSEL - Het Belgische minis-

(*ie van arbeid heeft gisteren be-
'ftdgemaakt dat het een onder-

is begonnen naar het trans-
it van dioxine bevattend che-
"Sch afval vanuit Oostenrijk via. en naar Antwerpen.

P> woordvoerder van het ministe-
l deelde mee dat het enige trans-
it dat Antwerpen tot nu toe heeft
ffeikt misschien niet van de juiste

was voorzien, maar
J verder alles conform de Belgi-
■^ wet scheen te zijn verlopen.

U functionaris reageerde hiermee
( de eis van deAntwerpse wethou-
* van milieuzaken, John Mangel-

verdere transporten te ver-een omdat in geval van een on-

{T^k de gezondheid van de bevol-
in gevaar kan komen.

£ Oostenrijkse bedrijf Chemie-
J?2 heeft gisteren ontkend dat zijn
Fjlg chemisch afval, die hetS^st giftige dioxine bevatte, met
?*e papieren van Oostenrijk naar'§ië is vervoerd.

Vermoeden
lPartij afval met dioxine kwam in

terecht bij het afvalver-
„Antwerp Cleaning

(. Morage". Het bedrijf kreeg het
a* ter verwerking aangeboden

van het Rotterdamse verbrandings-
bedrijf „Ocean Combustion Servi-
ce". In Antwerpen werd vernomen
dat de maatschappij in Rotterdam
vermoedelijk heeft geknoeid met de
aanduiding van de samenstelling
van het afval.

De 25 ton afval is in Antwerpen
overgeslagen in een tank van 650
ton en vermengd met minder giftig
afval. Volgende week wordt de
chemische lading overgebracht op
het vuilverbrandingsschip „Vulca-
nus", dat het afval op zee zal ver-
branden.

Protest pastores
tegen benoeming

van Simonis
i^ECHT - Honderdpastores van

aartsbisdom Utrecht hebben in
\^ brief aan de nieuwe aartsbis-
-1^ 0P dr. A. J. Simonis geëist het

au toe gevoerde vooruitstre-
kjd beleid in de parochies andan-
te *st te laten. In een brief aan het
Lettel en de staf van het aarts-
\ _m vragen de pastores waar-
ie, *ij de benoeming van Simonisoer overleg met hen hebben
W^aard. Ook de paus is in een
,is.'.Jven te verstaan gegeven dat

te DU de geestelijken in het bisdom
ta 11 begrip bestaat voor de ge-; *>de benoemingsprocedure.

Br^n vergadering van de Vereni-
: voor Pastoraal WerkendenP) is besloten tot actie over te

'Driehonderd van de 550 pas-
., »n het aartsbisdom zijn lid vanWP.
'^stores willen komende maandHL campagne onder de parochia-

pn van ne* aartsbisdom starten. In
brief aan alle parochies zal wor-
Sevraagd Simonis te laten we-'at de kerkleden geen wijziging
et beleid wensen. Grotenhuis■ "o(^Spelt grote conflicten in het bis-

t^j als Simonis de eisen van de~_„o,res ën gelovigen naast zichriegt.

Carstens naarOost-Duitsland

_°N_;*.{ »t~ De Westduitse bondspresi-
_*U<! Carstens is door de Oost-
>°.e* staats" en partijchef Erich
\\( cker uitgenodigd voor een be-Vt aan de DDR- Dit zou samen
l*tfC.n vallen met de viering van
StKCl* dat de reformator MaarteniN>K f 500 Jaar geleden, op 9 no-
hi^f 1483, in Eisleben in het\ 'Se Oost-Duitsland werd gebo-

Oostduitser wil
emigreren: vijf
jaar gevangenis

FRANKFURT/LEIPZIG - De recht-bank in Leipzig heeft een Oostduit-se vrachtwagenchauffeur uit debuurt van deze stad in de DDR totvijf jaaren twee maanden gevange-nisstraf veroordeeld omdat hij toe-stemming had gevraagd naar deBondsrepubliek te emigreren. Ditheeft het persbureau KNA verno-men van de internationale organi-satie voor de mensenrechten in
r/ankfurt. De gestrafte is de 43-ja-
r|ge Hans-Dieter Burscher uit En-gelsdorf.
Al sinds 1976 zet Burscher zich er
v?or in dat hij, zijn vrouw en hunv'J' zoons tussen zes en veertien
jaar naar het Westen mogen. Hijraakte na de eerste aanvraag zijnpaan kwijt. Ook zijn vrouw kon al-'een nog terecht als serveerster ineen restaurant. In januari 1983 isac vrachtwagenchauffuer gearres-teerd. Vanwege zijn activiteit oor-
deelde de rechtbank hem schuldigaan „het verstrekken van inlichtin-gen die neerkomen op landver-raad".

Babycomputer voor
regeling geboorte

AMSTERDAM - „Babycomputer
OVUtest '77" is de naam van een
apparaatje waarmee vrouwen zelf
kunnen vaststellen op welke dagen
zij (on)vruchtbaar zijn. De werking
berust op de aanwezigheid van een
bepaald soort eiwit uit de baar-
moeder. Via elektronische wegkan
op elk gewenst moment de aanwe-
zigheid van deze stof worden gere-
gistreerd op de meter van het ap-
paraat. Men kan dan zelf zien of de
kans op zwangerschap bestaat.

Een en ander komt erop neer dat
een vrouw zelf kan bepalen of zij
een kind wil hebben. Met de metin-
gen stelt zij namelijk het tijdstip
vast van de zogenaamde ovulatie
(eisprong). Vervolgens kan ook de

aanwezigheid van een vruchtbaar
eitje en het ontstaan van zwanger-
schap worden vastgesteld.

De „babycomputer" is een vinding
van de Westduitse medicus en elek-trotechnisch ingenieur dr. Heinz
Krohn, die er twaalf jaar aan heeft
gewerkt.

Met het apparaatje van Krohn kan
de vrouw zelf aan de slag door de
meetsonde in devagina te brengen.

Via electrolyse wordt dan aangege-
ven of het eiwit uteroglobine aan-
wezig is. Dit eiwit, één der stoffen
die de baarmoeder afscheidt, is be-
palend voor de komende) vrucht-
baarheid.

" De OVUtest '77, kosten f 395. Een doorbraak op het gebied
van geboorteregeling?

Dreigement
van Armenen

tegen Frankrijk
PARIJS - Armeense verzetsstrij-
ders hebben gisteren gedreigd de
Franse ambassade in Teheran met
raketten te bestoken, als de autori-
teiten in Parijs niet binnen 48 uur
21 Armeniërs vrijlaten, die in ver-
band met de Armeense bomaan-
slag op 15 juli op de Parijse lucht-
haven Orly zijn aangehouden.
Het dreigement, afkomstig van de
zogenoemde „Orly-croep", werd te-
lefonisch ter kennis gebracht van
het kantoor van het persbureau
„Agence France-Presse" (AFP) in
Teheran. "
Een woordvoerder van het Franse
ministerie van buitenlandse zaken
deelde mee, dat Frankrijk een be-
roep op de Iraanse autoriteiten
heeft gedaan om de beveiliging van
het ambassadegebouw te verster-
ken.

Pools parlement
keurt strenge
wetten goed

WARSCHAU - Het Pools parle-
ment, de Sejm, heeft gisteren een
aantal strenge wetten betreffende
binnenlandse veiligheid en cen-
suur goedgekeurd. De staat heeft
hiermee ook na de opheffing van de
staat van beleg de beschikking ge-
kregen over uitgebreide bevoegd-
heden om de orde in het land te
handhaven.
De nieuwe wetten vormen een aan-
vulling op het pakket wetten dat te-
gelijk met de opheffing van de staat
van beleg op 22 juliwerd aangeno-
men.
Lidmaatschap van een verboden or-
ganisatie, het leiden van een illegale
demonstratie en het verspreiden
van tegen de staat gerichte pamflet-
ten kunnen volgens de nieuwe wet-
geving met gevangenisstraffen wor-
den bestraft.

Craxi vordert
niet vorming

coalitiekabinet
ROME - Het ziet er naar uit, dat
Italië op korte termijn weer een
kabinet heeft. De socialistische lei-
der Bettino Craxi, die begin deze
maand door president Sandro Per-
tini tot formateur werd benoemd,
ondervindt weinig moeilijkheden
bij het overleg over een program-
ma voor een coalitiekabinet van
christen-democraten, socialisten,
republikeinen, democraten en li-
beralen.

Bij duizenden werknemers in midden- en kleinbedrijf:

Te weinig vakantiegeld
door foute berekening

WOERDEN- Door verkeerde bere-
keningen hebben volgens de Dien-
stenbond FNV duizenden werkne-
mers in het midden- en kleinbe-
drijf dit jaar 150 tot 350 gulden te
weinig vakantiegeld ontvangen.
Het vakantiegeld werd berekend
op basis van de bruto vakantietoe-
slag, terwijl daar eerst een aantal
sociale premies van af had gemoe-
ten. Dit concludeert de Diensten-
bond FNV na herberekening van

de salarisstrookjes van 35 bedrij-
ven.

Advies
De bond heeft minister Ruding van
financiën gisteren dringend ge-
vraagd de mensen die door de re-
kenfout te veel belasting hebben be-
taald, alsnog het volledige vakantie-
geld uit te betalen. De leden van de
Dienstenbond hebben het advies
gekregen de strookjes met vakantie-
geld nog eens na te zien.

Volgens de bond zijn de onderzoch-
te werknemers die de salarisadmi-
nistratie niet per computer bereke-
nen, bijna allemaal in de fout ge-
gaan.

De fouten in de berekening van het
vakantiegeld wijt de bond aan het
niet toepassen van de nieuwe syste-
matiek voor inhoudingen van socia-
le premies. Doordat werkgever of
administratiebureau het vakantie-
geld op de bruto vakantietoeslag ba-

seerde, schoten de werknemer, van
de 35 bedrijven er 150 tot 350 gulden
bij in.

Jaarinkomen
Volgens de Dienstenbond zijn ook
fouten geslopen in de berekening
van het jaarinkomen 1982, waardoor
de werknemers dit jaar teveel loon-
belasting over hun vakantiegeld be-
talen.

Volgens een woordvoerder van het
ministerie van financiën is het on-
begrijpelijk dat de Dienstenbond
FNV de ministervan financiën ver-
antwoordelijk stelt voor het feit
dat duizenden werknemers in het
midden- en kleinbedrijf door een
verkeerde berekening te weinig
vakantiegeld ontvangen. Te wei-
nig ontvangen vakantiegeld dient
door de werkgever bij de volgende
loonbetaling te worden gecorri-
geerd, de minister heeft daar niets
mee te maken, aldus de reactie van
het ministerie.

Indonesisch leger
doodde misdadigers
JAKARTA - De honderden ver-
meende of bekende misdadigers
die in Indonesië sinds april jongst-
leden zijn vermoord, zijn door het
leger doodgeschoten. Dit heeft ge-
neraal Ali Moertopo gisteren te-
genover Indonesische journalisten
verklaard. Het is het voor het eerst
dat de Indonesische autoriteiten
toegeven dat de standrechtelijke
executies - volgens kranten meer
dan 500 - het werk zijn van veilig-
heidstroepen.

Volgens Moertopo zijn de richtlij-
nen voor de moorden, „waarvoor
volledig verantwoording kan wor-
den afgelegd", uitgegaan van het
ministerie van defensie en veilig-
heid. Men besloot hiertoe omdat de
conventionele misdaadbestrijding
niet geschikt was voor Indonesië.
Het bleek dat de meeste Indone-

siërs opgelucht en blij waren over
het besluit, dat „omwille van het
volk" was genomen, aldus Moerto-
po.

Moertopo was tot dit voorjaar mi-
nister van voorlichting. Momenteel
is hij vice-voorzitter van de hoogste
raad diepresident Soeharto over be-
langrijke zaken advies geeft. Vol-
gens hem waren drastische maatre-
gelen tegen misdadigers noodzake-
lijk omdat anders terroristische
groepen zouden zijn ontstaan zoals
de Rode Brigades in Italië en het Ja-
panse Rode Leger.

Eerder hadden hoge legerfunctio-
narissen zich opgelucht getoond
over de afneming van het aantal
misdrijven maar lieten in het mid-
den wie achter de moorden zaten.

UIT
Complot
O Met de arrestatie van een 21-
-en 22-jarige Apeldoorner ver-
moedt de Apeldoornse politie
klaarheid te kunnen brengen in
een landelijk complot dat zich
bezig houdt met het verduiste-
ren van video-banden en dief-
stal uit auto's. Twee hoofdver-
dachten in deze zaak wordt op-
lichting, valsheid in geschrifte,
verduistering, diefstal en opze-
theling ten laste gelegd. Zij
hadden volgens de Apeldoorn-
se politie het plan in korte tijd
verschrikkelijk rijk te worden
door middel van manipulatie
met bankrekeningen. Daarbij
werd gebruik gemaakt van ver-
valste rijbewijzen.

Bioscoop
# Interesse voor op televisie
vertoonde speelfilms loopt
geenszins parallel met belang-
stelling tioor hetgeen zich in de
bioscopen afspeelt. Uit een on-
derzoek blijkt dat hoewel graag
naar bioscoopfilms op televisie
wordt gekeken, de helft van de
ondervraagden nooit naar de
bioscoop gaat. Ook leest diezelf-
de groep nooit filmrecensies in
de kranten. Bij zeventig pro-
cent van de ondervraagden zijn
filmbladen volkomen onbe-
kend.

Hasj
" De 40-jarige J. van E. uit
Den Bosch is woensdagavond
in de buurt van het Engelse
Manchester gearresteerd na-
dat deEngelse politieruim 150
kilo hasj in zijn bestelwagen
had aangetroffen. De Bossche-
naar reed regelmatig op Enge-
land van waaruit hij oudere
meubelen naar Nederland im-
porteerde.

Gratie
" Advocaat J.Keuning uit
Leeuwarden heeft gratie ge-
vraagd voor zijn 81-jarige cliënt
Pieter K., die wordt verdacht
van oorlogsmisdaden. De leef-
tijd van de verdachte houdt
verband met dit gratieverzoek,
aldus mrKeuning. Nadere bij-
zonderheden wil hij desge-
vraagd niet kwijt.

Blokkade

" Actievoerders van de inter-
nationale vredesmars Dort-
mund-Brussel hebben gisteroch-
tend vroeg de poorten van Phi-
lips Usfa aan de Meerenakker-
weg in Eindhoven geblokkeerd.
In de fabriek worden onderde-
len gemaakt voor elektrpnische
militaire apparatuur. De actie-
voerders, die het personeel er-
van weerhielden aan het werk
te gaan, zijn tegen de produktie
van deze apparatuur, aldus een
woordvoerder van de groep.

Vermoord

" Gilbert Zemmour, lid van
een van de bekendste mis-
daadfamilies in Frankrijk, is
gisteren in een betere buurt
van Parijs doodgeschoten ter-
wijl hij zijn honden uitliet. De
politie heeft meegedeeld dat
er van de schietpartij geen ge-
tuigen zijn. Ze vermoedt dat
het om een actie gaat van een
concurrent of concurrerende
groep.

Musici

" Het hoofdbestuur van de
Nederlandse Toonkunste-
naarsbond (NTB) heeft bij mi-
nister De Koning van sociale
zaken en werkgelegenheid be-
zwaar gemaakt tegen het feit
dat aan vijf Russische musici
een vergunning is verleend om
op te treden in het Russische
Staatscircus. Tot dusver was
het altijd gebruikelijk, claimt
de NTB, dat het cultureel con-
sortium dat als exploitant van
het circus in Nederland op-
treedt, een geheel Nederlands
orkest samenstelde, bestaande
uit twintig of meer musici.

Zigeuners

" Een groep van zestien Poolse
zigeuners, die momenteel in
Amsterdam verblijft, mag niet
over de grens gezet worden
voordat er een beslissing geno-
men is over hun beroep tegen
die uitzetting. Volgens de vice-
president van de rechtbank in
Amsterdam, mr. R. Gisolf, heeft
de staatssecretaris van justitie
onrechtmatig gehandeld door
die uitzetting te bevelen, omdat
er twijfel over bestaat of de zi-
geuners zich in een vluchtsitua-
tie bevinden.

Tandarts

" De Nederlandse Maatschap-
pij tot bevordering der Tand-
heelkunde wil vier regionale
klachtencommissies instellen,
waar de patiënt terecht kan
met klachten over de behande-
ling. De algemene vergadering
van de NMT (een beroepsorga-
nisatie van 6.000 tandartsen)
moet zich nog over dit plan
uitspreken. Tot nu toe kunnen
patiënten hun beklag doen bij
de NMT-afdelingsraden.
Klachten over tandartsenta-
rieven blijven ook in de toe-
komst het werk van de regio-
nale honorariumbeoorde-
lingscommissies.

(ADVERTENTIE)

Briljantsieraden
Losse stenen

Beleggingsdiamant
Lid diamantbeurs

Commissie,-groot-en
detailhandel. Levering
aan partikulieren via

onze detailafdeling met

aanzienlijk prijsvoordeel.
Showroom dagelijks

geopend van 1 tot 6 uur.
's Zaterdags van 9 tot 5
uur en volgens afspraak

's Maandags gesloten.
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Voor diverse langdurige werken vragen wij per 1 augus-
tus

metselaars
betontimmerlieden

ijzervlechters
Sollicitaties: 08894-20360.

Speelclub Fortuna
Kesselkade 42, Maastricht (bij Maasboulevard), vraagt
voor 24-er Zero -K-spel. Vrl. leerl. croupiers en 1 vr. ont-
vangstdame. Melden tijdens onze openingsuren dag.
van 17.00 tot 2.00 uur.
MANNEQUIN-INSTITUUT Elégance vraagt wegens
toenemende drukte met spoed lady-speaker en 2/3
dressman, maat 48. Tel. melden 04492-1981, 045-
-421504.

Int. firma (15 jr. in Ned.)
zkt. v. direct mannen en/of
vrouwen met enige erva-
ring in directe verkoop.
Fu_l- of part-time. Hoge
verdiensten en snelle
CARRIÈRE. Inl. dhr. M.
Koussen 045-457078.
Wij hebben nog plaats
voor een nette damein ons
PRIVEHUIS, tel. 04750-
-31624.
Twee .leuke BARDAMES
gevr. Garantieloon en
weekend vrij. Intern mo-
gel. Tel. 04498-53474.
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.
Leuke BIJVERDIENSTE
aangeb. als Avon-consu-
lente. Inl. tel. 045-250370.
VIDEOCLUB Geleen
vraagt met spoed assisten-
te. Tel. 04494^48933.
MEISJES gevr. voor excl.
privé-nuis, intern mog.
Tel. 045-721759.
Leuke BARDAME gevr.
voor middag- en/of avond-
uren. Goede condities. Inl.
v.a. 20 uur 045-317032.
Gevr. meisje voor intern in
de HUISHOUDING. Tel.
045-725595 of 721759.
Welke KOK wilt ons hel-
pen bij het bereiden vankoude buffetten. Daar wij
een traiteurszaak willen
beginnen. Tel. 045-216243.
METSELAARS, beton-
timmerlieden, ijzervlech-
ters (ploegen), gevr. met
spoed. Bel 04402-74272.
Gevr. DISK-JOCKEY.
Br.o.nr. SP 413, LD.
Akerstr. 124,
6466 HN Kerkrade-W.
Bauunternehmung Masch
GmbH. vrgt. v. indirect
Colonnes EINSCHALERS
en metselaars v. accoord-
werk. Langdurige projec-
ten omgev. Keulen-Aken.
Te bevr. na 12.00 uur. Tel.
045-456592.
HULP gevr. voor 2 mor-
gens per week. Valkenbur-
ferweg 12, Voerendaal.

el. 751413.
Voor zo spoedig mogelijk
leuk MEISJE gevr. voorgoedlopende escortservi-
ce. 045-222802. __
Fa. Trabuco vraagt voor
dir. BETONTIMMERLIE-
DEN en metselaars voor
Duitsland. Tel. 045-213062.
Gevraagd colonne MET-
SELAARS voor Duits-
land. Duits verzekerd.
Melden na 18 uur tel. 045-
-271489.
BIJVERDIENSTE, ’ 200-
-p.w. in reclame, vereist:
auto + tel. 045-411842.
Gevr. A. Schweitzers
VOORLICHTERS en
Duitse Tuv-Schweitzers
voor langdurige baustelle
in Duitsland, tel. ml. 045-
-444181.
TAXICHAUFFERS gevr.
Akerstraat 132. Hoens-
broek, sollicitaties na 19.00
uur.
Cosmeticahuis vraagt
HOOFDCONSULENTE,
soll. na tel. afspr. 04492-
-4539.
RECREATIE bem.kan-
toor met veel opdrachten
zoekt partner. Thuiswerk,
adm. en planning. Kleine
kap. deelname zonder risi-
co. Inl. br.o.nr. SI 755 L.D.,
Molenbeekstr. 5,
6131 EG Sittard.
FRITUREHULP gevraagd
(vrU. Tel. 04492-4255.
Hulp gevr. SCHILDER
voor avonduren en zater-
dagen. Bellen tussen 17.00
en 18.00 uur. 04492-2681.
PRIVEHUIS zkt. 2 goed-
uitziende dames. Goede
verdiensten. Tel. 04746-
-4711.
Bekende Limburgse for-
matie vraagt dringend
BASGITARISTZAN-
GER, ift. 20-30, ouderen
niet reageren. Moet goed
uitzien en dynamisch zijn.
Moet alles kunnen zingen:
disco, Top-40, funky,
smartlap, country enz.
Vaste verdiensten

’ 35.000- p.j. Verdienst-
mogelijkheid ’40.000- -
’50:000,- p.j. Woonruimte
beschikbaar. Liefst onge-
huwd. Tel. 04750-15802.
Charmante BARDAME
gevr. Inl. tel. 045-213350.
Gevraagd enkele nette
MEISJES. Voor inlichtin-
gen tel. 045-451391, na 21
uur. Queens Club, Holzstr.
103, Kerkrade.
COMPAGNON gevr. voor
goed lopende zaak gem.
Kerkrade. Br.ond.nr. XE
753 LD, Markt 42, 6461 EDKerkrade.

New Look GEVELREINI-
GING 8.V.. Schaesberg.
Reinigen, uitkappen en
voegen. Tel. 045-
-312154/312709.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN. Dakdek-
kersbedrijf „Het Zuiden".
tel. 045-216151.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillings Inte-
rieur. Markt 39. Nieuwen-
hagen. 045-312613.
ATTENTIE: is uw dak lek.
goot kapot, cv. uit. geen
gas of water meer! Wij los-
sen dit probleem op en
snel! Bel 045-
-212203226779.

Alles in één hand! Bel
Hans Lips b.v. voor al uw
timmer- en DAKWERK,
spanten, dakkapellen, iso-
latie, kozijnen, interieur-
betimmering enz. alsook
alle soorten daken, zink-
werk v. nieuwbouw of on-
derhoud. Tel. 045-453818.
STUKADOOR kan nog
binnen-, buiten- en sierpP
.werk en alle verbouw.
aann. Tel. 045-459073.
Dakdekkersbedrijf J. Bor-
gans v. alle DAKWERK,
aakgoten. schoorsteen,
zinkwerk, dakkapellen,
onderhoud en vernieuwin-
gen.Tel. 045-457961 of na
19.00 uur. 045-323698.
Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NOK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Bel
voor vrijblijvende offerte,
tel. 045-224459.
Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad.

’ 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 ir. zoekt
WERK in winkelbranche
of zelfbedieningszaak
(part-time) liefst teKerkra-
de-West. Br. o. no. HK 207
Limb. Dagbl., Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Schilders kunnen nog
BUITENWERKZAAM-
HEDEN aannemen. Tel.
045-210020.
Uw DIEPVRIES, koelkast
of wasautomaat defect.
Bel „Vriesko" 045-727342.
TV-ANTENNES, plaatsen,
rev., onderh. Antenne-
bouw Vandeweijer Em-
mastr. 8 Heerlen tel.
719414.
OPRITTEN en terrassen,
erfverharding in klinkers
of sierbestrating. Vrijblij-
vende prijsopgave. Tel.
045-216147.
DAKDEKKERSBE-
DRIJF 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.
Let op! Uw DAK is ons
vak, wij vernieuwen alle
daken. Dakdekkersbedrijf
Peters & Zn.. Maastrich-
terlaan 42, Übach over
Worms, tel. 045-312817 of
460861.

Plaat- en SPUITWERK,
reeds vanaf ’500,-. Tel.
045-725788.
Allround DUO met veel
zang. Vrij diverse data. Tel.
045-457553.
Voor vakkundig uitvoeren
van uw wand- en vloerte-
felwerk bellen naar 04490-
--6061.
HORECAPAPIEREN
aangeb. desnoods zelf ter
beschikking, br.o.no. Ho.
096 LD Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.

Wim Hermsen
Alle dakwerken, lood, zink-
werk, schoorstenen, voe-
gen, impregneren, enz.
Marshallstr. 5, Brunssum.
Tel. 045-251558/271137.
METSELAAR(S) kunnen
nog werk aannemen. Ver-
bouw, nieuwbouwe.d. Tel.
045-411543, na 17.00 uur.
Uw huis als nieuw. GE-
VELREINIGER uitkap-
pen, voegen. Vrijblijvende
prijsopgave. Tel. 045-
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IJZER en staal. Verkoop
van alle soorten staafstaal,
ronde buizen, vierkante
buizen, rechthoekige bui-
zen, betonijzer, bouwstaai-
matten, balken en platen.
Ook verkopen wij alumi-
nium, koper en messing.
Alles is op maat leverbaar.
Felix Philips, ijzer en staal.
Industriepark Nuth. Tel.
045-241422. T.o. Makro.

Magazijnverkoop
van overjarige of lichtbe-
schadigde wasautomaten,
koelkasten, diepvriezers
enz. kleurenteevees, vi-
deoeorders, stereoappara-
tuur enz., haarföhns, kof-
fiezetapparaten, mixers
enz. Grote kortingen van
30-40-50 en 60%. Tevens
witte pomp met elke dag de
laagste dagprijs. De Witte
Hal, Geerweg 9, Sittard,
tel. 04490-18162 achter
het station over de ijzeren
brug.
KANTELDEUREN in 23
maten, direkt uit voorraad
leverbaar, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle, 043-641044.
Te k. 100 m' BOUWBLOK-
KEN voor binnenmuren,
afm. 67x50x10 cm en partij
kalkzandstenen. Tel. 043-
-629433.
Te k. AANHANGWAGEN
200x110. Burg. Custers-
laan 15, Nieuwenhagen. i

ZWEMBADEN, alle ty-
pen, benodigdheden en
chemicaliën naar Hydra-
flex, Nuth, Kathagen 4.
Tel. 045-243131.

Piano's - vleu-
gels

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

Tevens inruilen, reviseren,
taxeren en levering/stem-
men door geheel Neder-

land.
J. van Urk

sinds 1898
Westersingel 42, Rotter-

dam
010-363500.
Voor een le keus TAPIJT-
TEGEL in div. kleuren va.

’ 1,45 p.st, matrassen en
spiralen in alle ook afwij-
kende maten en alle ka-
chelbenodigdheden naar
Wijshoff 8.V.. Hoens-
broek-centrum, Amstenra-
derweg 9, tel. 045-211976.
Dond. koopavond.
Let op!! De „Anders-als-
Anders" winkel Julianastr.
llaßrs. isvan 25julit/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.
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 ’3.75mcl. 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.
LICHTKOEPELS div. af-
metingen. Fabrieksprij-
zen. Daemen Kunststof-
fen. Past. Eijckstr. 14a
Berg a.d. Maas 04495-6315.
Nu de grote verhuizing
van cc. Kleba te Bruns-
sum nadert staan in ons
magazijn 25 st. eiken bank-
stellen met kl. besch. vanaf

’ 600- 20 st. eiken kasten
z.g.a.n. vanaf ’ 895- 25 st.
eiken eethoeken nu ’ 495-
-tafel en 4 stoelen, 5 st. mo-
derne slaapkamers vanai
f 850- grote resten vloer-bedekking 4 mtr. br. in pr.
39-59-79 en nog 4 rollenwollen berber voor si.

’ 89- de mtr. en 4 mtr. br.Verder tientallen klein-
meubelen zoals stoelen,
losse tafels, fauteuils, keu-
keneethoeken enz. enz.
Nergens goedkoper. Alles
wordt thuisbezorgd. Voor
inruilmeubels, eiken kas-
ten, compl. eethoeken, de
laagste prijzen van heel
Limburg. C.C. Kleba te
Brunssum en meubel-
beurs te Hoensbroek. tel.
222870.
31 Juli gaat de Fa. Klebadefinitieï de zaak sluiten
en verhuizen wij de zaak
naar Hoensbroek aan de
Akerstr. nr. 232. Wij hou-
den nu geen opruiming
meer maar een laatste prij-
zenslag. Kom loven en bie-
den. Voor spotprijzen bie-
den wij de laatste goede-
ren aan. Let op! 12 eiken
kasten staan nog te koop
vanaf ’ 895- 15 st. eiken
bankstellen ’ 795- ’ 975-

-’ 1295- ’ 1975- enz.
Weest er bij. Het zijn de
laatste. 8 st. zeer mooie
slaapkamers geheel
compl. voor ’ 1295- 9 tie-
nerkamers nu voor de helft
van de prijs, versch. losse
bedjes voor extra lage prij-
zen. 15 st. eiken eethoekep,
tafel met 4 mooie stoelen
compl. nu ’ 795- 5 st. mo-
derne kasten vanaf ’ 895,-
-2 st. echt mass. grenen kas-
ten nu ’ 1395- 50 st. RTV-
meubelen nu voor zeer
lage prijzen. Mimi-sets nu

’ 69- Enorm veel goede-
ren met kl. besch. Nu 'ver
onder de prijs. Kom zeerbeslist kijken. Er staat bij
ons nog een hele hoop tekoop. Kom kijken en neem
de buurman ook mee, nog
14 dagen spotprijzen bij
C.C. Kleba te Brunssum.
C.C. Kleba te Brunssum
tel. 252739. .
Te k. DIEPVRIESKAS-
TÈN, -kisten en koelkas-
ten z.g.a.n., de helft v.d.
nw.prijs. Gr. kisten 1 gld.
per ltr. Vriesko, Sittarder-
weg 136 Heerlen tel. 045-
-727_i42. 'Antiek HEKWERK +
poortjes, IV_ m, 3 m, 4V_ m,
6 m ’5O- per mtr. Tel.
04459-1638.
Te k. 4-pits GASSTEL m.
deksel, z.g.a.nw. ’ 85-, tel.
04490-15183.
KLEERKASTEN, 1-2-3-4-drs., tienerkamers, ledi-
kanten, toilettafels, nacht-
kastjes, matrassen. Koek,
Kampstraat 62; Linden-
heuvel-Geleen, tel. 43412.
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
17uur, tel. 045-751687 (tus-
sen Llimb. Dagblad en
woonwagenkamp).
Te k. eiken BANKSTEL-
LEN, tev. voor al uw meu-
belstoffering. Silstr. 7, Sit-
tard, tel. 04490-20249.
KLEUREN-TV. 66 cm
beeld, 20 kanalen, zware
luidspreker, geschiktvoor
video. Nu slechts ’ 1398-
-of ’ 55- p. mnd. zonder
aanbetaling via p.l. Van
Uden, Hoofdstraat 12,
Hoensbroek. Tel. 045-
-212655.
ZOMERSTUNT, zonnehe-
mel, 10 lamps met tijdklok,
zware ventilatoren, 1 jr. ga-
rantie, gratis thuisbezorgd.
Nu slechts f 998- of40- p.
mnd. zonder aanbetaling
via p.l. Van Uden, Hoofd-
straat 12, Hoensbroek. Tel.
045-212655.

KEUKENS - rolluiken/ko-
zijnen, laag in prijs met ga-
rantie. R/J Handelson-
dern. Daelderweg 16,
Nuth, Industrieterrein.
Tel. 045-242602. 'RADIATORS, wasbakk.,
spieg., kranen, kasten,
deur en raamkoz. br. slan-
fen, kepers, panlatt., bal-

en, etc. Wolter, Spoor-
dijkstr. 14, H'brock, 045-
-212768.
Voor al uw WERKKLE-
DING, zoals overalls,
werkpakken, werkbroe-
ken, hemden, spijkerbroe-
ken, schoenen en laarzen,
ook met stalen neus. Sok-
ken, petjes, koppels, rug-
zakken, slaapzakken,
luchtbedden, plunjezak-
ken, veldflessen, 2-pers.
tenten enz. enz. K. Stien-
stra en Zn., Wagenschuts-
weg 21, Palemig-Heerlen.
tel. 045-722334.
BIELSEN, balken, kepers,
vloerpl., veldbr.st, radia-
toren, div. afbr.mat. Bouw-
bergstr. 100 Brunssum
045-251964.
Dames- en HEREN-
SPORTFIETS met ver-
snellingen en jongensfiets.
Nieuw. Koopje. Provincia-
leweg Zuid 143 Oirsbeek.
De meest gesorteerde
TREINEN-SPECIAAL-
ZAAK in Limburg. Vele
merken treinen en toebe-
horen. Inruil - inkoop - on-
derdelen - reparatie. Don-derdag koopavond. 1 mi-
nuut lopen vanaf station.
Kerkplein 15, Schin op
Geul, tel. 04459-1261.
Te k. eiken KAST. Sal-
viastr. 7, Kerkrade-West.
Na 17.00 uur.
Ramen - deuren - rolluiken
- knikarm ZONWERING
nu met grote korting. Gof-
fin, Schelsberg 302a, Heer-
len, tel. 045-726210.

Renkens 75 jaar fietsen.
Speciale AANBIEDIN-
GEN! Zolang voorradig

’ 100.- korting op elk he-
renmerkfiets met terugtra-
prem. Union Sakai race-
fiets van ’ 669,- voor ’ 489,-

-: Union trommelremfiets
met verzekering, slechts

’ 599,-. Dealer van Gazelle,
Batavus, Union, Tomos,
Peugeot en Burgers fiet-
sen en Vespa-brommers.
Inruil mogelijk. Donder-
dag koopavond. Dorp-
straat 114 en 118, Bruns-
sum, tel. 045-251225.
Te k. weg. verhuizing com-
plete, moderne WONIN-
GINBOEDEL. Teg. spot-
prijzen. Tel. 045-210348.
Te k. KEUKENGASKA-
CHELTJE, gashaard. gr.
keukenkast, ’ 150,-.
Schelsberg 97, Heerlen.
Te k. HERENFIETS m.
trommelr. ± 1 jr. oud,
merk B.S.A. vr.pr. ’ 400,-.
Tel. 045-226055/214033.
Te k. stenen AANRECHT,
donk.groen met r.v.stalen
bak, 150 x 60, 2 pl.radiato-
ren, 108x 57, 1 kol. 200x 47
x 16, 1 kol. 247 x 22. 1 din-
balk 14 1. 4 m. Tel. 04497-
-2411. .
Te k. eiken BROODKAST,
geh. gepint, moet weg,
pr.n.o.t.k. Gravenweg 32,
Übach o. Worms.
Te k. klein CROSSMO-
TORTJE. z.g.a.n. 50 cc, 4
gang, f750,-. Beukstr. 11,
Heerlen, tel. 045-225886.
Te k. eiken OMAKAST
met opstand. Brabantse
plattcbuiskachel en 2 ant.
ijzeren kinderbedden. Tel.
045-415523.
Alle soorten TUINHUIS-
JES, Übachs, Vink 39,
Kerkrade. tel. 045-460252.
Te k. le-jaars PEDAC-
BOEKEN. tel. 045-726406.

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

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

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

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.

Rijwiel Cash & Carry
Rijwielen v.a. ’189,-; kinderfietsen ’lO9-,; 3-versn.
’279,-; crossfietsen ’199,-; 10-versn. race ’299,-.
Akerstr. 182, H'broek. Pond, koopavond. 045-217687.
Afhaalcentrum voor zand en grind. Op ons overslagbe-
drijf op industrieterrein De Koumen te Hoensbroek heb-
ben wij meer dan 15 soorten zand en grind voor u in
voorraad alsmede cement, spoorbiels en div. partijen
gebruikte bestratingsmaterialen. Geopend van 7.30-
-17.30 uur, zaterdags 8.30-13.30 uur. L'ORTYE 8.V., De
Koumen 72, Hoensbroek. Gehele bouwvakvakantie ge-
opend

Opknapbeurt parket
Schuren en verzegelen nu 20% korting

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

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

Fietsen - fietsen - fietsen
Gazelle, Batavus, Peugeot, Hollandse dames- en he-
renfiets vanaf ’ 289,-. Fa. Plas, Treebeek en Stem.
Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN va.

’ 200,-; ca. 45 bankstellen
vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
hoeken va. ’ 200,-. Ook en-
kele antieke kasten en eet-
hoeken. Inruil mog. Loop
eens binnen bijLei Romer,
Einderstr. 46, Heerlerhei-
de . (Heerlen-Noord), t.o.
sauna Poglajen. naast
tankstation, tel. 045-
-215716. Geopendvan 10 tot
18 uur. Donderdag koop-
avond.
Te k. ACHTERRUITJA-
LOUZIE voor VW Golf.
Ook geschikt voor achter-
ruit met ruitenwisser. Te
bevr. na 18.00 uur. 045-
-227759.
Te k. GRASZODEN, ’ 3-
per m2. Tel. 04450-2131.
Gangbare maten PLAAT-
RADIATOREN veld-brandstenen, kinderkop-
jes, balken, gebr. dakpan-
nen, teelaarde, gewone
metselstenen, eiken bal-
ken, dinbalken, etc. JoepVanhommerig, Vogel-
zangweg 228, industrieter-
rein Abdissenbosch. 045-
-314114.
Te k. ant. eik. Mech. tafel,
’350-, ant. eik. 2-drs.
KAST, ’450-, ant. hang-
kast, ’250-, eik. nacht-
kastje ’ 90-, eik. bed

’ 90,-. eik. bloemenstaan-
der ’7O-, spiegel ’50,-.
Na 18 uur Burg. v. Op-
penstr. 109, M'str.
Te k. TENNISTAFEL, 3
mnd. oud. Erfstraat 14, tel.
221125 Heerlen.
KACHELS uit grootmoe-
derstijd, onder garantie,
nu zomerprijs. Tel. 04459-
-1638.
Te k. nieuwe AARDAP-
PELEN. Kampstr. 2,
Schinveld.
Nu grote opruiming met
209, korting op Delfswit,
Delfsblauw, glaswerk,
gips en brooddeeg figuren.
Verder oud en antiek ge-
loogde meubels en klein-
goed in de opruiming o.a.
eethoeken, vitrinekasten,
commodes, keukenkasten,
buro's, complete eiken
slaapkamer enz. 't Stoofje,
Bokstraat 81. Heerlerheide
± 2 km, verder als Bristol,
richting Hoensbroek bij le
stoplicht aan linkerkant.
Te k. KINDERWAGEN, 3
in 1, autostoeltje, z.g.a.n.,
rieten fietsstoeltje. Tel.
045-726234.
MORELLEN te koop.
Kunderberg 14, Voeren-
daal, 045-750239.

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, Hoofd-
straat 12, Hoensbroek. Tel.
045-212655.
Te k. KLEUREN-TV's
vanaf ’ 250,-, diverse ste-
reo-apparatuur, speakers,
draaitafels, etc. etc. Inruil
mogel. Julianastr. 53,
Hoensbroek, tel. 045-
-222235.
Te k. KLEURENTEEVEE
met videorecorder, we-
gens omstandigh. Voltran-
sistor met tiptoetsen. Tel.
045-454628.
Te k. compl. WOONKA-
MER (eiken). Tel. 045-
-270513. Tussen 17.00-18.00
uur.
Te k. twee mooie KONIJ-
NENKOOIEN, zo goed als
nieuw. Tel. 04454-1309.
Te k. massief eiken
BANKSTEL 3-1-1. Jeustr.
16, Voerendaal.
Te k. alle soorten MEU-
BELS, i.z.g.st. Vrij te be-
zicht. Na telef. afspr. Tel.
045-451877.
Te koop aangeboden:
EETKAMERTAFEL plus
vier stoelen, licht grenen.
Complete slaapkamer,
donkerbruin. grenen
hoektafel. 045-718164 tij-
dens kantooruren.
Te k. sperzie- en SNIJBO-
NEN en asperges ’ 1,65 p.
kg p. kist, tuinbonen 65 et.
p. kg. bloemkool 10
st./ 8,50, kersen, rode bes-
sen, kruisbessen en prui-
men ’ 8.50 p. kistje, papri-
ka, gele, rode, groene en
bonte ’ 1,50 p. kg p. kist,
tomaten 98 et. p. kg p. kist,
andijvie, spinazie, savooie,
spitskool en rabarber

’ 5.50 p. kist, nieuwe aard-
app., 45 et. p. kg p. zak, ap-
pels en peren 95 et. p. kg p.
kist, sinaasapp. 3 kg v.

’ 4,50. Timmermans, Julia-
nastr. 15, Merkelbeek.
Te k. 2-pers. SLAAPKA-
MER, crème gelakt, 4-drs.
kast, tel. 045-311597.
ZOMEROPRUIMING an-
tiek! Nachtkastjes v.a.

’ 95-, halspieg. ’ 95-,
opastoel ’ 325-, dichte
grenen kast van ’ 995,-
-voor ’ 695-, omakast van

’ 425- voor ’ 295-, Henri-
Deux kast eik. ’ 2450- nu

’ 1850-, te veel om op te
noemen, kom kijken! Rui-
terstr. 15, Schaesberg. Tel.
045-316681. koopjes!

Te k. AANHANGWAGEN
lengte 2.10 m, br. 1 m, tel.
04405-2626, pr. ’ 500.-.
Te k. KINDERWAGEN +
box, t.e.a.b. Achter den
Winkel 359, Schaesberg,
tel. 321889.
Te k. KUNDERSTEEN
(mergel) v. tuinmuur. Tel.
045-716090 Pijnsweg 60
Hrl.
BANKSTELLEN, eiken
en modern, in leer of stof,
direct af fabriek, beslist
goed. Inruil mog. Koek,
Kampstraat 62, Linden-
heuvel-Geleen, tel. 43412.
Houthandel J. RINKENS
B.V. Eygelshovenerweg
60. tel. 319846 en Kerkstr.
149, tel. 311892, Landgraaf.
Afrasteringsplanken
24x150 m/m ’1,75 p/m;
balken 5x15 cm’ 4,25 p/m;
6x16 ’6- p/m; BxlB ’B-
-p/m; Bx2o ’ 9,45 p/m; eter-
nietplaten 3,2 m/m ’ 16,35
p/pl. Prachtige vloerplan-
ken ± 20 m/m ’ 1 53 p/m,
kinderbalken + lijst va.

’ 6.83 p/m spaanplaten
18m/m f 24.63 ’24,63 p/pl
en 22 m/m’30,30 p/pl. Alle
dakmat. tegen dakdek-
kersprijs mcl. BTW.
Te k. nw. BANKSTEL.
Nw.pr. ’ 1600-, vr.pr.
’BOO-, Gr. Stegel 9,
Eygelshoven (na 18.00 u.).
Te k. mooi groot Engels
eiken BUREAU en noten
hal- of vitrinekast, t.e.a.b.
Tel. 04450-1625.
Antieke Franse KAST,
zeer mooi, tevens aan-
hangwagen, i.g.st., 2x1.30
m, ’ 70,-; diepvrieskast Ig-
nis. laag model, 4 laden,
’200,-. Dr. Calsstr.l7,
Schaesberg, tel. 045-
-324307. 'Te k. prachtig leren
BANKSTEL, eetkamer en
Perzisch tapijt. Tel. 04750-
-18902.
Te k. weg. verh. enkele
Perzische TAPIJTEN en
zeer mooie schilderijen.
Tel. 045-223094.
Te k. GASKOOKPLAAT,
’llO,-; plintverwarming,

’35,-; buitendeur met ko-
zijn. ’ 125,-; rolluik voordeur. f 125,-. O. Nassaustr.18, Heerlen, van 10 tot 18
uur tel. 713884,
Te k. TELKASSA, stalen
winkelrek met korven, en-
kele spots, in- en opbouw.
Tel. 045-224699.
Te k. BETONMOLEN. Inl.
045-224699. i
KLEUREN-TV Blaupunkt
te k. 5 jr. oud, tiptronic, 8
zend. ’ 450,-. LEAO-stu-
dieboeken, le jrs. Bruns-
sum 045-252639.
Te k. Roland GITAAR-
VERST, z.g.a.n. 400 watt,
ook ruilen voor synthesi-
zer of and. app. Tel. 045-
-256432.
Te k. aang. ZEILBOOT
Vaurien, puntgaaf, 2 stel
zeilen. Vaste prijs ’ 1200,-.
Tel. 04705-1500.
Te k. HAMMONDORGEL
B 300 portable, 1 jr. oud,
als nieuw. Nw.pr.
’11.800,-. Bij H. Leslie-box Yamaha -Ra 100,
nw.pr. ’3100,-. Nu alles
samen v. ’ 9750- m. garan-
tie. Financ. mog. Kast.
Malborghstr. 15, R'mond.
tel. 04750-27106. Na 18 uur.
Partij SPEELGOED,
elektr. en Spaanse gitaar,
elektr. telmach., div. pla-
ten en muziekcass., 2
jeugdfietsen. Tel. 045-

-422525.
Te k. dames- en HEREN-
FIETS, Gazelle en Sparta,
3 versn. Beukstr. 11, Pas-
sart-Heerlen.
Te k. D.brommer,1 ’ 225,-;
BUNGTENT, 4-pes.,

’ 300,-; gashaarden,’ 150,-;
Kolenhaard, ’200,-; elect.radiator, ’ 75,-; afzuigkap,

’ 50,-; douche en wasbak,

’ 85,-; keukenblok wit-
/groen, ’ 100,-. Emmastr.
69, Hoensbroek.
Te k. AANHANGERTJE;
betonmolen; Attica 220 V;
div. houten balken, 5V_ m
lang; 2 lichtkoepels m.
voet; werkpl.kachel
175.000 kcal- oliestook-
compressor, defect; enige
houten rekken. Tel. 045-
-422525.
Te k. KAMERORGEL. 8mnd. oud, merk Rina,
goedk. Tel. 045-420973.
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
12.00 uur.
Philips BOYENLADER,
wasautomaat. smal model,
/ 250,-, m. 6 mnd. garantie.
Tel. 045-270635.
Tek. compl. mod. SLAAP-
KAMER ’ 395-, 4-pits
kookpl. ’ 50-, omastoel,
veel snijwerk ’ 495,-^. an-
tieke comtoise 045-712049.
Te k. witte SLAAPKA-
MER m. spiegel, zond. bed

’ 250-, autostoeltje ’ 75-,
centrifuge ’ 50-, grenen
boekenkastje ’ 50-, luxe
wandelwagen, hoog model
m. luxe wagenzak en para-
pluie ’ 150-, ganglampje
m. witte kapjes ’ 35-, ra-
cewagen m. afstandbedie-
ning f 150-, 2 1-pers. bed-
den m. matras ’ 100,- p.st.
Het Ambach6 39, Bruns-
sum, tot 13.00 uur of na
18.00 uur.
Te k. i.z.g.st. zijnde kl.t.v.
en Philips VIDEORE-
CORDERN 1700 longplay,
met 21 banden, tel. 04492-
-2164.
Te k. aangeb. EETHOEK-
KAST en uittrektafel en 4
stoelen. Te bevr. Koelmoer
28, Schaesberg.
tê k. KANTELPOORT
f 150-, breedte 250, ijze-
ren poort ’ 50.-, beedte
1.23. Heggewikke 24,
Übach o. Worms, tel. 045-
-311857.
BANKSTEL ’ 100-, bank-
stel rood 3-2-1-zits ’ 325,-.
bankstel, eiken, nieuw
fll5O-, slaapkamer,
eiken, ’ 375-, eethoek
f 200-, eethoek, wit
f 350-, eethoek, zware ta-
fel ’ 325-, diepvrieskast af
f225-, 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 of tel. 045-
-725595.

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.
Inkoop van GOUD & zil-
ver, tegen contante beta-
ling Juwelier Vaessen,
Markt Heerlen. Tel. 045-
-712440.
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-
VRIEZERS en koelkas-
ten. Defekt geen bezw. Tel.
045-727342.
SLOOPAUTO'S vanaf

’ 25- tot ’ 600- tevens te
koop gevr. oud ijzer en me-
taal. Tel. 045-321057.
Voor oud papier en oude
METALEN wil Giel Dec-
kers de hoogste prijs beta-
len. Kampstr. 40, Schaes-
berg, tel. 045-311212.
NOODKREET. Mijn fiets
is gestolen. Wie helpt mij.
Br.o.nr. XE 752. LD.,
Markt 42, 6461 ËD Ker-
krade of tel. 045-461119.

'KLEURENTEEVEE en
video te k. gevr., kl. defect
geen bezw. Tel. 04406-
-12875.
Kijk eens op uw zolder.
Wij zoeken voor ons
zoontje een oude kinder-
enóf wandelwagen, ±25 jr.
oud. Tel. 04402-73197.
Te k. gevr. JUKEBOX of
te ruil tegen volaut. was-
mach. Ook te k. Lauren-
tiuspl. 39, Voerendaal, 045-
-750950.

APPARTEMENTEN te
huur, blijvend vanaf 1 aug.
Tel. 04406-40402.
WINKEL 25 m2. Rumpe-
nerstr. 90 Brunssum. Per 5
aug. a.s. na afspr. Tel. 045-
-252461.
Mooie gem. KAMERS van
alle gem. voorz. in keuring
pension voor nette men-
sen. Sittarderweg 36, Heer-
len, tel. 045-725828.

Te huur CAFEPAND met
garage en opslagruimte,
inventaris, vrij van brou-
werij. Eventueel ook v. an-
dere doeleinden gesch.
Gelegen te Terwinselen-
Kerkrade. Huur mcl. in-
ventaris f 900,- p.mnd. Te
bevr. tel. 045-455140, na 18
uur tel. 045-422351.
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg 10D, appartement:
woonkamer, keuken, bal-
kon, douche, slaapkamer,
berging. Inl. 04494-43275.
Heerlen te huur Sittarder-
weg/Grasbroekerweg AP-
PARTEMENT, woonka-
mer, keuken, balkon, bad-
kamer, 2 slaapkamers, ber-
fing, terras. Inl. 04494-

-3275.
Te k. Kerkrade een zeer
nette en rustige ETAGE-
WONING, met 1 slaapk.
geschikt voor echtp. of al-
leenst. Kale huur f 630,-.
Inl. 04494-48180.
Te h. voor heer gemeub.
KAMER met cv. en gebr.
v. keuken en douche,
eigen opgang ’ 90- p.w.
Tel. 045-212755.
Te h. gem. KAMER in
Heerlen voor rustige pers.
Tel. 045-412933.
SITTARD kamer te huur,
f3OO- p.m. Tel. 04490-
-12078 na 11.00 uur.
Gemeub. KAMERS, centr.
Heerlen (Tempsplein) met
douche op de kamer en
centrale keuken, vrije op-
gang, prijs v.a. ’ 265,-
-p.mnd. excl. servicekos-
ten. Tel. 714094.
Nieuwenhagen. ZIT-
/SLAAPKAMER te h„ ge-
meensch. W.c, douche,
wasmach. etc Tel. 045-
-315418.
Te huur APPARTEMENT
op goede stand te Hoens-
broek, eigen ingang + kel-
der, mcl. verw. en service,
kosten ’ 550*-. Huursubsi-
die mogelijk. Inl. na 19.00
uur. Tel. 04459-2277.
Te huur per 1 aug. in Val-
kenburg, gem. ZIT-
/SLAAPK, all-in, inlich-
tingen tussen 10-12 uur.
Tel. 04406-13346.
MAGAZIJNRUIMTEN,
voorzien van kantoor, toi-
let, water, licht en gas.
Akerstr. 58, H'broek. Tel.
045-212226.
Schin op Geul, gerest.
HOEVE, binnenpl.. 600 in-
tuin, schuur, 5 kamers,
keuken, badk., cv.,
/' 1500,- p.mnd., evt. koop.
Inl. 020-230390 of 04459-
-1794.
GEMEUBILEERDE ka-
mers. Anjelierstr. 131-
-131A, Heerlen, tel. 045--214246.

Café over te nemen
In omg. Heerlen met o.a. verg. zaal, autom. kegelbaan,
div. verenigingen. Vr.pr. ’100.000,-, zonder pap. en
enig kapitaal onn. te refl. Br.ond.nr. SH 537 LD, No-
belstr. 12, 6411 EM Heerlen.
te h. gestoffeerde kamers
in centrum v. Heerlen,
vrije opgang. 045-724690.
Te h. centr. Hrl. mooieKA-
MER in net herenhuis m.
eig. kookgel en keuken-
blok, cv. ’330- all-in. Tel.
045-720738, na 18.00 uur.
Gemeub. KAMER te huur,
klein met cv. en bad,
’5O- p. wk. Bokstr. 77,
Heerlerheide.
Oudere HEER (58) uit zeer
goed milieu zoekt woonk.
met 2 slks., keuken, berg.,
in Heerlen of omg. Alleen
huur. Br.o.nr. HK 234 Lim-
burgs Dagblad, Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Te ■h. gem. Schaesberg,
ETAGE: kamer, slaapk.,
keuken, douche en toil.,
pr. ('675,- mcl. Inl. 043-
-629557.
Te h. gem. APPARTE-
MENT. Tel. 04492-1298.
Te h. gemeub. ZIT-
/SLAAPKAMER m. gebr.
v. keuken en douche.
Eymaelstr. 49, Heerlen, tel.
045-721062.
Te huur ZITSLAAPKA-
MER, Akerstr.-N. 36,
Hoensbroek, tel. 045-
-227553.
Woon/slaapkamer met
eigen keuken, gebr. v. dou-
che en toilet in centrum
HEERLEN ’3OO-, all-in,
per 1-8-1983. Honigmanstr.
40 tussen 19 en 20 uur.
ZIT/SLAAPKAMER met
eigen keuken, te huur in
Übach over Worms. / 500,-
-all-in. Tel. 045-460119.
Gestoff. ZIT-/SLAAPKA-
MER en keukern te huur te
Brunssum. Te bevr.
Dorpstr. 169, na 15.00 uur.
Te h. 3 KAMERS. Wil-
lemstr. 67, Hrl. van 10.00
tot 20.00 uur. Tel. 045-
-722670.
Te h. gestoff. APPARTE-
MENT, woonkamer, slpk.,
keuken, douche, w.e. voor
net pers. (1 of 2 pers.)

’ 650- all-inn. Anjelierstr.
48, Hrl. Tel. 045-213308.
ZIT-/SLAAPKAMER, all-
in, lage prijs, vrije ingang.
Amstenrade, tel. 04492-
-1266.
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^
Wegens ziekte te huur het
Zeeuws MOSSELEN-
HUIS, kleine overname.Kouvenderstraat 160,
Hoensbroek, tel. ml. 045-
-242666 toestel 47 of 045-
-215302.
Voor alle EVENEMEN-
TEN: verhuur van koel-
containers, frites-, ham-
burgers- en ijsverkoopwa-
gens. Tevens beschikbaar
jurywagen en erepodium.Voor informatie 04490-
-10888. Evenementen Sit-
tard. B.V.
KAMER te huur. Kluis 3,
Geleen, tel. 46174, na 20 u.
KAMER te huur in Heer-
len bij 2 studenten fysioth.,
afm. 3x4 mtr., met gez. ge-
bruik v. keuken en badka-
mer. Huur ’ 185.-, liefst
studente. Tel. 077-21809.
Te h. gem. KAMERS te
Kerkrade, tel. 045-418308.
Te k. APPARTEMENTEN
Kerkrade en Hoensbroek.
Tel. 045-723988.
KAMERS te huur in Ge-
leen. Rijksweg-Zd. 119. ml.
tel. 045-315960.

Verloofd stel zkt. WOON-
RUIMTE omg. Hrl. met
woonk., badk., slpk. en
keuken. Bellen na 19.00
uur tel. 045-413165.
KRAMER te huur gevr. in
Sittard door 2e-jaars stu-
dente. Mikqjel Akademie.
Tel. 04928-1309.
Vrijst. HUIS te huur gevr.
in Sittard of Limbricht.
Voor lange termijn. Tel.:
040-512500.
Te h. gevr.BOERDERIJ of
vrijst. woning met veel
'grond. Opknappen en
hoge huur geen bezw.
Event. ruilen m. eigen be-
drijfspand. Liefst zo sp.
mog. Tel. na 18 uur 045-
-721510.
Ouders zoeken KAMER v.
dochter, liefst centr. Maas-
tricht, ± ’ 350,-, per 1 aug.
Tel. 04990-72692.
Te h. gevr. KAMER te
Heerlen, max. ’ 275,-, voor
student 2c-jaars fysiothe-
rapie. Tel. 04750-22169.
Gem. ruime WONING,
liefst m. tuin of balkon
voor jong stel. Tel. 045-
-351219.

Ruilen, goed autootjePeu-
geot 104, '74, teeen goede,
fichte BROMFIETS met
helm, niet te oud. Tel.
221483.

Praat eerst eens met Cor-
nelis BRORENS over de
verkoop van uw huis. Ma-
kelaar en taxateur o.g.
Oranjelaan 211, Geleen.
Tel. 04494-40030.
Te k. WINKELWOON-
HUIS in centr. Bocholtz,
fesch. v. frituurzaak enz.

e bevr. Herver 8, tel. 045-
-440466.
ÜBACH OVER WORMS,
Oost. Halfvrijst. woonhuis
met dubb. garage. Ind.:
Z-vorm. woonk. met open
haard, open keuken met
mooie eiken install., 4
slaapk., compl. vernieuw-
de badk. m. ligbad, dou-
che. Vr.pr. ’ 136.000,- k.k.
Stienstra Heerlen, tel. 045-
-712255.
BRUNSSUM-CENTRUM:
boven Passage, riante flat
+ balkonn + lift + cv., 5e
verd. tot. opp. 110m . Ind.:
woonk. + open keuken,
met eiken aanb., 35 nr; 3
slaapk., resp. 19-9-9 m2;
badk. m. ligb. en douche,
8.5 nr; hal 13 nrr; vr.pr.

’ 145.000,.Evtl. aank. half-
vrijst. of vrijst. woonhuis
met tuin, in Brunssum.
mogelijk tot max.

’ 145.000,-. Te bevr. Hoeve-
naars Ass. 8.V., tel. 045-
-252109.
Te k. rustig gel. halfvr.
WOONHUIS, nabij draf-
en renbaan Schaesberg
met grote tuin. Van binnen
geheel gerenoveerd. Vr.pr.

’ 129.000-, tel. 045-4214^3.
Te k. EENGEZINSWON.
Kennedvstraat 24, Hoens-broek-Mariarade.
Koopje, centr. BRUNS-
SUM, gr. flat met 3 slaap-
kamers, vr.pr. ’ 79.000,-.
Tel. 045-252229, na 18 uur
257758.
Te koop vrijst. HUIS m. gr.
tuin. Bedrijfsruimte 120m2, koelcel 25 m3. Uitbr.
mog. Eig. oprit. Veel priva-
cy. Alleen ser. gegadigden
bellen na 18 uur 045-
-721510.

Geleen-zuid, Adamstr. 7,
te k. goed onderh. half-
vrijst. WOONHUIS m. cv.
L-vorm. woonk. 43 m-, 3
slpk., vaste trap n. zolder,
kelder, voor- en achter-
tuin. Opp. perc. 290 m 2,bj.
'64, koopprijs f 138.000,-
-k.k. Tel. 04494-45426.
BEEK: winkel/woonhuis.
Uitstekend gesitueerd
winkel/woonhuis met tuin.
Ind.: b.g. winkelruimte,
toilet, keuk., kelder. Verd.:
woonkam. met open
keuk., badk. Zolderverd.:
2 kamers. Pr. ’79.000--k.k. Livac 8.V., Brugstr.
19, Sittard. Tel. 04490-
-10855.
MERKELBEEK: half-
vrijst. keurig onderhouden
woonhuis met voor- en
achtertuin en gar. Goede
ligging. Ind.: b.g. gang, toi-
let, woonkam. (parket-
vloer), volledig geïnstall.,
eetkeuk. Verd.: 3 slpk.
(parketvl.) en een badk.
met ligb., zolder. 3 keider-
ruimten, waarin o.m. een-
voudige keukeninrichting,
cv. Prijs mcl. volledige
stoffering ’llB.OOO- k.k.
Livac 8.V., Brugstr. 19.
Sittard. Tel. 04490-10855.
VALKENBURG, rustig, in
nieuwe woonwijk gelegen
halfvrijstaande woning
met tuin en garage. Ind.:
hal, toilet, woonkam.,
keuk. Verd.: 3 slpk., badk.,
vaste trap naar zolder al-
waar 4e slpk., cv. Prijs

’ 125.000,- k.k. Livac 8.V.,
Brugstr. 19, Sittard. 04490-
-10855. ___
MEERSSEN: goed gesi-
tueerd - aan marktplaats -
hoekpand met berging en
ruime binnenplaats. Ind.:
b.g. gang. woonkam.,
keuk. Vercr 3 slpk. en bad-
kam., cv. Pr. ’95.000-
-k.k. Livac 8.V., Brugstr.
19, Sittard. Tel. 04490-
-10855.
NIEUWENHAGEN, te k.
vrijst: huis, vrij te aanv. per
15-8-1983, pr. n.o.t.k. Tel.
312121, na 17 uur.
N'hagen, TUSSENWO-
NING, 9 kamers, 3 w.e.'s, 2
douches, cv., gr. tuin, ga-
rage en inboedel.

’ 150.000,- k.k. Tel. 045-
-315418.
Te h. of te k. 3-KAMER-
FLAT in centr. Kerkrade.
Huurpr. ’ 750- p. mnd.
Kooppr. ’ 129.000,-.Dir. te
aanv.Tel. 045-419404.
NIEUWENHAGEN: Apol-
lolaan, halfvrijst. woon-
huis, dubbele garage, w.k.
40 m 2keuken, 3 slpk.,
badk. m. ligb. en douche,
400 m2perceelopp. Vraag-
prijs )' 122.000- k.k. Inl.
045-310087.
Te k. SCHAESBERG,
ruim halfvr. hoekhuis,
vr.pr. ’ 195.000,-. Tel. 045-
-317442. "Te k. BELEGGINGS-
PAND bjr. '76. Ind.: 5 ka-
mers, 2 appartementen,
keuken, 2 toil., 1 luxe
badk. Huuropbr. f2100,-.
Tel. 045-227859.
Te k. zeer luxe APPARTE-
MENT, le klas ligging
centr. Heerlen met par-
keergar., vaste prijs
/'lBO.OOO,- k.k. Tel. 045-
-717731.

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

21 augustus a.s. L
se PONYKAMPIö!
SCHAPPEN 1983
rendaal. Terrein De T
ingang a.d. Heerier
Te k. JACHTHO
nest Duits st. langli. IC
m. st.b. en nest Enjf
setters, 10 wk. alle ing]
Prinsenbaan 106,Kon:
bosch, tel. 04743-1554.
Te k. RIJZADEL ën p
dedeken (groot), z.jj.a
Tel. 045-451914.
Te k. jonge HERDER?-
oud, met pap. Hoi
160, Nieuwenhagen.c
18.00 uur. 0
Te k. jongeBOUVIER!!
weken oud. Spoorsfe
76, Treebeek. f
Wegens omst. goed i
HUIS gezocht voor ij
hond. Tel. 045-713867 {
HONDEHOKKEN. Ki,
en duivenhokken,
Übachs, Eygelshov.
39. Kerkrade. »
Te k. Duitse HERDER^
jr. m. pap. (teef) *plaatsgebr. Tel. t
227867; >
Te k. weg. omst. Bl
sprekende handtan
PAPEGAAI m. kooi.,
045-461641. :
Te k. Duitse DOG, i
zwart, 18 mnd. Lic-l
Pr.n.o.t.k. 045-4601 lU. 'Te k. DUIVEN en t\boepatrijzen, bij
Crapoel 8. Gulpen
Te k. weg. emigr. fPerz. KATER. 11 nfeen Chincilla Pei
10mnd., beiden m
samen f500,-. Tel. o<#
2488.
Te k. weg. omst. bl*
gele ARA. Vinkstraat <
Heerlen. fPaardetrailej
te k. voor 2 paarden er*
heel nieuw opgebouwd
alle papieren. Spotrf
Tel. 04744-2229. f
Te k. BOUVIER, ri-uTf
jr. Boomgaardsti
Vlodrop. Tel. 04742-18 j
Te k. mooi RIJPAARJ}
met zadel. Tel. 04492-3
of 04492-3084. f
Te k. TERRARIUM^
75x40x40, compl. met
ren. Tel. 045-22444:
u.
Te k. jonge COCKERI
niel, z. mooi en bol
Goedkoop. Kerkstr. t
Übach o. Worms. I
Te k. 2 Yorkshire f!
RIERS, 1 reu + 1teefjej
7 mnd. Tel. 045-216f
tussen 9 en 15.00 uur»

Te k. HONDA 250 I
'76. Brandhofstr. I
Schaesberg, pr.n.u I
FORD Capri 2.0 I
’ 8950,-; Mitsubishi Cl
te, type '78, ’3950.-; 1
da Accord, '78, f 59l
Toyota Corolla, LPG.I
’2750,-; BMW 1502.1
’3250,-; Ren. R4. I
’2250-. Ink. auto
geld. Inr., financ. mol
Joosten, Scharnerwefl
M'str. Tel. 043-627308J
Tc k. CITROEN 24001
11-79, LPG, km.st. 50-1
pr. ’ 7950,-. Tel. 043-\\
Tek.DAF coupé, weg-I
standigh., ’ 450,-. i|
Heerenweg 267. Hi 1

Baksteenstrippen
De grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen
gerij, vanaf ’ 9- per m . Ook verzorgen wij nu uW
en voegwerk. Frepa CV., Hogeweg 10, Voerendaal'
045-752294. J
Wij verhuren alle MACHI-
NES en hulpgereedschap-
Een voor de bouw, ver-

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

Te k. mooie jonge lerse
SETTERS. Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42, Heer-
len.
Nest jonge FOKJES.
ouders fel op wild. Reters-
bekerweg 77. Klimmen.
Te k. DOBERMANNPUP,
reu, met stamb. Te bevr;
Hoeve de Struyver, Ten
Esschen 80, Heerlen, nabij
tennishal Ten Esschen.
KATERTJE, 12 weken,
gratis af te halen. Citrusstr.
6, Heerlen.
Te k. BOXER, pup, teef,
met stamb. Inl. 045-751241.
Goed TEHUIS gezocht
voor prachtige bouvier.
Groenstr.-West 96, Übach
o. Worms.
Gratis en zindelijke jonge
POESJES (zwartwit) af te
halen tuss. 18-19 uur. 045-
-417914.
Te k. dobbermann PIN-
CHERPUPS m. stamb.
ontwormd enz. en inent-
pa. Inl. droomkasteel
Heerlerheide, Ganzeweide
115, tel. 045-211767.
Wcggevl. 25 juli Op de Vos
(Brs.) tamme groene gele
GRASPARKIET teg. bel.
ter, bez. 045-258872.
Weg. omst. te k. DWERG-
POEDEL m. stamb. Va jr.
oud,reu + bcnodigdh. Tel.
045-726293.
Te k. vele soorten SIER
EENDEN, fazanten, pau-
wen, kwartels, patrijzen,
kippen en kalkoenen, 3 t/m
6 weken. Tel. 09-
-3211714909. Smeermaas
bij Maastricht.
Te k. Hampshire SCHA-
PEN, 3 ooien en 1 ram. H.
Funcken, Schanserweg 3a,
Übach over Worms, tel.
316116.
Te k. BARSOI-PUPS,
(Russische windhonden)
en bobtafl-pup. Tel. 04747-
-2910.

BMW 320 I, bijna
i.z.g.st., m. ac4
pr.n.o.t.k. Tel. 045-459J.
Te k. HONDA 500 Off
Road, bjr. eind '81.«

’ 3800,-. Tussen 5 en 'tel. 045-216635.
Koopje, ZASTAVA 75l
bj. 1975. Demstraat I
Hoensbroek. J
Te k. RENAULT 5, bj-J
i.z.g.st. Debeyestraat I
Geleen. Jk
Te k. VW GOLF typcj
LS, 4-drs. kl. oranje,!
77000, nw. banl
f 2250,-. Koopje. K*l
straat 75, Lindenhe"]
Geleen. ;

Te k. VW GOLF, bj. "të
groen,km. 70.000, nw H
den."radio. Auto is inj!
de staat ’ 2650,-. Kais75, Lindenheuvel-Gelgj
UITLAAT kapot? j
naar Auto Sport. ]
snelle service. Schelf
175, Heerlen, tel. '725507. Dealer orig-
max-uitlaten. _^>
Wij betalen 50 a 200 I:
voor uw oude aut<' i
045-751399. Gratis afh. .
AUTO'S te koop gevr-l
'74 t/m '80, tel. 0440Jvj>
Wij kopen en halc1,!
SLOOPAUTO, ook Jdewagens. Autohandelsloperij S. Marxer, MJweg 24, Heerlen. t<
720418. Al
OPGELET! Wij é%
f ï00,- tot ’ 20.000,- m
uw auto en sloopauto-jij
tis afgehaald. Tel-
-424324 b.g.g. 422435^
Auto's te k. gevr. &M
goede prijs en vrnW<ir.fl
bewijs. Garage Sd^JKENS, Khmmencgl
110 Klimmen tel
2896. ,_^i
Te k. gevr. div. s\oofJ
SCHADEAUTO'S t
prijs. Gratis afgeh. A"l
loperij C. Korvers |
Cramer 98 Hrl. Ti
751807. A\
Wij halen en betalefyll
hoogste prijs voor
DEAUTÖ'S, sloop*"\4l
oude metalen, k°P ja|Autosl./takelbedrijf
Wolters, Sportsti
Kerkrade-West, tel-
-411480. —-"f!SOS-SLOOPHAND^-Jen verkoop van sK>upa
twfeede handsauto s , M
land 28 Brunssum. tel' 1|
259912. , __—^al
Te k. gevr. AUTO'S- 'JJbj. merk of pr«s^ |d
schade of spuitwerk.©}
bezwaar. Tel. 045^1_^fj
Gebr. ONDERDËpfoj
Alfa, BMW, Opel jA
enz. Haefland 20 fyM
sum (ind.terr.) 04:)
Gevr. auto's m. scn<»
'75.
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economie, achtergronden
VOLGENS CONSUMENTENBOND
Te grote verschillen
in de stroomtarieven

?ÊN HAAG — Wie in Zaanstad
J>ont betaalt voor zijn stroom al
ttuw dertig tot veertig procent
sfeer dan iemand in Nijmegen of
Jabant. Verschillen bij een ge-

iddeld gebruik van drieduizend
owatt/uur van tweehonderd

.llden per jaar zijn normaal, van
'lerhonderd gulden al geen uitzon-

meer. Dat constateert de
jttisumentenbond na een onder-
lak naar de stroomtarieven in ons
tod. De bond vindt deze verschil-,. voor wat ze een basisbehoefte
Jemt niet terecht en pleit voor
3tn landelijk meer gelijk tarief

fe elektriciteitsbedrijven in ons
-hd mogen zelf hun tarief bepalen.
j|n invloed op de prijs is de brand-
OT die in de centrale gestookt
jj>rdt. Duurdere brandstof bete-
cpt een hogere prijs. Daarnaast ge-
Juiken gemeenten de winsten van
ij stroombedrijven om de gemeen-
ijkas te spekken.
[jinister van Aardenne van Econo-
mische Zaken heeft laten weten de
Jrieven op een lijn te willen bren-
_
n. Daarmee wil de bewindsman

lt tarieven van met name de
footverbruikers kunnen vaststel-
fb. De consumentenbond vreest
l*t de belangen van de consument
ijln zullen worden opgeofferd aan
ie van de industrie, dievolgens de
p'nd lagere prijzen krijgt doorbe-
llend, die de consument moet op-

"'engen door een hogere prijs. De
onsumentenbond noemt dit een
] subsidiering van
JU bedrijfsleven.
3. olgens de ministerkunnen de con-
iünententarieven omhoog, omdat
,6 individuele verbruikers in het
Uitenland duurder uit zijn. De con-;irnentenbond zet vraagtekens bij
Itte vergelijkingen. Ook deze ver-
killen heeft de bond onderzocht
[> daaruit bleek dat Nederland niet
■'tijd het goedkoopst is. Bij een
Jarverbruik van 3300 kwh is de

i^anse consument bij voorbeeld
°edkoper uit.

Tenslotte wil de bond het btw-tarief
voor stroom van achttien naar vier
procent gebracht zien, omdat het
een basisbehoefte is. Daardoor zul-
len ook de verschillen in prijs klei-
ner worden, meent de bond.

BIERTEST MET
VERRASSINGEN

DEN HAAG — De smaken van
de grote biermerken verschillen
van elkaar, maar dat geldt nau-
welijks voor minder bekende
merken. Dit schrijft de Consu-
mentenbond in de pas uitgeko-
men Consumentengids van
augustus. Een dertigtal ver-
schillendemerken zijn getest op
smaak en samenstelling. Veel
van deze merken zijn familie
van elkaar omdat zij uit dezelf-
de brouwerij komen en in vele
gevallen smakenzij ook hetzelf-
de. Dat geldt niet voor de grote

merken onderling; Amstel, Hei-
neken, Skol, Grolsch, Bavaria,
Stella Artois, Special Dutch,
Brand en Gulpen hebben hun
eigen smaak.

Die verschillen worden echter
kleiner of verdwijnen helemaal
wanneer bier uit dezelfde brou-
werij, maar onder verschillende

merknaam verkocht, wordt ver-
geleken. De proevers van de
Consumentenbond merkten
g«en verschil tussen bijvoor-
beeld Skol en Oranjeboom, Skol
en Brouwersbier en tussen enke-
le kleinere merken van Skol on-
derling. Datzelfde geldt ook voor
verschillende bieren die bij Ba-
varia en Artois worden gebrou-
wen. Vastgeroeste ideeën kun-
nen bij een biertest door de con-
sument zelf over de smaak op
losse schroeven komen te staan,
aldus de Consumentenbond.

BEURS-
OVERZICHT
Weerstand

| jVMSTERDAM - Het Damrak
fleeft zich gisteren dapperver-
jWeerd tegen het teleurstellen-
tde Wall Street, waar een aan-
vankelijke winst van zeven
Punten voor de industriële in-
dex omsloeg in een verlies van
13 punten. In de ochtenduren
Werd wel op een lager niveau
Sehandeld, maar naarmate de
°chtend vorderde werd de
weerstand groter en kon eenaantal fondsen de verliezen
Voor een deel inhalen. Bij
KLM leidde deze ontwikke-
l'ng zelfs tot een winstvan een
êulden op f 163,50. Kort na het
Middaguur tekende zich voor
"*>eer fondsen een verdere op-waartse beweging af.

Msevier zag een verlies van f 5
?P f3BO geheel verdwijnen en
'Nu klom f 1,50 boven de prijsvan tien uur. Hetzelfde was het
Seval bij Nedlloyd op f 101.

Kan de internationals zakte.koninklijke Olie nog het meest
*°- wel f 1,70 tot f 137,50. Unile-er gaf een achteruitgang te
f'en van f 1,50 op f204,50, Akzo~a«. f 0,70 op f71,60, Hoogo-
J£_s van f0,50 op f37,50 en
ellips van f 0,40 op f53,60.

' e overige actieve waarden ga-,er> alle een lichte koersdaling
6 zien. De staatsfondsen open-en met kleine winsten.

ater nam de vraag naar KLM
eer toe, zodat het luchtvaart-

°hds tegen één uur op een
van f2,50 stond op f 165.

j. °k Akzo overwon de aarze-
.^g en werd snel oplopend uite markt genomen op f 73,50 of
jl°g f 1,20 boven het vorige slot.
<J\ de aandelen Akzo werden
„ lrhe omzetten behaald en dit
jpd ook voor de warrants. El-r.er s kwam niet veel verande-

.8 in het wat afgebrokkelde

Lokaal
l* lokale mark was kleurloos.
,j e|asche Wol werd ruim f4s"ürder op f 114,20, evenals
f jnders op fll5. Holec werd
f4n no£er gewaardeerd op
fu en de biedprijs vooru^entsche Kabel ging f5om-£°g naar f220. Ook Nutricia
tl** het met f 1,50 winst op

01-50 niet slecht.

t^.. °eleggingsaandelen Alva-
a/J ?n BOG brokkelden elk f 2_

P
en °P de parallelmarkt ging

j^ver f 8 omiaag naar f 152.
ge

r was Medicopharma overi-_JuS f3beter °P f 309 en Hes
«heer f 1,50 0p f86,50.

e oPtiebeurs heerste don-
stJ~aSm°rgen een flauwe
Oming' °P het middaguur
tfao* eg de omzet 2.858 con-

Koninklijke Olie en
ha__Ps waren de meest ver-edeldeklassen.

WONINGRAAD VRAAGT STEUN

Betonrot bedreigt
vele flatgebouwen

(Van onze correspondent)
ALMERE — De schade doorbetonrot bij flatgebouwen uit de
jaren zestig dreigt zo groot te worden, dat extra financiële
steun van het Rijk nodig is voor noodzakelijke reparaties. De
Nationale Woningraad vraagt het rijk toezeggingen voor die
extra steun.

De Nationale Woningraad wordt
door de bij haar aangesloten wo-
ningbouwcorporaties al enkele ja-
ren om advies en onderzoek ge-
vraagd in gevallen waarbij woning-
complexen door betonschade blij-
ken te zijn aangetast. De Woning-
raad heeft de ervaringen met inmid-
dels tientallen betonschadegevallen
over het hele land gebundeld in een
eigen onderzoek. De voorlopige
conclusies werden donderdag be-
kendgemaakt door directeur N. van
Velzen van de Nationale Woning-
raad in Almere. Het definitieve ver-
slag verschijnt dit najaar.

" Rijnmondraad-voor
2itter Van der Louw en
de voorzitter van de
Brede Maatschappe-
lijke Discussie De
Brauw trappen la-
chend een fietswiel
aan met als gevolg dat
er drie lampen gaan
branden. Beide heren
deden dit in Hoek van
Holland ter gelegen-
heid van de opening
van een energie-ten-
toonstelling.

Hoogbouw
Van Velzen: „De problemen doen
zich voor bij de hoogbouw uit de
jaren zestig. Honderdduizend wo-
ningen zijn toen in snel tempo ge-
bouwd in beton. ledereen dacht
toen dat beton ijzersterk was, nau-
welijks onderhoud vergde en nooit
stuk zou gaan. Het blijkt nu dat be-
ton wel degelijk veel onderhoud
vergt. Als je dat niet bijhoudt, ont-
staat aanzienlijke schade. Die kan
altijd hersteld worden, maar in
sommige gevallen is dat heel
duur".

„De kosten variëren van 1000 totsoms 20.000 gulden per woning.Corporaties moeten natuurlijk het
onderhoud aan hun woningen zelfkunnen betalen ook als dat onder-houd onverwacht komt. Maar in en-kele situaties dreigen de schadege-vallen de financiële posities vancor-
Poraties ernstig te ondermijnen.
Dan is extra steun nodig".

Betonrot, zoals de schadegevallen
populair worden aangeduid, is delaatste jaren een bekend verschij-snel. Meestal is het zichtbaar bij bal-kons, trappenhuizen en muren waarhet beton niet is afgedekt. Het mate-
riaal scheurt, de wapening wordtzichtbaar. Oorzaak is dat het betonporeus is, waardoor water bij de ij-zeren wapening kan komen. Die wa-
pening (die het materiaal sterkte
verleend) gaat roesten en uitzetten,
waardoor het beton scheurt en ernpg meer water bij kan komen.

Zure regen
De zure regen en het gebruik van
chemicaliën in het beton (die che-
micaliën zijn destijds gebruikt om
sneller te kunnen bouwen) hebben
het rotproces versneld, evenals in
sommige gevallen te snel en slor-
dig bouwen. Leefgedrag van bewo-
ners heeft volgens de Nationale
Woningraad niets te maken met de
verschijnselen
Van Velzen wijst geen beschuldi-
gende vinger naar aannemers of
ontwerpers. „Niemand wist destijds
dat dit zou gaan gebeuren. Zure re-
gen was onbekend. Dat er chemica-liën in het beton gingen wist ieder-
een, maar de uitwerking die het nu
blijkt te hebben kon niemand voor-
zien, behoudens enkele uitzonde-
nngeri waar niet zorgvuldig is ge-werkt. Wij verwijten het Rijk wel,
dat het nooit is ingesprongen op de
Problemen die zich al jaren voor-
doen. Wy hebben anderhalfjaar ge-
leden tevergeefs gevraagd een on-
derzoekscommissie in te stellen envragen dat nu weer"

Joegoslavië:
zware offers

BELGRADO - Om Joegoslavië uit
zijn economische crisis te halen en
een modern systeem te ontwikkelen
dat door marktkrachten wordt be-
heerst zijn diep ingrijpende veran-
deringen en zware offers dringend
noodzakelijk. Premier Milka Pla-
ninc heeft dit gisteren verklaard bij
de opening van een tweedaagse zit-
ting van het Joegoslavische parle-
ment in Belgrado.
Mevrouw Planinc gaf daarbij een
nadere uiteenzetting van het langlo-
pende economische stabiliserings-
programma.

ICI ziet omzet
en winst stijgen

LONDEN - Het Britse chemische
concern Imperial Chemical Indu-
stries PLC heeft omzet en winst in
de eerste helft van het jaarflink zien
stijgen. De omzet aan derden kwam
in de eerste zes maanden van dit
jaar uit op 4,1 miljard pond sterling
tegen 3,65 miljard pond in hetzelfde
tijdvak van 1982. De verkopen van
chemicaliën stegen van 2,22 tot 3,71
miljard pond en dievan olievermin-
derde van 428 tot 394 miljoen pond.
De winst vóór belastingen steeg van
145 tot 298 miljoen pond, waarbij de
winst op olie omhoog ging van 29
tot 47 miljoen pond.

Staaloverleg
EG- VS nog

zonder
resultaat

GENEVE - De eerste besprekingen
tussen de Verenigde Staten en de
Europese Gemeenschap over de
beperking van de Amerikaanse im-
port van staal zijn gisteren geëin-
digd zonder resultaat. De Amerika-
nen toonden zich tijdens het over-
leg in het kader van de Algemene
Overeenkomst inzake Tarieven en
Handel (GATT) niet bereid hun
standpunt te wijzigen, zo heeft de
leider van de EG-delegatie, Horst
Krenzler, meegedeeld.
De op 20 juli van kracht geworden
importbeperking is volgens de EG
in strijd met ook door de VS ge-
steunde overeenkomsten betreffen-
de bestrijding van het protectionis-
me. Krenzler noemde gisteren in
dat verband de regels van de GATT,
de overeenkomsten in het kader
van de Organisatie voor Economi-
sche Samenwerking en Ontwikke-
ling (OESO) en de verplichtingen
die eind juni zijn aangegaan op de
economische topconferentie in Wil-
liamsburg.
De VS wijten deproblemen van hun
staalindustrie aan de import uit
Europa, maar volgensKrenzler is de
werkelijke oorzaak de verminde-
ring van devraag naar staal in de VS
zelf. De bewering dat de import
rechtstreeks tot ernstige schade
voor de Amerikaanse staalprodu-
centen heeft geleid is dan ook onge-
grond, zo zei hij.

Export landbouw
groeit verder

DEN HAAG — De export van Ne-
derlandse agrarische produkten
groeit nog steeds. De uitvoer van
landbouw- en visserijprodukten
was in het eerste kwartaal van dit
jaar 3,2 procent hoger dan in het
eerste kwartaal van vorig jaar. De
exportprijs daalde echter met 2,6
procent.
De toename van de uitvoer van
agrarische produkten met 3,2 pro-
cent was aanmerkelijk groter dan
de totale exportstijging met 0,2 pro-
cent. Het aandeel van de landbouw-
en visserijprodukten in de totale ex-
port nam daardoor toe van 22 pro-
cent tot 23 procent.

De stijging was grotendeels gecon-
centreerd binnen de EG. De uitvoer
naar Frankrijk, de Bondsrepubliek,
Griekenland en Italië nam vrij sterk
toe. Een teruggang had plaats in de
export naar Engeland en lerland.
Van de bestemmingen buiten de
EG nam de afzet naar het Midden-
Oosten vrij sterk toe (met ongeveer
20procent), vooral veroorzaakt door
een toename van de zuivelexport.

beurs van amsterdam gecombineerde beurs
Binnenlandse aandelen
Ahold 174,50 172,40
Akzo 71,70 73,70
ABN 387,00 386,50
Amev 125,80 124,00
Amro-bank 66,40 65,70
Bos Kalis Westm. 46,80 47,00
Dordtsche Pr. 127,20 126,00
Dordt. Petr. pref. 124,00 123,00
Elsevier-NDU 384,00 387,00
Ennia 136,80 136,50
FGH 44,10 43,90
Gist Brocades 160,50 161,00
Heineken 126,00 125,00
Heineken Hld. 112,90 111,70
Holl. Betongroep 97,50 97,50
Hoogovens 37,90 f 37,30 e
KLM 162,50 165,20
KLM (ree) 162,00 164,50
Kon. Olie 139,50 138,20
Nat. Ned. 162,50 162,40
NedLloyd groep 102,00 102,50
NMB 158,40f 156,00
Océ-Gr. 210,00 210,50
Van Ommeren 28,80 28,40
Pakhoed Hold. 54,70 54,20
Pakhoed eert. 51,50 51,00
Philips 54,20 e 53,70
Robeco 316,50 314,50
Rodameo 131,90 132,00
Rolinco 312,00 310,00
Rorento 190,30 190,40
Unilever 206 80 204,80
Ver. Bezit VNU 98,00 98,50
Volker Stevin 37 50 37,50
Westland U.H. 121.50 121,50

Binnenlandse obligaties
12.75Ned. 81-81 126,20 126,20
12.50 id 81-91 115,60 115,90
12.25 id 81-88 111,50 111,60
12.00 id 81-91 113,10 113,20
12.00 id 81-88 110,20 110,10
11.75 id 81-91 109,00 109,1.
11.50 id 80 109,70 109,90
11.50 id 81-91 111,30 111.50
11.50 id 81-92 112,00 112,20
11.50 id 82-92 112,00 112,20
11.25 id 82-92 111.10 111,30
11 25 id 81-96 114,30 114,60
11 00 id 81-88 106,90 107,00
1100id82 110,50 110,60
10.75 id 80 108,79 108,90
10 75 id 81 108,10 108,40
1050.d74 104,30 104,30
1050 id 80 110,80 111,00
10.50 id 82-89 106,40 106,60
10 50 id 82-92 107,70 108,00
10 25 id 80-90 109,00 109,00
10 25 id 80-87 104,60 104,80
10 25 id 82-92 109,60 109,60
10 00 id 80 105,10 105,30
10 00 id 82-89 104,60 104,70
10 00 id 82-92-2 105,70 105,80
1000 id 82-92 106.40 106,60
975id 74 " 104,60 104,80

9.50 id 76-86 103,70 103t70
9.50 id 76-91 102,60 102,80
9.50 id 80-95 103,40 103,60
950 id 83-90 103,70 103,70
9.25 id 79-89 102,50 102,60
9.00 id 75 101,20 101,30
900 id 79-94 101.50 101,80
8.75 id 75-1 100,40 100,70
8.75 id 75-2 100,50 100,70
8.75 id 76-96 100,20 100,40
875 id 79-94 100,30 100,50
8.75 id 79-89 100,80 100,80
8.50 id 75-90 99,90 100,00
8.50 id 75-91 99,80 100,00
8.50 id 78-93 99,40 99,60
850 id 78-89 100,00 100,20
850 id 79-89 100,00 100,20
8 25id 76-96 98,00 98,20
8 25 id 77-92 98,60 98,80
8 25 id 77-93 98,60 98,80
8 25 id 79-89 99,80 99,90
8 25id 83-93 98,80 98,90
8.00 id 69 97,40 97,40
8 00 id 70-95 97,80 97,80
8 00 id 71-96 97,40 97,40
800 id 70-1 102,00 102,00
800 id 70-2 101.00 101,00
800 id 70-3 100,80 100,80
8.00 id 76-91 98,60 98,60
8 00 id 77-97 96,60 96,60
800 id 77-87 101,20 101,20
8 00 id 78-88 99,40 99,50
8 00 id 83-93 96,80 97,00
775id 71-96 95,60 \ 95,60
7 75 id 73-98 95,40 95,40
7 75 id 77-97 95,50 95,50
7 75 id 77-92 96,90 97,00
7^75 id 82-93 95,10 95,30
7 50 id 69-94 95,30 95,30
7.50 id 71-96 95,10 95,30
7 50 id 72-97 94,10 94,50
7 50 id 78-93 95,50 95,50
7.50 id 78-88-1 98,40 98,50
750 id 78-88-2 98,00 98,30
750 id 83-87-90 95,80 95,80
7.50 id 83-90-2 95,80 95,80
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 95,30
7.00 id 69-94 94,30 94,30
6.75 id 78-98 91,60 91,60
6.50 id 68-93-1 93.70 93,70
6.50 id 68-93-2 94,10 94,10
6.50 id 68-94 93,60 93,60
6.25 id 66-91 94,10 94,10
6.25 id 67-92 93,40 93,40 .
6.00 id 67-92 92,70 92,70
5.75 id 65-90-1 94,00 94,00
5.75 id 65-90-2 94 20 94,20
5.25 id 64-89-1 95 60 95,60
5.25 id 64-89-2 95,90 95,90
5.00 id 64-94 9190 91,90
4.50 id 58-83 99,00 99,00
4.50 id 59-89 94,20 94,20
4.50 id 60-85 97,30 97,30
4.50 id 60-90 93,10 93,20
4.50 id 63-93 92,30 92,30

4.25 id 59-84 98,90 98,90
4.25 id 60-90 93,20 93,20
4.25 id 61-91 92,70 92,70
4.25 id 63-93-1 91,30 91,30
4.25 id 63-93-2 90,90 90,90
4.00 id 61-86 96,00 96,00
4.00 id 62-92 91,60 91,60
3.75 id 53-93 89,80 89,80
3.50 id 5t.47 93,20 93,00
3.50 id 53-83 99,50 99,50
3.50 id 56-86 95,70 95,70
325 id 48-98 89,40 89,40
3.25 id 50-90 92,60 92,60
325 id 54-94 88,10 88.10
3.25 id 55-95 88,10 88,10
325 id 55-85 97,10 97,10
12.00BNG 81-06 120,40 120,70
11.00 id 74-84 103,00 103,00
1100 id 81-06 113,20 113,209.50 id 74-99 102,50 102,60
950 ld 75-85 102,10 102.10
9.50 id 76-01 103,10 103,20
9.00 id 75-00 100,50 100,508.75 id 70-95 99,70 99,808.75 id 70-90 101,20 101,008.75 id 75-00 99,20 99 708.75 id 77-02 99,30 99,508.50 id 7095 98,90 99,108.50 id 70-85 101,50 101,708.50 ld 73-98 98,00 98,108.25 id 70-96 97,50 97,608.25 id 70-85 100,90 101,108.25 ld 76-01 96,30 96 508.00 id 69-94 96,70 96 908.00 id 71-96 96,30 96,408.00 ld 72-97 96,00 96 108.00 id 73-83 99,90 qq qn
8.00 id 75-00 95,40 95 407.60 id 73-98 93,70 94 007.50 id 72-97 93,50 94 007.25 id 73-98 92,50 92*707.00 id 66-91-1 95,20 95207.00 id 66-91-2 95,00 94907.00 66-4 95,20 95107.00 id 72-97 91,50 9140
6.75 id 67-92 94,50 9430
6.75 id 68-93 93,80 93,60
6.50 id 67-92 93.80 93 70
6.25 id 67-92 92.70 92 50
6.00 id 65-90-1 93.00 92,90
6.00 id 65-90-2 94,20 94,00
5.75 id 65-2 94,20 94,20
5.50 id 65-90 93,80 93,80
5.25 ld 64-89 93,80 93.80
5.25 id 65-90 93,20 93,20
5.00 id 58-88 94.10 94.10
5.00 id 64-89 94,00 94,30
4.75 id 58-88 93,60 93,60
4.50 id 58-89 93,30 93,30

a=laten h bieden
d=e._-dividend
e=gedaan-bieden
f=gedaan-laten
g=bieden en ex-dividend

4.50 id 59-84 98,00 98,00
4.50 id 60-85 96,80 96,80
4.50 id 62-92 91,70 91,70
4.50 id 62-93 91,20 91,20

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 85,90 86,00
6.75 Amro 73 99,50 101,10
5.50 Amro 69 —8.50 Boskalis 96,50 96,70
ll.OOßredero 105,50 105,90
6.25 Buhrm. T — —
7.25 Buhrm. T 95,20 95,30
7.00 Credit L.B.N. — 93,80 b
4.00 Elaion 92,50 92,20
8.75 Elsev.-NDU 117,00 116.00
7.25Fum.73 96,00 97.00
s.7sGist-Br. 228,50 227,00
5.25 Hoogovens 79,00 —
7.25Kappa 73 96,00 97,00
8.75KNSM 98,00 97.70
8.75 KBB 75,00 b 80,00 b
7 75KN Pap. 116,00 115,20
7.25 M'mtosh 153,00 153,00
9.00 Meneba 99,00 99.00 b
7.00 NMB-B 31,00 32,00
7.25 NedertUa.g.) 6.50 6,50
9.50 Nutricia — —
7.7sNutricia 108,50 110,00b
8.00 Nijverd. 101,50 101.50
6.500ce-Gr. 118.00 118.00
10.00Pont 97,50 97,50
7.50 Proost B. — 98,00 a
6.50Rollinco 76,50 76.50
6.50 id. 1000 79,00 79,00
8.00 Sanders 98,00 98,00
8.75 Schuitema — 98,00
14.00SHV-Hld.Bl 127,30 127,10

B.7sStev.Gr. 94,10 94,00
5.00 Tyco Int.F —8.25 Vih. But 2.80 2,80
9.00 VMF-St. 89,20 89,70
8.50 Volk. Stev. 98,00 89,20
7.ooWhave 141.00 143.30
7.00 W'sanen 98,80 98,80
8.75 W.V.Hyp. 98,10 97.80

Binnenlandse aandelen
ACF 170.00 170,00
AMFAS 90,80 87,50
Asd. Rubber 9.80 9.80
Asd. Rijtuig 262,00 253.00
Ant. Brouw — 185.00b
Ant Verf. 196.00 196.00
Ass. St.R'dam 75,10 75,40
Audet 149,00 150.50
Aut. Ind. Rt. 1300,00 1300,00
Ballast-N. 80,90 79,50
Bam 54,00 e 54,40
Batenburg 382,00 382.00
Beek van 113,00 112,00
Beers 122,00 122.00
Begemann 72,00 72,00
Belindo 381,50 381.00e
Berkel P 27.70 27,00e
Blvdenst. C 1572,00 1560.00

Boer Druk 82,00 82,50
Bols 97.80 97,10
Borsumij W. 192,00 194.00
Braat Bouw 152,00 150,50
Breevast 203.50 205,00
Breevast (eert.) 203.00 205,00
Bredero 180,00 181,00
Brederoicert.i 176.00 175,00
Buhrm Tett. 51,20 50.50
Cal. hold NV 35,30 35,10
Calvé-D. eert. 282,00 283,00
id. 6 pet. eert. 1745,00 1745.00
Centr. Suik. 110,00 109.50id. eert. 111.00 110,50
Ceteco 180.60 180.50
id. eert. 177.00 177,90
Chamotte 18,00 17,80
Cindu-Key 19.00 19,00
Claimindo 384,00 383,00
Credit LBN 51,70 50,90
Dcli mij. 73,50 74,50
Desseaux 58.90 58.10
Dorp en co. 80,20 80,00
Douwe Egb. 59,50 59.60
Econosto 55,30 55,10
Emba 166.00 165.00
Eriks 80,40 80,50
Fokker 34,70 34.50
Furness 45,50 45,50
Gamma H. 48,60 48,60
id. 5 pet. 17,50 17,80
Gel. Delft c. 157,00 155.50
Gerofabr. 75,00 75,00 b
Glossen 124.00 125,50
Goudsmit 78,50 78,50
Grasso 150.00 149,00
Hagemeijer 45,20 45,40
Hoeks Mach. 69,90 70,20
NV Holdoh. 156,00 155,00
Hole. 38,40 40,00
HALL Trust 219,00 219,00
Holl. Kloos 3.75 3,75
Holl. Sea Seare 113.00 113.00
Hunt. Douglas 18,40 17,90
HVA Mijen crt. 115,00 115,00
IHC-Inter 53,50 53,00
Ind. Maatsch. 80,00 80.00
188Kondor 227.00 227,20
Internat. M. 23,70 23,80
Kempen B. 93,50 91,00
Kiene S 285.00 285.00
Kluwer 107,00 e 106.80
KBB 23,80 22.50

1 id. eert. 23,10 22,00
id. 6 cum. 9.40
KNP 53.00 53,00
Krasnap. 90,00 91.00
Kwatta 14,90 14,80
Landre Gl. 130,00 129,00
Leids Wol. 110,00 e 114.00
Macintosh 146,90 e 146.70
Maxw. Petr 312,00 316.00
Meneba 61,70 60,50
MHV Adam 15,50 b 15,50 b
Moeara En. 550,00 558.00
id. 1-10 6900,00 6950,00
id. 1-4 1500.00 1550.00

Mulder 580,00 580,00
Mijnb. W. 545,00 540,00
Naarden 37,60 37.30
Naeff — 122,00
Nagron 24,30 25.00
NBM-Bouw 7,00 6,60
Nedap 237,50 237,50
Ned. Crediet 32,30 32,80
Ned. SHB 223,00 222,00
Ned. Spnngst. 3910.00 3910.00
Niers'i — —
Norit 114.30 114,30
Nutncia GB 76,50 79.00
Nijverdal 95,40 94.80
Orenstein 188.80 186.00
Otra 78.80 78.80
Palembang ' — —
Palthe 56,00 56,00
Pont Hout 60,20 60.00
Porcel Fles 133,00 132.00 a
Proost en Br. 78,00 80.70
Rademakers — 155.00
Ravast NV — 22.50
Reesink 240,50 240.50
Riva 638,00 638.00
id. eert. 625,00 627.00
Rohte en Jisk * — 66,00
Rommenholl. 428,00 —
Rijn-Schelde 3,95 3.95
Sanders 111.00 117,00
Sarakreek 94,00 e 94.20
Schuitema 86,00 86,50
Sehuppen 169.00 175.00
Schuttersv. 39,50 39,50
Smit Intern. 43.10 42.50
Telegraaf 148.50 148.00
Textiel Tw. 76,00 76.20
Tilb. Hvp. bk. 3.50 3,50
Tw. Kabel h. 215,00b 220,00 b
TwvnstraenG. 27,60 27.70
Übbink 132,00 133.00
Ver Glasf. 250,00 253,00
VMF-Stork 68,00 68.50
Verto eert. 46,00 46.10
VRG Gem. Bez. 50,80 51,00
Wegener eert. 43,10 43.80
Wessanen 124.00 123,20
Westhaven Asd. 210.00 210,00
Wolters Samson 126.00 e 126.00

45.50 e 45.50 e
Wijk en Her 67,50 67.50

Beleggingsinstellingen
ABN-aand.-F. 205,50 207,00
Alg. Fondsenb. 142,00 142,00
Alrenta 128.00 e 128,10
Alvamv 147.00 145,00
America Fnd. 240.00 238,00
Binn. Belf. VG 140.00 139,50
B.OG. 168.00 166.00
Chemical F 34.00 33.60
Col. Growth Sh. 29,70 29.70
Concentra 21,10 21,10
Goldmines 1500.00 1500,00
Holland F 160.00 157.00
Interbonds 600,00 601.00

Japan Fund 30.90 30.50
Leveraged 166.10 164.60
New Vork Ind 1245.00 1230,00
Obam 115.10 114.90
Old Court Dir. 102,50 102,50
Sei Tech. 10,80 10,60
Sumabel 51,00 51,10
Technologv 43,50 43,70
Tokyo PH' 107,20 106,50
Unifonds 19.85 19,80
Vance. Sand 22,00 22.00
Viking 53.50 52.50
Wereldhave 150,00 153.50

Amerika (orig. aandelen)
Am. Express 70,00 67,70
Am. Motors 8,05 7.90
Am Tel & Tel 61.20 60.30
Asarco 42.20 41.40
Atl. Richf. 49.60 49,20
Beth. Steel 22.15 23,00
Boeing Comp 46.60 45,50
Burroughs 55,60 54,30
Citicorp 39.50 38.90
Colgate — —
Cons. Foods — —Control Data 59,50 56,80
Dow Chemical 35,00 34.60
Du Pont , 49.40 49,30
Eastman Kodak 71.60 71.20
Exxon Corp 35.65 36.40
Fluor Corp. 22.25 21.10
Ford Motor 61.60 d 62.60
General Electr 54,25 53.00
General Motors 76,20 75.60
Gettv Oil 68.00 66,75
Gillette — —
GulfOil 40,00 38,20
Honeywell Ine 124,25 118,80
IBM 126.50 123.40
Intern. Flavor 31,30 31,20
Intern. Paper 53.00 53,50
Intern. Tel.&Tel. 46,90 46,60
Litton Ind. 65,90 64,70
Lockh. Aireraft — 120,00
LTV Corp. 14.95 14,40
Mobil Oil 31,00 30,80
North Am. Phil. 64.20 64,50
Occ Petr Corp 24,30 24,10
Pepsico 35,00 35.60 f
Phihp Morris 61.70 60,25
Philips Petrol. 35,50 35.35
Polaroid Corp. 28,65 27,80
Quaker Oats — 44,00
RCA 29.10 28.70
Rep. Steel 22,80 22,50
Sehlumberger 58,40 58,30
Sears Roebuck 45.30 43.80
Shell Oil 48.10 46.20
Sperrv Corp. 43.95 42.10
Stand. Oil of Cal. 38.75 38,75
Tandv 45.50 43,50
Texaco 37.10 36.40
Texas Instruments 121,00 115.80
Union Carbids 67.90 68,30
Union Paeifie 57,20 56,40

U.S. Steel 25.40 24.90
WarnerLambert 29,80 29,40
Westingh. El. 48.70 47.20
Woolworth 38.00 37.80
Xerox Corp. 46,35 45,45

Certificaten (buit. aand.)
All.Lvons 141.50 —
AMAX Ine. 85.00 84.50
Amer.Home Pr. 144.00 137.50
Amer.Motors 24.50 24,50
ATT(Nedam) 181.00 180.00
ASARCOInc. 1.5,00 H2.00
Atl. Richfield 143,50 142-50
Boeing Comp. 132,50 130.50
Burroughs 164.50 160.00
Can.Pac.Ent. 115.50 H7.20
Chrvsler 94 80 90.00b
Citicorp 113.50 112.20
Colgate-Palm. 63.00 62.50
Control Data 167.50 163.00
Dart&Krai. 198.60 197.00
Dow Chemical 103.50 102.50
Eastman Kod. 210.50 209.20
Exxon Corp. 105 70 107.20
Fluor Corp. 65.20 64.00
Ford Motor 178.60 182.50
Gen.Ek 159 50 156.80
Gen.F, 131 80 133,20
Gen.Motors 221 00 219.70
Gettv Oil 196 00 193,00
Gillette 130.00 127,00
Goodvear 90 50 87.00
Hitachi 880.00 920.00
Inco 44.00 44.00
IBM 369.80 361.00
Int.Flavors 90.00 90.00
ITT 135.50 133,70
Kroger 116.00 116.00
Littonlnd. 194.00 190.00
Lockheed Corp. 357,00 345,00
Merck &Co 288.50 282,00
Minn. Mining 244,00 238,00
Mitsubishi Elec. 380,00 380,00
Nabisco Brands 111,00 110.60
North Am.Phil. 184.70 d 186.20
Pepsico 101.80 101.50
Phihp Morris 177.50 176.00f
Phillips Petr. 102.30 102.20
Polaroid Corp. 77,50 76.20
Procter & Gam 159.50 156.00
QuakerOats 130.00 " 130.00
RCA Corp. 82,70 82.70

.mberger 170.00 169.60- Roebuck 129.00 125.80
Canada 62.90 62,40

Shell Oil 138,00 135.50.
Sperry Corp 128,00 125.00
Stand. Oil. Cahf. 112.50 112.50
Tandy Corp. 132.00 125.00
Texas Instr. 356.00 336.00Union Pac. 167.00 166,00
US Steel 73.00 72.00
Warner-Lam. 86.00 84.50
Westingh. El. 141.90 137.40
Woolworth 110,00 109.50
Xerox Corp. 131,00 130.00

Beurs & valuta
Gond en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 28 juli om 14.30
uur bij de fa. Drijfhout, alles in kg:

GOUD: onbewerkt ’ 40.110-/40.610,
vorige f 40.000-’40.500; bewerkt ver-
koop ’ 42.640, vorige ’ 42.530.

ZILVER: onbewerkt ’ 1135-/1205,
vorige ("1135-/1205; bewerkt verkoop

’ 1270. vorige ’ 1270.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2,87 2,99
Engelse pond 4,34 4,64
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 2,32 2.44
Franse franc (100) '36.00 39,00
Zwitserse franc (100) 136.50 141,00
Zweedse kroon (100) 36,50 39,50
Noorse kroon (100) 38,50 41,50
Deense kroon (100) 29.75 32,75

enr. schilling (100) 15,71 16.21
Spaansepeseta (100) 1.91 2.16
Griekse drachme(100) 3,20 4,00
Finse mark (100) 50,50 53.50

-slav. dinar (100) 2,65 3,65
iond 3.42 3.72

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen qp de
Amsterdamse wisselmarkt p'
middag:
US Dollar 2,93375-93625
Pond Sterling 4.4835-4885
Duitse mark 111.770-820
Franse franc 37,180-230
Belgische frank 5,5875-5925
Zwitserse franc 138.495-545
Japanse yen 121.82-92
Italiaanse lire 18,8450-8950
Zweedse kroon 37.975-8,025
Deense kroon 31,035-085
Noorse kroon 39.905-955
Canadese dollar 2,37725-37975
Oostenr. schilling 15.9090-9190
lerse pond 3.5310-5410
Spaanse peseta 1.9650-9750
Austr. dollar 2.5825-5925
Antill. fis. 1.6225-6425
Surin. fis. 1.6300-6600
Saoedi riyal 84.95-5,20

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP-
CBS-indices over de Amsterdam
t'ectenbeurs per dato gisteren luiden

te kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gi
1979 = 100):
Algemeen 141.40 140.70
Algemeen-lokaal 132,70 132.30
Internationals 150.80 149.70
Industrie 114,00 113^90
Scheep- en luchtvaart 152,80 152.60
Banken 247.80 245.50
Verzekering 248,70 246,30
Handel 118.60 118.20
CBS-oblig. index 98.80 98.90Rendem. staatslening 8,55 8,53
waarvan 3-5 jaar 8.36 8,33
5-8 jaar 8,57 8,56
8 jaar en langer 8,95 8.90
nieuwste drie 9,04 9,01
rend. BNG-leningen 8,70 8.67
rend. bankleningen 8,69 8,67
rend. spaarbrieven 9,]2 9.07

Avondkoeisen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen donderdag-
avond de volgende koersen tot stand:
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag)
AKZO 73,20-73.90 (73.50)
Kon. Olie 136,80-138.20 (138.10)
Philips 52.10-53.50 (53,50)
Unilever 204.00-205.30 (205.50)
KLM 163.00-165.50 (165.50)

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones lnd<

Igens 30 fondsen industn
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het
menlijke gemiddelde:
Begin 1228.57 574.58 131.98 489.88
Hoogst 1236.58 578.53 132.80 493.11
Laagst 1211.74 560.96 130.68 48193
Slot 1216.35 562.46 131.26 483.63
S -1412 -1458 -°-72 -'-32
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Kegelpaleis H€€ri€n
Emmastraat 7a, Heerlen

Zondag Theo Willemen met zijn
country Blue Angel Train Band

Maandag Henny Lubbers met
zijn stemmingstrio 13554 a

/'&_ Ê\ Zaterda9
lf'__J_J dansen met

/f^l DE STRA-4i_v2 DELLA'S
in

CAFE-DANCING

't <_ VoCfjs
KASPERENSTRAAT 54,
KERKRADE-WEST

i

DANCING
GORISSEN

BRUNSSUM
Zaterdag 30 juli

DANSEN
met orkest:

BLACK DEVILS
Dinsdag gezellige avond
voor alleenstaanden met
orkest: LOS KAMAJOS

DANCING MART GEELEN
HAELEN

Zondag 31 juli:

UNITY
Zondag 7 augustus

GAME
Burg. Aquariusstraat 12

_>__r_r____r__fv^r^^
>%^_______V______________é_^_^_

DANCING HOUSMANS MONTFORT^
Zaterdag 30 juni op veler verzoek

GROOT OPENLUCHTBAL
orkest: FLEUR

Bij slecht weer in de dancing. Barbecue aanwezig.

é^^ Vrijdag, zaterdag, zondag.
» Entertainment

_OOOP inn M.T.PARKER
A ■ Hoofdstraat 26

DE DISCOTHEEK IN KERKRADE

GEMEENSCHAPS-
HUIS

SCHIMMERT
Zaterdag en

zondag

DISCO135588
VALKENBURG A/D GEUL

Vr. 29/7 Veronica - Top 40 -Drive in Show
Za. 30/7 De Dolly Dots
Zo. 31/7 Peter Stuyvesant Super Sonic Video Discovery
Ma. 1/8 Andre Hazes
Di. 2/8 Veronica - Top 40 - Drive in Show
Wo. 3/8 Peter Koelewijn en zijn Rockets
Do. 4/8 Shore -Line_^fi__

««ft**
JULI
Vr. 29 Super Disco Show + OXX BAND
Za. 30 Avros Top-Pop-Show + Doublé Funn
Zo. 31 ANITA MEYER + Super Disco Show

AUGUSTUS
Ma. 1 Avros Top-Pop-Show + MAYWOOD +

Doubel Funn + Rodeo Show
Di. 2 NORMAAL tot 23.30 uur,

daarna Super Disco Show
Wo. 3 Avros Top:Pop-Show + Doublé Funn

+ Rodeo Show
Do. 4 DOLLY DOTS + Super Disco Show
Vr. 5 Spring and MARIBELLE + Super Disco Show

135415
jr/-w g g Bokstraat,

BAR-DANCING A / __ __ Heerlerheide

I DJ FELIX HENDRIK
*ffffffff(__^B_IM_a_B__H_l__l__^_^_^_^_V

Peppermill Peppermill Peppermill Peppermill

I -ïïT- j^EPPERMILL* j.
ï THE TRAMPSo <*J Kaarten in voorverkoop ’ 10- i
£ Entertainer: JO FRENCKEN |3

ledere woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag geopend
Beitel 90, Heerlen - telefoon 045-417890. , 35„5 j

Peppermil Peppermill Peppermill Peppermil

KENAULT 4. '78, f 4500-
-en ’ 5500,-; Renault 5, '76,
f3900.-: Mazda 6.6, '78.
.4800.-; Citroen GS Spe-
cial. '78, ('3900,-: Renault
16 TL. '77, /'3900-; Re-
nault 6 TL, '77, ’3500,-;
Fiat Seat, '76, ’2500,-.
Auto Valkenburg, Wilhel-
minalaan 31. V'burg. Tel.
04406-12514.
Te k. aangeb. MERCEDES
200 D. met schade, 1976.
Hompertsweg 12, Schaes-
berg.

MERCEDES 240 D auto-
maat. stuurbekr. eind '81
,29.500,- Tel. 04493-1159
na 19 uur.
GEVRAAGD auto's; ook
met schade. Contant geld.
Tel. 04495-5060.

Voor bestellers
Nico Neis bellen

Tel. 04402-74267.
Te k. OPEL Ascona bwj.
'76. Salviastr. 7, Kerkrade-
West. Na 17.00 uur.
Te k. MERCEDES '77, 280
S autom. alle extra's
’11.750.-; Opel Kadett
1974 f 1450,-; Opel Ascona
'76 ’ 3450.-; f 7550,-;

.50,-; Alfa Romeo Rio
_300 f 1750,-; Fiat 1975

127 f550.-; Simca Chrys-
ler autom. 1975. ’650.-.
Tuddernderweg 305. Vak
62 Sittard. 04490-25694.
Te k. DYANE 6, bj. '74,
i.z.g.st.. km.st. 80.000,
vr.pr. f 900,-. Bellen tussen
18 en 20 uur, tel. 045-

-352939. Molenweg 53.
Eygelshoven.

Porsche 924
'78.1eeig., zeer mooi, gar.
gestald, 100.000 km, servi-
ceboek aanw., groenmet.,
f 24.000-, tel. 043-
-626212. __
Wij geven f 100,- tot
f 15.000- v. AUTO'S en

oauto's. Gratis afge-
haald. Tel. 045-422435.
Te k. TRIUMPH TR 6 PI,
zomer- en winterkap. pr.
n.o.t.k. Inl. na 20 uur. tel.
045-213392.
Te k. RENAULT 16 TX.
bwj. '75, met trekh., en
lichte plaatschade. pr.
f850.-. Inl na 17.00 uur.
Leijenhoesstr. 4. Heerlen,
tel.'045-224900.
Te k. HONDA Accord.
goudmetal.. bwj. '79.

im„ ’7500.-; Honda
Civic autom.. type '76,
f 2450,-; Renault 4 TL, '80.

10,-; VW Golf 1600,
iO,-; Opel Ascona 16 S,

500.-: Kawasaki
ZlOOO, bwj. '80, zeer mooi,

’ 5400.-. Garage Nievel--.. Dr. ML. Kingln. 179,
Hoendbroek.
Te k. OPEL Kadett 1200C,
bwj. okt. '78. le eigen., ori-
gin. km.st. 20.000, ’ 7000,-.
Tel. 045-317800.
VAKANTIEAUTO: Volvo
144 Grand Luxe. bwj. 1970,
schuifdak, trekh., led.
bekl.. le eig.. mot. en
techn. 100r.. carr. moet ge-
spoten. Vaste prijs
f 1500,-. Amstenraderweg
9, Hoensbroek. Tel. 045-
-211976.

sp_!aA____ppjjzsrA_!!S
McPHERSON SCHOKDEMPERS VA.185- PER STEL.

De beroemde, een autoleven meegaande,, bijzonder zwaar uitgevoerde McPhersons van Gabriël.
Nu voor de lachwekkende prijs vanaf

285 gulden per stel onder uw Audi, BMW, Datsun,
Daf, Ford, Fiat, Honda, Mazda, Mitsubishi, Opel,
Peugeot, Renault, Toyota ofVolvo.

SCHOKDEMPERS. BINNEN HET UUR.

Slechte schokdempers zijn een gevaar voor uw
auto. Miserabele wegligging, vreemd bochtengedrag,
onnodige bandenslijtage, Niet goed en niet leuk.

Maar wie laat zijn schokdempers op tijd
controleren? U wèl!

Standaard Schokdempers: vervanging voor de 1e montage-
schokdemper voor veilig autorijden, vanaf 119,- per stel.

Extra Zware Schokdempers: verzwaarde schokdemper
voor optimaal weggedrag.en lange levensduur, 209,— per stel.

Verstelbare Schokdempers: een verzwaarde schokdemper,
altijd verstelbaar. Maatwerk voor uw auto. En voor sportiefrijden,
239,- per stel.

Hi-Jacker Schokdemper: speciaal voor montage op de
achteras. Voor de wagen die een aanhanger/caravan trekt of dieregelmatig
zware lading vervoert. Wordt bediend d.m.v. luchtdruk, dieu zelfkunt regelen,
net zo eenvoudig als het oppompen van een band, 549,- per stel.

Heerlen, Heerenweg 1,045-723821
Geleen, Rijksweg Centrum 83-85-87,04494-40347
Alle dagen open van half negen tot half zes. Zaterdag van half negen tot één uur.

Zondag gesloten.

| De vriend van uw auto.

I "ÜT UITLAATAANBIEDING:
A %____. Austin Allegro 1100-1300 176,-

-|yjy|[§| Datsun Che. ry F 1 11975-1979 106,-- _Ford Escort Mk. 11 1100-1300 75-6/'BO 155,-
-i m~^tmmmm»——- 1 Mercedes Diesel Sedan vanaf 1976 299 ,-

MMMH Opel Kadett Dl3OO-SR vanaf 8/1979 325,-

-|DhD Renault 4 GTL vanaf1978 159,-

-|KImB m Toyota Corolla 1300DX vanaf 8/1979 269,-

GRAAG TE VRIEND! \ ~~ -Hfl—■■ ""^^^L..!.
AchterKwik-Fit-Euro en Euro Uitlaat- f fl Op al onze produkten fl //X^V V*\ \\ \^~_/ A

centers staat Europa's grootste onderneming* . - "^fl geldt naast de normale fl /<S\^>S%\ _>\ )) — //
in uitlaten, banden, schokdempers en accu'sT» **** fl fabrieksgarantie, de unieke ■ ___T^VJ| __V /<J_^^^s^^_KeV // /SWe hebben onze goede naam en 'Geen Gekibbel Garantie' fl _B___y__l_ï____r/ CxsïsN/ ___^^ V/ ' //
reputatie eerlijk verdiend door een verras- WË die tot 12 maanden na de fl wêJêêmS-^^ÊÈLw/A <^xs~^/___r^_ O \^ ✓'' //send goede kwaliteit en service te bieden "" **, \ montagedatum onzeprodukten^^^^^fl i mit\ é_ii. to ____■_■. Si' -^s
tegen verrassend lage prijzen. verzekert tegen schade en ongelukjes. mm^'/^m JT^^Ï^Ê _T_^___ \>A^^vs~/'^~_^^

We houden uwauto graag «jg^fl s*^É_fl_É Deze extra zekerheid kan alleen Europa's grootste ~~TjJii _li■lJ ■ > I h _\ X^^sT—
te vriend. fl _li_.l i de Nederlandse automobilist(e) bieden. /'^^\__\ sS%!^-~^____---lSm ÉtWlfl Vraag het garantiebewijsvoor de details. /_v_> "_\ C:S_ÏLA.C. Brünings, algemeen directeur K. ,!:.*■ \ _^_^ \ 7_?o^^^s.,"7^
| _ _ , 'Amsterdam, Overtoom 36-40, Amsterdam-Noord, Klaprozenweg 5, Amstelveen, Amsterdamseweg 488, Apeldoorn, Deventerstraat 41, Deventer,

Zutphenseweg 25, Doetinchem, Varsseveldseweg 61a, Eindhoven, Leenderweg 73, Enschede, Haaksbergerstraat 133, Geleen, Rijksweg Centrum 83-85-8 A
Groningen, Nieuwe Ebbmgestraatl63, Haarlem, Amsterdamsevaartl6-18, Harderwijk, Verkeersweg 3, Heerlen, Heerenweg 1, Hengelo, Enschedesestraat
134-140, Hilversum, Utrechtseweg 3, Tilburg,Ringbaan Oost 146a, Venlo, Tegelseweg 33. ___-^II 1 — - :
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Ver

REen groet van heel ver,
ustralië ligt per slot van reke-

ning aan de anderekant van de
bereid, kregen wij van defami-
ie J. Savelkoul-Hubers uit
Ibachsberg. Die familie is, ne-
b-en wij aan, op vakantie in de
Australische provincie Queens-
nnd. En aan de kaart die zij
puurde, is heel duidelijk te
l2'eu, wat er allemaal te beleven
l^a.t, bij onze tegenvoeters.

Pluim
* Het valt me op, dat die bus-t

,ffeurs zo vriendelijk en be-
Irulpzaam zijn. Wilt u hen een
W-uivi op hun hoed geven, lk zou
"et heel fijn vinden, als ze een
Wfoot compliment kregen". Al-
PUs mevrouw L. Koet, afkom-
Vig uit Rotterdam, die tegen-
woordig dagelijks van Vaesra-
de naar Welterhof reist. Daar-

.£_ moet ze telkens een paar
Vr overstappen. Bovendien

ze regelmatig een andere
,*°i_e, om zoveel mogelijk van

'ei Limburgse laridschap te
WliJinen genieten. Maar blijk-
Paar geniet ze toch het meest
WQ.n de vriendelijkheiden de be-
9*dpzaamheid van de Lim-
P^rgse buschauffeurs.

Fifi(3)
T Nou, dat we gisteren Fifi in
p^e kolom bij zijn lurven pak-

e?' hebben we geweten. De ca-
van deze opvallend on-

ballende geheimagent die
jye 'n pilsjekwam pakken op 'n
yeerlens terras was voor enkele
.°ffielezers reden om naar de

e/oo_ te grijpen. „We hebben
|.übbeï gelegen van het lachen",
ieï ons een mevrouw weten. Al-en weten we niet meer waar-

ze de slappe lach kreeg;
j.^ de reportage ofvan de kof-. er edafctie. Een andere meneer
J°e9 zich wat ons aller Fifi als

nog meer inIjV.n mars heeft. ,Misschien kan
zich ook nog vermommen als

hlervoeter". belde hij ons hoop-
foL.door. Wie weet. Het is mis-
j. "ien wel raadzaam goed om u

eT te kijken als u vandaag oj
\®r gen een terrasje pikt in de
\fyUrl van het Emmaplein.
t0<Vlt de Fifi's zijn in aan-
o 0'■"" James Bond is nu voor-

ed onder ons.

Arbeid
j 0 Oe bittere gevoelens over deLenemende werkloosheid ver-
aderen niet dat het onder-op ook vaak leidt tot de ge-
> oJ"te van grappen en grollen.

._/ 00rden we dezer dagen de
'9ende: Een werkloze komt

,Or het arbeidsburo en laat
öe >Jk kom voor een baan".
t ambtenaar achter het loket
(ja9eert: „lk heb een baan voor5 Uur werken per dag, 3
3gi n̂ den vakantie per jaar,
e^ " gulden netto per maand
öe een dertiende maandloon".
lee lVer,czoekende: „Die baan
,j ik." Zegt de ambtenaar:
90 tracht eens even, U bent be-

.?n ..eri Tnet een grapje te ma-

Politiebreau
*_.
sen cc Sittardse politiemen-
<oe gorden gisternacht bij het
i-e 9ryden nan het politiebu-
-e,.^ een harde klap. Inspectie

b<ïïi at die afkomstig was
cW een auto, die pal voor de
9en

r het politiebureau te-
tfeti een verkeerszuii aangere-
(te J*l^- Na de aanrijding had

als een haas de
s°h<_. aenomen- Door de grote
ccee .t a^n zVn aul° kwam hij

niet ver- Op de Leyen-
a<ïn TWe9 kon hij worden
ct a( 9ehouden. Daarbij bleek
"*n v kestuurder, een inwoner
fcen Yoerendaal, te veel gedron-
Kr P ' Nadat de man op het„<-au een bloedproef afgeno-

■^as, mocht hij naar huis.

Uitkering in
Nederland maar
wonen in België

ONDERBANKEN - De sociale re-
cherche van de gemeente Onder-
banken heeft tegen twee inwoners
van die gemeente proces-verbaal
opgemaakt, vanwege het onterecht
krijgen van een sociale uitkering.
De 35-jarige mevrouw S. en de 33-
-jarige F.L. woonden samen maar
hadden wel elk nog een volledige
uitkering. Ze verzuimden dit op te
geven aan de sociale dienst. Ge-
volg is dat zij 5.800 gulden moeten
terugbetalen.
De 30-jarige P. uit Schinveld moet
16.000 gulden terugbetalen omdat
hij, hoewel hij in België woonde
toch een jaar lang een RWW-uitke-
ring van de gemeente opstreek.

Opleidingen in de sport

Cursussen voor
vrijwilligers
in Kerkrade

KERKRADE - Samen met het Bu-
reau Sport- en Recreatiezaken en
onder auspiciën van de Nederland-
se Katholieke Sportfederatie gaat
de Kerkraadse Sportraad een aan-
tal opleidingen verzorgen voor
vrijwilligers in de sport. Het gaat
om de cursussen Algemene Basis
Opleiding, Bestuurskader en Re-
creatiesportleider.
De eerste cursus (A.8.0.) is toegan-
kelijk voor iedereen vanaf 16 jaaren
omvat tien lesavonden van drie uur
en een examenavond. De kosten be-
dragen ’ 67,50. Deze ABO-cursus
verschaft de deelnemereen algeme-
ne theoretische kennis voor diverse
trainersopleidingen en opleidingen
tot jeugdleider en recreatiesportlei-
der-A. De cursus Bestuurskader le-
vert een bijdrage aan het doelmatig
besturen van sportverenigingen, is
toegankelijk voor minimaal 18-jari-
gen en beloopt zeven lesavonden.
De laatste cursus kost 300 gulden,
draagt een voornamelijk praktisch
kader en bestaat uit 70 lesuren. Cur-
sisten die lid zijn van een sportvere-
niging krijgen via de gemeente
Kerkrade 75 procent van het lesgeld
vergoedt. Aanmelden bij het Bu-
reau Sport- en Recreatiezaken in
Kerkrade, telefoon 453813.

Sluitingsbevel college Brunssum niet direct uitgevoerd

Betonwarenfabriek
mag blijven draaien

BRUNSSUM - De betonwarenfa-
briek Cosa in Treebeek-Brunssum
mag voorlopig blijven draaien.
Dat is gebleken uit de hoorzitting
die gistermorgen heeft plaatsge-
vonden voor voorzitter van de Af-
deling Geschillen van Bestuur van
de Raad van State in Den Haag. De
voorzitter, Dr. G.H. Veringa, heeft
al laten weten dat hij vrijwelzeker
een uitspraak zal doen waarbij het
bevel tot sluitingvan B en W van
Brunssum gehandhaafd blijft,
maar niet direct geëffectueerd
wordt.

Dat bekent dus, dat de Betonwaren-
fabriek Cosa, aan de Wijenweg in
Treebeek-Brunssum voorlopig be-
tontegels en bloembakken mag blij-
ven maken. Bij de herindeling is de
fabriek overgegaan van de gemeen-
te Amstenrade naar Brunssum. Am-

stenrade maakte nooit een punt van
dit kleine bedrijf (er werken drie
man) maar Brunssum weigerde een
vergunning af te geven voor de be-
drijfsactiviteiten nadat bewoners
van met name de ABC-straat in
Treebeek protest hadden laten ho-
ren tegen de geluids-, stof-, en tril-
lingoverlast die het bedrijf zou pro-
duceren.

Ook de gemeente Brunssum vindt,
dat het bedrijf beter naar een indu-
strieterrein kan verhuizen. Ook de
Raad van State vindt dat, maar heeft
er tevens begrip voor, dat het bedrijf
het geld niet heeft om zon verhui-
zing te financieren. Ook de Inpsec-
tie van de Volksgezondheid in Lim-
burg is van mening dat het bedrijfje
weg moet uit de bebouwde omge-

ving. Al vaker is gesproken over
vestiging van het bedrijf op indu-
strieterrein De Kranenpoel.

Failliet
De betonwarenfabriek is sinds
1974 actief. Een uitvoering van het
bevel tot sluiting van de fabriek
leidt zeker tot faillissement.
„Zover moeten we het natuurlijk
nooit laten komen. We zullen ons
houden aan de uitspraak van de
Raad van State in deze.We zien na-
tuurlijk ook liever dat het bedrijf
verhuist van de woonwijk Tree-
beek naar een industrieterrein,
maar de mogelijkheden moeten
daarvoor natuurlijk wel aanwezig
zijn," aldus wethouder Koos Kroc-
ké van Brunssum gisteravond des-
gevraagd.

Recreatieschap enANWB in Oostelijke Mijnstreek

Voor tien miljoen
200 km fietspaden

HEERLEN - In de Oostelijke Mijnstreek wordt bijna 200 ki-
lometer recreatief fietspad aangelegd. Het project is opgezet
door het recreatieschap Oostelijk Zuid-Limburg en de
ANWB. Verwacht wordt dat in het begin van de jaren negen-
tig fietspaden zullen zijn aangelegd. Met de realisatie van
het project is in totaal 10miljoen gulden gemoeid. In oktober
wordt de eerst fietsroute, met de welluidende naam Car-
boonlandroute, officieel geopend. Het totale project omvat
zes routes met elk een afstand van rond de 30 kilometer. De
ANWB-fietsroute in Oostelijk Zuid-Limburg is de eerste in
Limburg.

De Carboonlandroute, met begin en
eindpunt het bezoekerscentrum
Schrieversheide, heeft een totale
lengte van 32,5 kilometer. Aan de
realisatie van deze eerste route zijn
voor de bij het recreatieschap aan-
gesloten gemeente geen kosten ge-
moeid. Het plan is gratis ontworpen
door de ANWB. Voor de Carboon-
route is grotendeels gebruik ge-
maakt van bestaande fietspaden.
Hier en daar hoeft het recreatie-
schap alleen het wegdek te verbete-
ren. Het plaatsen van de routebor-
den neemt het recreatieschap voor
zijn rekening.

laatste fase, die gepland is na 1990,
gaat nog eens drie miljoen kosten.
Naast de Carboonroute zijn gepro-
jecteerd een Onderbankenroute
(waarvan een stuk door West-Duits-
land gaat lopen), een Mijnspoorrou-
te, een Monumentale route, een
Heuvelroute en een Beekdalenrou-
te. Voor de aanleg van de laatste vijf
routes moet nog een subsidie bin-
nen komen van het ministerie van
landbouw en visserij en de provin-
cie.
De fietspaden zijn uitsluitend toe-
gankelijk voor fietsers. „Brom-
mers en snorfietsen worden gewei-
gerd", vertelt AdBoonman van het
Recreatieschap. „De routes dragen
een recreatief karakter. Ze lopen
door nogal wat natuurgebieden. Er
zal danook toezicht worden gehou-
den door boswachters en politie."
De fietspaden worden aangelegd
met een duidelijke toeristisch-re-creatieve bedoeling. „Steeds meer
mensen gaan in eigen land op va-
kantie en daar moeten we op in-
springen. Zuid-Limburg heeft op
toeristisch gebied veel te bieden.Daarom zijn de fietspaden geen
luxe maar een investering in open-
luchtrecreatie. De fiets komt steeds
meer in trek, de verkoopcijfers gaannog altijd de lucht in. De aanleg enonderhoud biedt overigens circa 10
mensen werk", besluit Boonman.De Carboonroute komt langs talvanbezienswaardigheden zoals bezoe-kerscentrum Schrieversheide, deschaapskooi, kinderboerderij, golf-
_a_n'_ _fnpark °s Heem, zwem-bad de Molt, kasteel Strijthagen,Onderste- en Bovenste Hof kasteelEhrenstein en stuwmeer, draf- enrenbaan, botanische tuin, skibaan,sportcornlex Kaldenborn, Schiffe-terhof, kasteel Cortenbach, kasteelTerworm, Wijngaardshof en Ko-ningsbeemd.

Het grote fietspadenproject wordt
gefaseerd aangelegd. In de periode
'84 tot '89 wordt een gedeelte aange-
legd voor zeven miljoen gulden. De

" De Carboonlandroute door de Oostelijke Mijnstreek

Conclusie TNO overfabriek Landgraaf:

Rook schoorsteen
LECO ongevaarlijk
DEN HAAG/LANDGRAAF - De
rook die uit de schoorsteen komt
bijLECO Corporation Holland b.v.
in Abdissenbosch (gemeente Land-
graaf) is niet schadelijk. Dat is de
conclusie van een onderzoek dat
TNO heeft ingesteld naar de uit-
stoot van gassenbijLECO. De rook
levert geen gevaar, schade of hin-
der op voor de omwonenden in Ab-
dissenbosch. Dat is bekend ge-
maakt tijdens de hoorzitting bij de
voorzitter van de afdeling geschil-
len van bestuur van de Raad van
State.

De hoorzitting werd gehouden naar
aanleiding van een vezoek om
schorsing van de hinderwetvergun-
ning yoor de fabriek. Het verzoek
was ingediend door de Stichting
Leefbaar Abdissenbosch. De stich-
ting wilde met het schorsingsver-
zoek bereiken dat er eindelijk dui-
delijkheidkomt over de gassen die
bij LECO de schoorsteen verlaten.
LECO had de vergunning nodig
omdat zij de fabriek op het indu-
strieterrein Abdissenbosch wilde
wijzigen en uitbreiden.

De directie van LECO verklaarde
tijdens de hoorzitting dat het bedrijf
een miljoen gulden in de uitbrei-
ding gestopt had. Daarbij was te-

yens het probleem van de overlast
aangepakt, want de .directie erken-
de dat de fabriek de laatste twee ja-
ren inderdaad stankoverlast had
veroorzaakt. Inmiddels is een nieu-
we oven geplaatst met een zoge-
naamde naverbrander die de rook
nog eenS verbrandt voordat hij via
de schoorsteen de fabriek verlaat.

Colmont: begin stiltegebied
COLMONT/VOERENDAAL - Cal-
vum Monten is de Romeinse be-
naming voor kale berg die stamt
uit de elfde en twaalfde eeuw.
Een aantal plaatsnamen is uit
deze bewoording ontstaan. Door
de eeuwen heen is de schrijfwij-
ze veranderd. De oudst voorko-
mende plaatsnaam is Calmunt.
Ook de naam van het Voeren-
daalse buurtschap Colmont is
naar alle waarschijnlijkheid ont-
leend aan deze Romeinse bena-
ming. In de oudste archiefstuk-

ken van de gemeente Voeren-
daal, die dateren vanuit 1825,
vindt men reeds de naam Col-
mont.
Het gehucht telt 130 inwoners en
ligt op een „berg" met als hoogste
punt Vrouwenheide, 215 meter bo-
ven A.P. Het buurtschap Colmont
ligt in een stiltegebied waar de
agrarische belangen de boventoon
voeren. Het hele gebied rondom
Colmont, met in de nabijheid de
buurtschappen Winthagen,
Übachsberg en Mingersborg, is

duidelijk heel anders dan de be-
bouwde Oostelijke Mijnstreek. Qua
sfeer en karakter behoort dit gebied
duidelijk tot het Mergelland.
De plaatsjes liggen in een „spinne-
web" van land- en wandelweg-
getjes. In het gebied ligt een aantal
natuurreservaten zoals de Kunder-
berg, de Putberg, Vrouwenheide en
de Vrakelberg. Hier treft men op de
krijthoudende glooiingen zowel
kalkgraslanden als krijtbossen aan.
De benaming Kunrader Krijt zal ve-
len wel bekend in de oren klinken.

Inzage
De directie heeft laten weten dat
het rapport dat TNO over deze
zaak gemaakt heeft, ter beschik-
king gesteld mag worden van de
stichting. De fabriek zal de ge-
meente een extra kopie geven, die
dan aan de sichting doorgegeven
kan worden. De zegsman van de ge-
meente Landgraaf zei tijdens de
zitting dat de stichting het rapport
allang had kunnen hebben: men
had er alleen maar om hoeven te
vragen.

Een woordvoerder van de Stichting
Leefbaar Abdissenbosch zei echter
dat de gemeente eerder geweigerd
had om het rapport ter inzage te ge-
ven. Voor staatsraad Veringa was
dat aanleiding om nog eens uitdruk-
kelijk te vragen of het rapport ter
beschikking van de stiching zou ko-
men. Toen dat bevestigd werd,
schorste hij de zitting. De staatsraad
zal schriftelijk uitspraak doen over
het schorsingsverzoek van de hin-
derwetvergunning. Naar verwach-
ting wordt het verzoek afgewezen,
nu de stichting inzage in het rapport
kan krijgen.

ValTinbad Ehrenstein
Badgast bestolen
KERKRADE - Terwijl een badgast
een koele duik maakte in het
zwembad Ehrenstein in Kerkrade
werd zijn auto op de parkeerplaats
opengebroken en verdwenen een
filmcamera, verrekijker, ventila-
tor en vijf cassettebandjes. De
schade bedraagt circa 800 guldem.

Tegen lichtmast:
rijbewijs kwijt

SCHAESBERG - In de nacht van
woensdag op donderdag is een 37-
-jarige inwoner van Nieuwenhagen
op de Wendelstraat in Schaesberg
tegen een lantaarnpaal gereden. Hij
wilde de politie voor de gek houden
door te vertellen dat een andere
auto het ongeluk had veroorzaakt
en was doorgereden. Maar de Nieu-
wenhagenaar verkeerde onder in-
vloed van alcohol en was geheel
door eigen (on)kunde tegen de licht-
mast beland. De schade is aanzien-
lijk. Tegen de man is proces-verbaal
opgemaakt en de politie heeft de
man een rijverbod opgelegd.

Auto gestolen
op parkeerplaats
NIEUWENHAGEN - Vanaf een
parkeerplaats aan de Beatrixstraat
in Nieuwenhagen is woensdag een
personenauto van het merk Honda
gestolen. De wagen heeft het kente-
ken 27-ZD-15 en is 3000 gulden
waard. Uit een kelder van flats Ach-
ter de Winkel in Schaesberg werden
twee fietsen en een kist met gereed-
schap gestolen in de nacht van
woensdag op donderdag. Totale
schade 1300 gulden.

Buro voor Rechtshulp over einde WWV-uitkeringen

„Richtlijnen rammelen
juridisch van A tot Z”

HEERLEN/SITTARD - Het Buro
voor Rechtshulp Zuid-Limburg in
Heerlen is niet te spreken over de
per 1 juli aangebrachte wijzigin-
gen in de Wet Werkloosheidsvoor-
ziening (WWV) waardoor het recht
van jongeren tot 23 jaarom een uit-
kering te krijgen wordt beperkt.
Het Buro, met vestigingen in Heer-
len, Kerkrade, Sittard en Maas-
tricht, roept jongeren in die plaat-
sen dan ook op zich daar te melden
teneinde bij de respectievelijke ge-
meentebesturen bezwaar aan te te-
kenen.
Door het mes te zetten in de WWV
hoopt de regering ruim 110 miljoen
gulden te besparen. De nu geldende
beperkingen komen tot uiting in de
eis dat jongeren moeten kunnen
aantonen minstens 130 dagen ge-
werkt te hebben in een periode van
3 jaar voorafgaand aan hun werk-
loosheid, terwijl ze maar één jaar
WWV genieten. Werklozen ouder
dan 23 jaar hoeven maar 130 dagen
gewerkt te hebben terwijl ze wel
twee jaar WWV-uitkering krijgen.
Het Buro is ervan overtuigd dat jon-

geren hiermee extra gepakt worden.
„Het opbouwen van een eigen be-
staan wordt in feite onmogelijk ge-
maakt", zeggen de juristen Els Nijs-
kens en Ivo van der Steen uit Heer-
len.
Behalve dat zij het onjuist vinden
dat op grond van leeftijd uitkerin-
gen gehandhaafd blijven of worden
verlaagd en dat de rechtszekerheid
van jongeren op de helling gaat door
het op korte termijn invoeren van
de betreffende wetswijziging stelt
het Buro voor Rechtshulp dat er
nogal wat juridische haken en ogen
kleven aan deze door de volksverte-
genwoordiging onlangs gefiatteer-
de WWV-kortingen. „Deze richtlij-
nen rammelen van A tot Z", aldus
Van der Steen. Veel gemeenten
hebben uitkeringen namelijk al
stopgezet hoewel er nog geen rege-
ling is getroffen voor jongeren die
voor beëindiging in aanmerking ko-
men maar niet voldoen aan de '130
dagen-eis'.
„Deze praktijk is in strijd met het
systeem van de WWV hetgeen be-
vestigd is door de Centrale Raad

van Beroep in Utrecht", beklem-
toont Els Nijskens. „De WWV is aan
deze jongeren toegekend onder de
oude regeling en die blijft volko-
men rechtsgeldig".
De Centrale Raad heeft op 6 oktober
van het vorig jaar uitgesproken dat
een wetswijziging achteraf, zoals nu
dus het geval is, niet kan leiden tot
een hernieuwde beoordeling van
het recht op WWV. „Eenmaal toege-
kend blijft toegekend", zeggen Els
Nijskens en Ivo van der Steen. Zij
vinden het zaak dat jongeren zich
onmiddellijk melden bij het Buro
voor Rechtshulp in Heerlen, Kerk-
rade, Sittard of Maastricht om be-
zwaar aan te tekenen tegen het
beëindigen van hun uitkering. Dit
moet namelijk binnen vier weken
nadat zij van de gemeente bericht
hebben gekregen.

Een woordvoerder van de gemeen-
te Heerlen laat desgevraagd weten
dat de sociale dienst voorlopig
vasthoudt aan de van bovenaf op-
gelegde richtlijnen en dat de ge-
meente niet bekend is met de uit-
spraak van de Centrale Raad van
Beroep, de hoogste rechter in so-
ciale verzekeringszaken. „Mocht
die uitspraak inderdaad verstrek-
kende gevolgen hebben dan zullen
wij dat bestuderen en aan de hand
daarvan eventueel ons beleid wij-
zigen", aldus de zegsman.
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DANKBETUIGING
Voor de overweldigende belangstelling, felicitaties en
goede wensen, de bloemen en geschenken, de vele

vriendenhanden die ik heb mogen drukken bij
gelegenheid van mijn

25-jarig jubileum als directeur
van de Rabobank Margraten

betuig ik, mede namens mijn echtgenote en kinderen,
mijn welgemeende dank.

Aan deze grandioze dag, waarvoor ik speciaal nog wil
bedanken bestuur. Raad van Toezicht en personeel
van de Rabobank Margraten, zal ik ongetwijfeld nog

lang een dankbare en vreugdevolle herinnering
bewaren!!!

Margraten, juli 1983
HL.E. Sluijsmans

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid
hebben wij plotseling afscheid moeten nemen van
mijn lieve man, zorgzame vader, schoonvader
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Chris ten Lohuis
echtgenoot van

Lenie Heusschen
Hij overleed op de leeftijd van 57 jaar,gesterkt door
het h. oliesel.
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Heerlen: L. ten Lohuis-Heusschen
Heerlen: Ger ten Lohuis

Tiny ten Lohuis-Snackers
Familie ten Lohuis
Familie Heusschen
Familie Muyrers

6414 XL Heerlen, 28 juli 1983
Heideveldweg 20
De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden
op maandag 1 augustus as. om 14.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Gerardus Majella te Heksen-
berg-Heerlen, waarna aansluitend crematie in het
crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, condoleren schriftelijk in
de kerk.
Het rozenkransgebed wordt gebeden op zaterdag
30 juli as. om 18.45 uur, waarna aansluitend avond-
mis in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in de rouwkamer
van het rouwcentrum „Jan van Hasselt", Spoorsin-
gel 4 te Heerlen, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Voor vervoer kerk-crematorium is gezorgd.
Zij, die geen.kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

T
Rust nu maar uit. je hebt je strijd gestreden
Je hebt het als een moedig man gedaan.
Niemand weet wat je hebt geleden.
Niemand weet watje hebt doorstaan.

Heden overleed na een langdurige ziekte, toch nog
onverwacht, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 75 jaar, mijn dierbareechtge-
noot, onze goede en zorgzame vader, behuwd- en
grootvader, broer, behuwdbroer, oom en neef

Gerard Antoon
Bindels

echtgenoot van

Anna Maria Josephina
Bröcheler

Wij bevelen zijn ziel in uw gebeden aan.
De bedroefde familie:
A.M.J. Bindels-Bröcheler
Kinderen en kleinkinderen
Familie Bindels
Familie Bröcheler

6467 CMKerkrade, 27 juli 1983
Winselerhofstraat 11
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatsvinden op maandag 1 augus-
tus as. om 10.30 uur in de parochiekerk van O.L.
Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Terwinselen.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar vanaf
10.00 uur gelegenheid tot schriftelijke condolean-
ce.
Zaterdag tijdens de avondmis van 19.00 uur in bo-
vengenoemde kerk, zal de overledene bijzonder
worden herdacht.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

4-T
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, berichten wij u, dat God tot
Zich heeft genomen, in de gezegende ouderdom
van 86 jaar, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, onze lieve vader, schoonvader, groot- en over-
grootvader, zwager, oom en neef

Aloysius Julianus
Bartels

Wij bevelen vader in uw gebed aan.
Chèvremont: J. Bartels

M. Bartels-van den Hove
Schaesberg: H. Kölgen-Bartels

Z. Kuklinski
en zijn klein- en
achterkleinkinderen

Kerkrade. 27 juli 1983
St.-Pieterstraat 145
Corr.adres: J. Bartels, Schoutstraat 6
6463 EG Kerkrade
De plechtige eucharistieviering zal plaatsvinden op
maandag 1 augustus as. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van St.-Petrus Maria ten Hemelopneming
De Zon te Chèvremont, waarna aansluitend de cre-
matie in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
Vader zal bijzonder worden herdacht in de eucha-
ristieviering van zondag 31 julias. om 11.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheidnemen in het mortuarium
van de Lückerheidekliniek. St.-Pieterstraat 145 te
Chèvremont, dagelijks van 18.00-19.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Met groot leedwezen delen wij u mede het
overlijden van onze zeergewaardeerde be-
schermvrouwe

mevrouw

Imkamp-Klinkenbergh
Haar liefde, vriendschap en grote bezorgd-
heid voor onze vereniging zal steeds in dank-
bare herinnering blijven.

Bestuur, directrice
en leden orkestvereniging
"Crescendo"

f
Joh. 3 - vers 16.
Want alzoo lief heeft God de wereld gehad.
dat Hij Zijnen eenig geboren Zoon gegeven heeft.
Opdat 'n iegelijk die in Hem gelooft
niet verderve. maar het Eeuwige Leven hebbe.

Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat
hij ons gegeven heeft, geven wij u kennis, dat he-
den, na een langdurige ziekte, van ons is heenge-
gaan, mijn dierbare man, onze zorgzame vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

Jan Knoppersen
echtgenoot van

Edith Knoppersen-Schüssler
op de leeftijd van 81 jaar.

Heerlen: E. Knoppersen-Schüssler
Familie Knoppersen
Familie Schüssler

28 juli 1983
Rozestraat 57, 6414 PD Heerlen
Geen bezoek aan huis. Geen condoleance.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden op
maandag 1 augustus as. om 10.30 uur, in het crema-
torium te Imstenrade-Heerlen.
Jan is opgebaard in de rouwkamer van het Uit-
vaartcentrum v/h J.H. Crombach, Dr. Poelsstraat
26 te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen al-
daar, dagelijks van 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

t
"God heeft ons geen gemakkelijkereis beloofd.
maar wel een behouden thuiskomst."

Met droefheid geven wij kennis, dat heden tenge-
volge van een verkeersongeval op 15 juni jl., zacht
en kalm, voorzien van de h. sacramenten is overle-
den, mijn lieve echtgenoot, onze lieve vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Mathieu Tholen
echtgenoot van

Gertrudis Cremers
Hij overleed op de leeftijd van 67 jaar.

Urmond: G. Tholen-Cremers
Einighausen: Mien en Zef

Urmond: Toke en Hub
Urmond: Piet en Els
Urmond: Thieu en Els

Geleen: Jeanne en René
Urmond: Lianda en Arno

en al zijn kleinkinderen
Familie Tholen
Familie Cremers

6129 EH Urmond, 28 juli 1983
Gulickerstraat 8
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben op dinsdag 2 augustus om
10.30 uur in de St. Martinuskerk te Urmond.
Maandagavond om 19.00 uur avondmis tot intentie
van de dierbare overledene in voornoemde kerk.
Bezoek rouwkamers begrafenisonderneming Dae-
men & Zn. Heirstraat 41 te Elsloo-Stein, dagelijks
van 19.00 tot 20.00 uur.
Geen condoleren. Bijeenkomst in de kerk.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
beschouwen.

________________________^—^—

Met grote droefheid geven wij kennis van het over-
lijden van

Tjeu Tholen
bestuurslid van onze vereniging.
Zijn persoonlijkheid, inzet en werklust voor onze
fanfare zal steeds in onze herinnering blijven.

Directeur, instructeur,
bestuur en leden
Fanfare St. Martinus Urmond ■

Tot onze onsteltenis namen wij kennis van het
overlijden van ons bestuurslid, tevens lid van het
dagelijks bestuur, de heer

P.M. Tholen
een van de heroprichters van onze vereniging.
Wij zijn hem dankbaar voor hetgeen hij voor onze
vereniging heeft gedaan.
Dat hij ruste in vrede.
Het bestuur van de woningvereniging „Urmond"

f
Bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij
voor ons betekende, delen wij u mede, dat he-
den, voorzien van de laatste heilige sacra-
menten, in de leeftijd van 80 jaar, in de ver-
pleegklinieken te Heerlen van ons is heenge-
gaan, onze goede vader, schoonvader,
schoonbroer, opa en neef

Johan Hubert Ponsen
weduwnaar van

Maria Hubertina Schellings

In dankbare herinnering:
Aubel (België): M.H. Nix-Ponsen

J.C.B. Nix
Ivon, Elly, Jean-Marie,
Martha, Benji
Bernadette, Michel
Patricia, Rachel

Eys: M.H.B. Schreuders-Ponsen
P.J. Schreuders
Pascal, Aggie
Familie Ponsen
Familie Schellings

6287 AB Eys, 27 juli 1983
Corr.adres: Wittemerweg 10

De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 30
juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk van
de Heilige Agatha te Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is
er geen condoleren.
Vrijdagavond wordt om 18.45 uur de roze-
krans voor de overledene gebeden, waarna
aansluitend de heilige mis voor dezelfde in-
tentie zal worden opgedragen.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel
van het uitvaartcentrum, Grasbroekerweg 20
te Heerlen. Bezoekuur dagelijks van 18.00-
-19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvan-
gen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

- :j I
Gesterkt door het h. sacrament derzieken heeft na een levenvan eenvoud
en goedheid afscheid van ons genomen, mijn lieve vrouw, onze dierbare
zus, schoonzus, tante en nicht

Maria Gertrudis
Mostard

echtgenote van

Franciscus Hubertus Fiddelers
Zij was 80 jaar.

Sittard: F.H. Fiddelers
Familie Mostard
Familie Fiddelers

6131 GZ Sittard, 27 juli 1983
Odasingel 108
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben maandag 1augustus as. om 11.00uur in de parochiekerk van de H.
Bernadette te Sittard-Baandert.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk vanaf 10.30 uur.
Zaterdag as. zal de overledene bijzonder herdacht worden tijdens de
avondmis van 19.00 uur in bovengenoemde kerk.
Bezoek mortuarium ziekenhuis Sittard dagelijks van 17.30 tot 19.00 uur.

t I
Heden ontvingen wij het droevige bericht dat ge-
heel onverwacht, gesterkt door de h.h. sacramen-
ten der zieken, op 58-jarige leeftijd, op zaterdag
23 juli in Cambridge, Canada van ons heen is ge-
gaan, onze geliefde broer, zwager, oom en neef

Gerard Jozef Triepels
geboren te Nieuwenhagerheide.
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.
Tot intentie van de dierbare overledene wordt op
zaterdag 30 juli in de parochiekerk 't H. Hart te
Nieuwenhagerheide om 19.30 uur een plechtige
eucharistieviering gehouden ter nagedachtenis.

Diepbedroefde fam. Triepels

Langs deze weg willenwij allen hartelijk danken voor uw
medeleven, hartelijke condoleances, bloemen, h.h. mis-
sen en begeleiding naar haar laatste rustplaats van onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder,
zuster, tante en nicht

Maria Elisabeth
Leunissen-Luyten

Familie Leunissen
Familie Luyten

HEERLEN, juli 1983
De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op zater-
dag 30 juli a.s. om 19.00 uur in de parochiekerk van de H.
Remigius te Klimmen.

f
Na een langdurigeziekte, doch vrij onverwacht, is op 80-jarige leeftijd van
ons heengegaan, na voorzien te zijn van het H. Oliesel

de heer

Zef Beaujean
Hubert Jozef

- Familie Beaujean
Heerlen, 27 juli 1983
Kampstraat 182.

De plechtige uitvaartdienst zal gehouden worden op zaterdag 30 juli a.s.
om 11.00uur in de St.-Corneliuskerk te Heerlerheide, waarna de begrafe-
nis op de algemene begraafplaats aan deKampstraat aldaar.
Samenkomst in de kerk, er is geen condoleren.
Rozenkransgebed, vrijdag om 18.45 uur in voornoemde kerk, waarna aan-
sluitend de avondmis.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel van hetDe Weverziekenhuis
te Heerlen, bezoek van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Voor uw zeergewaardeerde blijken van deelneming, ons betoond bij het
overlijden en de begrafenis van mijn lieve echtgenote, moeder, schoon-
moeder en oma

Bertha Pruppers i
echtgenote van

Mathieu Stassen
betuigen wij onze oprechte dank.

Fam. Stassen
Hulsberg, juli 1983
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op zondag 31 juli a.s.
om 10.00 uur in de parochiekerk van de Heilige Clemens te Hulsberg.

«^__________________»__■

' t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht voorgoed afscheidnemen van mijn lieve
man, onze broer, zwager, oom en neef

Giel Moonen
echtgenoot van

Leonie Keulen
op de leeftijd van 65 jaar.

Heerlen: L. Moonen-Keulen
Familie Moonen
Familie Keulen

28 juli 1983
Terworm 7, 6411 RV Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden
dinsdag 2 augustus as. om 11,00 uur, in de parochie-
kerk van St. Remigius te Klimmen, waarna aan-
sluitend begrafenis op het r-k. kerkhof aldaa»
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleance.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, maandag 1
augustus as. om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Giel is opgebaard in de rouwkamer van het De We-
verziekenhuis te Heerlen. Gelegenheid tot af-
scheidnemen aldaar, dagelijks van 16.00 tot 17.00
uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Voor al uw auto-onderd
len moet u zijn bij AUTO!
LOPERIJ Rapie. Tevd
schade en gebruikte aut
mobielen. Ink. en verl
Locht 70, Kerkrade-Wes
tel. 045-423423, 1 km vo<
grensovergangLocht.
HONDA F 2 5-80. met ac<
i.z.g.st., ’3300,-. Na 18.(
uur, Lupinestr. 14,Kerkd
de-West. I
HARLEY Davidson Ó
the Road, 175 cc. Inl. PaS
Greymansstr. 9, Schil
veld.
Autohandel De Viel
sprong biedt te koop aal
FORD Escort 1300, LPC
f 2450,-; Opel Ascona 16
LPG, '76, .2950,-; Fiat 13.
'75, f2200,-; Renault R,
TL, '76, f2000.-; Mazd
1000 GL, '77, f 2500,-: Pa
geot 604 SL, LPG. aut.. r«
dio-cass., '78. f3750,-; Pej
geot 104 GL, le eig.. '7'

’ 2750,-; Volvo 244 DL aut
LPG,'7S, I 3450,-;Dyana',
'76, ’ 1950,-; Peugeot 50
aut., '77, f3450,-; DatsiH
120 V coupé, '77, f 2700/
Audi 80 L, 76, f2200,-; V»
Sirocco TS. '76, f3700.;
Ford 2000 GXL. LPG, %

’ 1600,-;Alfasud. LPG. '\
J 1600,-. Inkoop, verkool [
en financiering. Terlind<
weg 12a, nabij kaste*
Hoensbroek. !
Te k. HONDA Civic. typ
'77, kl. gr.met. schake

’ 2500,-. J. v. Vondelstr. 3»;Heerlen.
Part. biedt te koop a«
OPEL Manta Berlina Gfï
sportvelgen en vele ace-
i.z.g.st, bj. '78, f6250.;Ringstraat 7, Steenberf
Hoensbroek, tel. 04»
219510. '__^
Te k. VOLVO 343 Dij
blauwmet. ’ 14.500,-. te1045-223646 (na 17.00 uuri.
Te k. OPEL Ascona b^'80, op LPG. Dr. M>
Kinglaan 133, Hoen?
broek. j
Te koop gevraagd PorcW
911-ONDERDELEN. T»
04402-73074. J
RENAULT 4 in div. typ.'
vanaf’ 4500-, Renault 5 if
div. typen vanaf ’ 3900."
Renault 9 TL '82 met zoJJ
nedak ’ 14.500-, 140JJkm, Renault 14 TS 'Vj
blauw, ’ 9900-,Renault}
TL '79 ’ 8600-, renault 1'
in div. typen van3

’ 8500,-. Auto Valkenbu«'
Wilhelminalaan
V'burg. Tel. 04406-12514^

t
Na een met geduldgedragen ziekte hebben wij he-
den toch nog vrij onverwacht afscheid moeten ne-
men van mijn lieve man, onze onvergetelijkevader,
schoonvader, opa, schoonzoon, broer, schoon-
broer, oom en neef

Martin Deguelle
echtgenoot van

Maria Bisschops
Hij overleed, voorzien van de laatste h. sacramen-
ten, op de leeftijd van 71 jaar in de Verpleegkliniek
Schuttershofte Brunssum.

De diepbedroefde familie:
Übach o. Worms: M. Deguelle-Bisschops
Übach o. Worms: Gerdi Roth-Deguelle
Übach o. Worms: Ine en Jo Gerards-Deguelle

Iris, Esther
Nieuwenhagen: Mathieu en Bep Deguelle-

Vranken
Nancy, Michel
Familie Deguelle
Familie Bisschops

6381 BC Übach o. Worms, 28 juli 1983
Bernadettelaan 45.
De plechtige rouwdienst zal worden gehouden op
dinsdag 2 augustus a.s. om 11.00 uur in de H. Ber-
nadettekerk te Abdissenbosch, gevolgd door de
crematie in het crematorium te Heerlen.
Samenkomst in de kerk; geen condoleren.
Maandag a.s. wordt de overledene bijzonder her-
dacht in een gebedsdienstom 19.00uur in vorenge-
noemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
pel van het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum;
bezoektijd dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur.
Zij, die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze als zodanig te willen beschouwen.

t
Heden overleed tot onze diepe droefheid op de leef-
tijd van 77 jaar, in het St.-Gregoriusziekenhuis te
Brunssum, voorzien van het H. Sacrament der zie-
ken, onze dierbare vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader, oom en neef

Wilhelmus Hendricus
Bernardus Teekamp

echtgenoot van wijlen

Mientje Johanna
de la Combé

Wij vragen een aandachtig gebed.
Lennox, California, USA: J.B. Teekamp

Helmond: C. Teekamp
Ronny, Patty, Olaf
en Richard

Heerlen: H.H. Gademan-Riga
H. Gademan
Eric, Mauriee
Raymond en Johnny
Familie Teekamp

Heerlen, 27 juli 1983
Kerkraderweg 154
Corr.adres: 6416 SP Heerlen, Potgieterstraat 24
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
maandag 1 augustus a.s. om 11.30 uur in het crema-
torium te Heerlen, Imstenraderweg 10.
De dierbare overledene is opgebaard in de rouwka-
mer van de begrafenisondernemer J.G. Boon
Gelegenheid tot afscheid nemen, vrijdagavond van
18.30 tot 19.00 uur.

I

I .
Na een langdurige ziekte is op bijna 93-jarige leef-
tijd in het De Weverziekenhuis te Heerlen van ons
heengegaan, na voorzien te zijn van het h. oliesel,
mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, oma, zus-
ter, schoonzuster en tante

Gertrud Kersjes
echtgenote van

Emil Wortmann
Nuth: E. Wortmann

en kinderen
Nuth, 24 juli 1983
Valkenburgerweg 64.
De crematie heeft op wens van de overledene in
alle stilte plaatsgevonden.

DANKBETUIGING
Wij bedanken u allen hartelijk voor ale vele condo-
leances, bloemen, h. missen en begeleiding naar de
laatste rustplaats van onze lievevader en opa.
Een speciaal woord van dank aan het verplegend
personeel van St.-Agnetenberg te Sittard.

Peter Puts
Kinderen-kleinkinderen

Susteren, juli 1983
De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zondag 31 juli 1983 om 10.00 uur in deAmelber-
gakerk te Susteren.

Hiermede vervullen wij onze droeve plicht, kennis
te geven van het overlijden van onze gewaardeerde
direkteur

'j.F. Sieben
Zijn persoonlijkheid en belangstelling zullen wij
missen. Hij zal in onze dankbare herinnering blij-
ven voortleven.

Medewerk(st)ers Ahrend b.v.
Verkoopcentrum Maastricht

Met droefheid en verslagenheid geven wij kennis
van het overlijden van onze direkteur

J.F. Sieben
Voor zijn verbondenheid met ons bedrijf, zijn stu-
wende kracht en zijn inzicht zijn wij hem blijvende
dank verschuldigd. Zijn heengaan betekent een
zwaar verlies.

Ahrend b.v.
Verkoopcentrum Maastricht

Met verslagenheid geven wij kennis van het overlij-
den van de heer

J.F. Sieben
zijn toewijding en inzet, gedurendeeen langereeks
van jaren,als direkteur van onze vestiging in Maas- .
tricht, hebben wij altijd zeer gewaardeerd.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte om dit
verlies te dragen.

Direktie Ahrend b.v.
Amsterdam, 27 juli 1983

Te k. TOYOTA Celica
1600, bj. '75, pr. ’2250,-;
Forc. Granada 2300L LPG
bj. '76, pr. ’1600,-; VW
Piek Up enkel cabine, bj.
'78 pr. ’ 2950,-; VW Piek
dubb. cabine, bj. 78. Pr.
’3950-, VW Piek Up
dubb. cabine pr. ’ 1500,-;
Fiat Florino besel bj. 82,
pr. ’ 7950,-. Inruil en fi-
nanc, mog. Tel. 04746-2303
of 4972.
Te k. PEUGEOT 204 die-
sel, bj. '76, met defect aan
starterkrans, pr. ’ 600,-.
Caumerweg 38, Heerler-
baan. 'Te k. v. part. pracht. OPEL
Kadett, werkel. als nw.,
type '75, kl. oker, vr.pr.
’2950,-. Papaverplein 99,
Kerkrade-West
TOYOTA Corolla te k.,
zeer goed onderh., kent.
'78, vr.pr. ’3250,-. Papa-
verplein 99, Kerkrade-
West

In plaats van kaarten
t .

Voor uw bewijs van deelneming, ontvangen na het
heengaan van mijn lieve man, onze zorgzame va-
der, schoonvader en opa i

Ben Houben
betuigen wij u onze hartelijke dank.
Uw medeleven, persoonlijk, schriftelijk of in de
vorm van bloemen tot uiting gebracht was ons eef
grote troost en zal een dankbare herinnering blij'
ven.

To Houben-Savelsbergh
Kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juli 1983
De Thun 126.
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 31 juli a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van St. Martinus te Welten-Heerlen.

Voor het overweldigend medeleven betoond tij-

dens ziekte, overlijden en de begrafenis van mij"
lieve echtgenoot en onze zorgzame vader

Leo Kusters
betuigen wij u onze oprechte dank.
In het bijzonder pastoor Al, dokter Jacobs, dokte'
Huyben en zuster Wijngaard.

MientjeKusters-Bosten
en kinderen ,

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 30 juli a.s. om 10.30 uur in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Vijlen.

Vorig jaar moesten wij afscheid nemen van mt)

lieve man, vader, grootvader en overgrootvader

Joseph Vankan
3lDe eerste jaardienst zal plaatsvinden op zondag °juli a.s. om 9.30 uur in de kapel van het bejaarde

huis Panhuis te Hulsberg.
Mevr. Vankan
Kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen



nieuws uitde provincie, reportage

Trajecta '83: meer
dan 5000 bezoekers

MAASTRICHT - Begin deze week
werd op de kunstentoonstelling Tra-
jecta '83 in de Maastrichtse Eurohal
de vijfduizendste bezoeker geregis-
treerd. Tegelijkertijd werd de 750-ste
catalogus verkocht. De heer Peters
uit Leunen-Venray, die zich als 750-
-ste koper meldde, mocht zijn beurs
weer opbergen; hij kreeg het boek ca-
deau. Dagelijks worden aan particu-
liere bezoekers enkele kunstwerken
verkocht, in totaal zijn dat er 32 voor
een bedrag van rond 70.000 gulden.
De kaarten van kunstwerken, die
door de kunstenaars in consignatie
zijn gegeven, vinden met 200 stuks
per dag hun weg naar de liefhebbers.

Er bestaat duidelijk voorkeur voor re-
delijk geprijsde kunst. Zoals grafiek
beneden 300 gulden, schilderijen tus-
sen 600 en 2000 gulden en beelden
tot 6000 gulden. Geliefd blijkt, bijvoor-
beeld, werk van Harr Scheffer, Rob

Brouwers, Albert Grasveld, jongeren
als Felix Wijns en Limmie Scheres,
keramiek van Marie-José Gerards.
Dagelijks ook worden adressen van
kunstenaars verstrekt aan belang-
stellenden. Bezoekers veronderstel-

len soms ten onrechte dat op de ten-
toonstelling extra procenten op de
koopprijs moeten worden betaald.
Dat is niet zo; het door de kunste-
naars vastgestelde verkoopbedrag
wordt geheel aan hen afgedragen.

Officiële
opening pas
eind oktober

of begin
november

Dienstplichtzaken
betrekt maandag

Kerkraads kantoor
KERKRADE - Maandag stap-
pen de eerste ambtenaren het
nieuwe Defensiekantoor in
Kerkrade binnen. De verhui-
zing van de Directie Dienst-
plichtzaken is dan een feit.
Vandaag worden in Den Haag
reeds de 'koffers' gepakt. Za-
terdag wordt er in Kerkrade
al hard gewerkt aan de in-
richting van het belangrijke
archief van de Directie
Dienstplichtzaken. „In 36 uur
moet de hele operatie achter
de rug zijn. We kunnen ons
niet veroorloven langer bui-
ten dienst te zijn, want dan
hoopt het werk zich op," zegt
de nieuwe directeur Mr. L.V.
Mazel.

Twee jaar hebben de bouwers er-
over gedaan om het 30 miljoen gul-

den kostende gebouw neer te zetter
naar de tekening van architectenbu
reau OD 205 te Delft. In die tijd zyr
al verschillende diensten van hel
Ministerie van Defensie in het kadei
van de spreiding van Rijksdienster
naar Limburg gekomen. De afde
üng Pensioenen en Wachtgelden er
de Directie Militaire Personeelsza.
ken zitten bijvoorbeeld in Heerier
(168 man) en blijven daar ook. Hei
Bureau Registratie en Informatie
Ontslagen Personeel is gehuisvesl
in gebouwen van de Staatsmijr
Emma te Brunssum. Ook deze
dienst blijft voorlopig in dit gebouw
gehuisvest.

Vier andere diensten komen naai
Kerkrade, één daarvan was reeds ir
Kerkrade - namelijk in de admini
stratieflat - ondergebracht. Maan
dag komt dus de dienst Dienst
plichtzaken (156 man) en in de loop
van de volgende twee maanden ook
nog twee andere diensten die voor
namelijk op het vlak van de genees
kunde van Defensie liggen.

In totaal zullen er in Kerkrade 32C
mensen komen te werken. De hele
Defensiedienst in Limburg komt
dan op een totaal van 445 werkne-
mers. Driekwart van die werkne
mers komt uit Limburg en bijna de
helft daarvan is gerecruteerd uit
de groep werklozen die we in Lim-
burg kennen (42 procent).

Bij het personeel van de nieuwe
diensten bevinden zich maar 47
ambtenaren uit Den Haag. „En dat
brengt ons tevens naar de keerzijde
van de spreidingsmedaille. Er zijn
namelijk ook mensen die achterblij-
ven in Den Haag en die hebben na-
tuurlijk recht op herplaatsing. In to-
taal waren dat 157 ambtenaren (72
procent van de totale sterkte in Den
Haag) die niet met de dienst wilde
verhuizen", aldus de heer Van Dus-
seldorps van het Bureau Spreiding
Defensiediensten.

Het is overigens een van de laatste
grote projecten van dit bureau. Zo-
als bekend is het Bureau voor de
spreiding van Rijksdiensten reeds
opgeheven. De spreiding van De-
fensiediensten blijft nog actief tot-
dat de hele operatie achter derug is.
Dat zal nog ongeveer twee jaar du-
ren. In totaal komen er minder de-
fensiebanen naar Limburg dan ge-
pland. „De eerste getallen die in dit
opzicht genoemd werden dateren
uit 1975. Ook bij onze diensten moet
er bezuinigd worden. Als we met
minder mensen kunnen werken
dan gebeurt dat ook." Aan het eind
van de jarenzeventig sprak men van
530 arbeidsplaatsen in Limburg.
Het zijn er dus uiteindelijk 445 ge-
worden.

Het nieuwe Defensiekantoor in
Kerkrade zal eind oktober of begin
november officieel worden ge-
opend door de staatssecretaris van
Personeelszaken van Defensie, Drs.
W.K. Hoekzema.

Fout in gerechtelijk onderzoek moet hersteld worden

Limburgers drugkoeriers
van 'Turkish Connection'

door jan a.c. de klerk
MAASTRICHT - Het openbaar ministerie in Maastricht
krijgt van de arrondissementsrechtbank daar een week de
tijd om een fout te herstellen die is geslopen in het onderzoek
naar de schuld van drie Limburgers aan een narcoticamis-
drijf. In dat onderzoek is verzuimd na te gaan of de in beslag-
genomen zak van een kilo ook werkelijk heroïne bevatte.
Een dergelijk onderzoek wordt verricht door het gerechte-
lijk laboratorium van het ministerie van justitie in Den
Haag.

Bij een tussenvonnis besliste de
rechtbank donderdag dat dat alsnog
moet gebeuren en dat het rapport
daarover volgende week dinsdag- 2
augustus - op tafel gelegd moet
worden.

Cel
Op die dinsdag zal dan de dezeweek
al behandelde smokkel van heroïne
naar Duitsland door de Kerkraadse
Maria S. (33), haar man René S. (39)
en de Heerlense Gabriëla B.(31) ver-
der worden behandeld. De officier
Van justitie had tegen Maria S. al
een halfjaar gevangenisstraf- waar-
Van vier maanden voorwaardelijk -,
tegen Gabriëla B. zes maanden
Voorwaardelijk en een geldstrafvan
2500 gulden en tegen de man een
Jaar cel, waarvan 7 maanden voor-
waardelijk, gevorderd.

Herzogenrath
Het drietal was betrokken geweest
bij het smokkelen van heroïne naar
Herzogenrath. Maria had dat ge-
daan op haar brommertje, haar manhad dat misdrijf uitgelokt en Ga-
briëla had er hand- en spandiensten
bij verleend. Maria leverde de drugs
'n Herzogenrath afaan deRoermon-
denaar Cor van L. die er mee naar
Aken reed en daar pardoes in de ar-
"Hen van de politie belandde en in
de gevangenis van Aken werd opge-
sloten.

Deurwaarder sluit
Hollywood

Verdachten op
vrije voeten

SITTARD- De textiel cash en carry
Hollywood aan de Sittardse Berg-
straat is op last van de deurwaar-
der van de belastingen gesloten.
Op het gebouw verscheen een me-
dedeling „wegens reorganisatie
gesloten". De firma heeft niet al-
leen nog een fikse belasting-
schuld, ookzijn goederen door een
vorige eigenaar in consignatie ge-
geven ter waarde van 3 ton nog
niet afgerekend. De eigenaar heeft
die goederen in beslag laten ne-
men. De directeur van de BV Van
der M. ontkent overigens iets met
de poging tot brandstichting in de
bedrijfsruimten te maken te heb-
ben. De in België wonende eige-
naar is gisteren voorlopig op vrije
voeten gesteld, ook de andere ver-
dachten, waaronder de twee Maas-
trichtenaren die op heterdaad wer-
den betrapt toen zij met brandbaar
materiaal uit het pand kwamen, zijn
naar huis.
Het onderzoek in de zaak wordt
voortgezet.

OOK VRAGENAAN COLLEGE VANSTEIN

Huurders SBDI-woningen
hebben niets te vrezen

SITTARD/STEIN - „Huur-
ders van SBDI-woningen
hebben niets te vrezen . Huur-
prijzen van premiehuurwo-
ningen zijn vastgesteld door
de minister en alleen via wet-
telijke maatregelen kunnen
huren worden aangepast.

Daar heeft de voorlopige
stopzetting van garanties en
beschikkingen voor nieuweprojecten van de SBDI nietsmee te maken.
Vragen in deze richting getuigenvan weinig kennis van de materie".

Dat zegt een woordvoerder van de
SBDI in Sittard naar aanleiding vanvragen van de PvdA-afdeling Stem
Elsloo-Urmond aan burgemeester
en wethouders van Stem.

Al eerder zijn in diverse gemeenten
gelijksoortige vragen gesteld. Zelfs
in het geval de woningen in andere
handen over zouden gaan, verande-
ren de huren niet eerder dan wan-
neer er door de minister wordt inge-
grepen, zegt ook het ministerie .
De PvdA in Stem zegt bijzonder
verontrust te zijn door de vele pers-
publicaties rond de SBDI-affaire.
"Wij vragen u vriendelijk, maar wel
dringend, alle raadsleden steeds uit-
voerig te informeren over de alle u
bekende feiten in deze aangelegen-
heid", aldus de PvdA in een brief
aan het dagelijks bestuur van Stem.

Wereldwijd
Be Limburgers maakten deel uitvan de over de hele wereld ver-
spreide drughandel 'Turkish Con-
nection', waarvan al een dertigtal
'eden ïn verschillende landen zijn
Aangehouden en opgesloten. Er is
'1 die handel een eerste echelonvan de hoofdfiguren die zorgen

voor de aanvoer van de verdoven-
de middelen uit Turkije naar Rot-
terdam. Er is een tweede echelon
van verdelers in Nederland en een
derde van koeriers die de narcoti-
ca bij de dealers in Nederland en
daarbuiten bezorgen. Tot de laat-
ste categorie behoorden ook de
Heerlense en het echtpaar uit
Kerkrade.
Uitlokking van een narcotica-mis-
drijf door undercover-agenten van
buitenlandse politiediensten kwam
in deze zaak ook om de hoek kijken.
De Maastrichtse advocaat mr. D.
Tripels vroeg de rechtbank dat door
de rechter-commissaris nog eens te
laten onderzoeken. De aanwijzin-
gen daarvoor vindt hij in het feit dat
er geen afnemers van de onder-
schepte heroïne zijn achterhaald en
anderzijds in de omstandigheid dat
namen zijn genoemd van mensen
die later bleken in het niet te zijn
verdwenen.

Afcentbijstand voor kamp
van Limburgse kinderen

JJRUNSSUM - Afcent inBrunssum springt geregeldbU als het er om gaat de
te zetten onder ini-l,atieven van eigen personeel

j^uit de Limburgse burgerij.
Jy>nderd kinderen tussen 6 en
*5 jaar oud uit Herkenbosch
j)ebben dat onlangs nog erva-
f*n. Ze brachten een kamp-

door in de omgevingyan het operationele Afcent-
jj°ofdkwartier Birkenfeld op
?e Hunsrück in West-Duits--I{*hd.

j*ui plaatsgenoot Frans Vergoos-n had het initiatief bij het Lim-
u^gse Afcent-hoofdkwartier aan-

?eifrt' Frans Vergoossen is daar
j^fals kapitein van de Koninklijke- arechaussee werkzaam,
j._U loopt alweer met nieuwe plan-
lor. rond om weer andere groepen
s_kgeren zon kampweek - in de_P u uw van een andere NAVO-
Jflheid in West-Duitsland - te latentemaken.

e NAVO ontplooit zelf niet van die
jj wyiteiten. „Maar in het kader van

van de internationale
ton're bev°lking niet de autoch-
*ui_ _-,imDurgse burgerij worden
st

ke initiatieven van harte onder-
zegt Frans Vergoossen.n positie maakt het gemakkelijk

als verbindingsman tussen Afcent
en de burgerij te fungeren. „Daar
komt bij", zegt hij, „dat militairen
zich steeds meer burger gaan voe-
len. Ik noem mezelf ook. het liefst
een mens met een uniform aan".
Voor het kampement van de Lim-
burgertjes in Birkenfeld had het
NAVO-garnizoen ter plaatse zeven
grote slaaptenten opgetrokken en
een Amerikaanse eenheid in Neu-
brücke stuurde een complete mo-
biele ziekenboeg met enkele hospi-
taalsoldaten om voor de opvang van
eventuele zieken en het geven van
eerste hulp bij ongelukken te zor-
gen. De Amerikaanse gemeenschap
in Birkenfeld stond een sportcom-
plex een paar dagen af om allerlei
sport- en spelactiviteiten te kunnen
ontplooien.
Het kamp werd niet opgebroken
voor de Limburgse jongeren met
nog 140 kinderen van drie andere
nationaliteiten - Duitsers, Britten
en Amerikanen - rondom een groot
kampvuur een verbroederingsfeest
vierden. Het internationale vriend-
schapscomité in Birkenfeld hielp
een week lang het Nederlandse
kamp het aan niets te laten ontbre-
ken.

„Wij willen graag aantonen dat we
een deel van de hele Limburgse be-
volking zijn en er- zeker buiten de
hekkenvan het Brunssumse hoofd-
kwartier - niet buiten staan", ar-
gumenteertKM-officier Frans Ver-
goossen nog eens. Bij Afcent heeft

ïoerin* Z ZIC^ 1 ï? de correcte uit-sendTlt?^06 SM dragen tus-
NAVOt at d,ei Nederlanden en deJoolde hg _ld _ belastingvrijdom
een mini buitenlandse militairen,_________ *_. pie?elinS van de Ne^derlandse Fiscale Inlichtingen enOpsporingsdienst FIOD gen en

Plannen
De PvdA informeert ook naar de
mogelijkheid voor de gemeente
Stem om de bedoelde SBDI-wonin-
gen aan te kopen als de stichting
haar rechtspersoonlijkheid zou
verliezen en of het college al plan-
nen in die richting heeft. Ook
wordt gevraagd of er bouwplan-
nen in de gemeente zijn die geen
doorgang meer kunnen vinden in-
dien de staatssecretaris de SBDI
niet langer wil steunen.

door jules zollner Bij demonstraties rond De Peel

M.E.-Limburg
houdt zich in

tegen de plaatsing van kernra-ketten rond het militaire vlieg-
InHd e,Peel in Venrav die ovfranderhalve maand, in septem-ber worden verwacht zal nietveel M.E. worden ingezet. De lei-ding van de M.E.-afdeling Mid-den-Limburg van het rijkspoli-tiedistrictRoermond wijst op hetvredelievend karakter van diedemonstraties tot nu toe eldersin het land. „Wij zullen er wel zijnmaar wij zullen ons niet latenzien", deelt de ondercomman-dant mee. „Zo mogelijk plaatsenwe alleen maar een VW-busje enhouden het daarbij."
De M.E.-pelotonsleiding in Mid-den-Limburg heeft uit 'signalen'
uit de kringen van de organisato-
ren vernomen dat er geen grote,al dan niet gewapende machts-confrontaties en schermutselin-gen, beschadigingen of vernie-lingen te verwachten zijn. „Die

komen in de plannen en draai-
boeken van de organisaties niet
voor. Wij zijn overigens alleen
maar op afroep van de Venrayse
politie beschikbaar. En dan nog
alleen, in aantal afhankelijk van
het aantal demonstranten", aldus
de Roermondse M.E.-zegsman.

Uitsluitsel
De partij vreest verder dat er ook
negatieve financiële gevolgen voor
de gemeente Stem optreden als de
SBDI niet meer wordt gesubsi-

dieerd en wil van het college daar-
over uitsluitsel.

„Zoals bekend is de zaak voorlopig
door staatssecretaris Brokx bevro-
ren. Hoe de beslissing uiteindelijk
zal luiden, is niet te zeggen want de
staatssecretaris is nog op vakantie,
maar hoe die beslissing ook uitvalt
voor de premiehuurcomplexen
worden regelingen getroffen waar-
van de huurders nauwelijks iets
merken", aldus de woordvoerder
van het ministerie.

Oefenen
De M.E. van het RoermondseRP-district heeft het nog niet no-
dig gevonden samen met de

M.E-afdelingen van de gemeen-
tepolitie te gaan oefenen rond
het vliegveld. Of er alvast voor-
bereidende verkenningen en be-
sprekingen over te houden. Er is
wel uitwissling van informatie
met contactpersonen binnen de
organisatiecomité's voor de de-
monstraties. „Onze inzet is over-
al hetzelfde. Daar hebben we een
vast en bekend draaiboek voor.
We maken er geen drama van.
We zullen maar wachten op de
dingen die komen gaan", meent

de Middenlimburgse M.E.-con
mandant.

Meisje gewond
bij ontploffing

Van onze verslaggever
BAARLO - Een 15-jarig meis-
je uit Oosterhout is bij een
ontploffing in een sta-cara-
van op camping de Berkt in
Baarlo levensgevaarlijk ge-
wond geraakt. Na een eerste
behandeling in het zieken-
huis van Venlo is ze met der-
de graads verbrandingen
overgebracht naar het brand-
wondencentrum in Bever-
wijk.
De technische recherche van de
Rijkspolitie in Helden stelt momen-
teel een onderzoek in naar de oor-
zaak van de ontploffing. De politie
vermoedt dat de geiser in de sta-ca-
ravan ontploft is. Op het moment
van het ongeval waren de ouders
van het meisje afwezig.

5000 duiven naar Bergerac
HEERLEN - Vijfduizend duiven van
de twee Limburgse bonden zijn
gisteren naar Bergerac verzonden.
Hierbij zijn 3.000 van de Phoenix en
2.000 CLBvP. Het is de laatste be-
langrijke afstandsvlucht van dit
seizoen. De vlucht over 800 km is
beslissend voor het marathonkam-
pioenschap van Nederland waarin
de suprematie van de Limburgse
melkers tot uiting moet komen.

Koploper is Pierre Brands uit Mun-
stergeleen. Op de volgende ere-
plaatsen schitteren verder: 4. Jo
Gilissen uit Cadier en Keer, 5.W.
Jennen uit Bom, 7. Frösch/Her-
mans uit Heerlen, 8. H. Stammen
uit Hom, 11. Thijssen Steinen uit
Thorn, 12. Huls uit Maastricht, 13.
J. Theelen uit Buggenum en 14.
Hein Swelsen uit Jabeek.

Ketting
Bij een uitzending van een dis-
cussie via de Duitse televisie
werd woensdagavond voorspeld,
dat de demonstraties tegen kern-
raketten komend najaar in de be-
trokken landen meer mensen op
de been zullen brengen dan ooit
voor dit doel het geval is ge-
weest. Een plan om een menselij-
ke ketting rond het vliegveld te
leggen is voorlopig door de orga-
nisatoren in de ijskast gezet, om-
dat te weinig deelnemers daar-
voor worden verwacht. Men wil
nu een geel lint laten lopen door
de diverse gemeenten rond het
slapend militaire vliegveld in de
Peel. Woordvoerders van politie
en justitie in de Duitse tv-uitzen-
ding zeiden, dat iedere demon-
stratie tegen de plaatsing van
kernraketten niet-vredelievend
is.
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officiële mededeling
GEMEENTE VALKENBURG

AAN DE GEUL
OPENBARE BEKENDMAKING

De burgemeester van de gemeente
Valkenburg aan deGeul brengi
voldoening aan het gestelde in arti-
kel 28, lid 6 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening - ter openbare ken-
nis, dat vanaf 1 augustus 1983 gedu-
rende één maand ter gemeentese-
cretarie, afdeling grondzaken voor
een ieder ter inzage is neergelegd,
het besluit van Gedeputeerde Sta-
ten van Limburg van 16 maart 1982.
le afdeling, no. BK 8387 houdende
goedkeuring van het bij besluit van
de raad van de voormalige gemeen-
te Valkenburg-Houthem d.d. 26 sep-
tember 1980 vastgestelde bestem-
mingsplan „omgeving Beekstraat",
met uitzondering van:
- het westelijk plangedeelte van het
geprojecteerde bedrijfsterrein;- de bestemming woondoeleinden.
gegeven aan de terreinen.ten noor-
den van het pand Broekhem 138;
- de in het plan opgenomen door-
trekking van deBeekstraat met aan-
sluiting op de Pr. Beatrixsingel;
- de artikelen 2A, lid B onder I; 2A.
lid B sub II onder a: 5 lid I; II; 15 lid
4 sub b; 24 lid 5; 27 lid II; 29 lid 1 en
30.
De Inspecteur van de Ruimtelijke
Ordening, de gemeenteraad, en zij.
die zich tijdig met bezwaren zowel
tot de gemeenteraad als Gedepu-
teerde Staten hebben gewend, als-
mede degenen die tijdig bij dit col-
lege bezwaren hebben ingediend te-
gen de door de raad bij de vaststel-
ling van het onderhavige bestem-
mingsplan aangebrachte wijzigin-
gen, kunnen gedurende bovenge-
noemde termijn beroep instellen bij
de Kroon.
Gelijke bevoegdheid komt toe aan
een ieder, die bezwaren heeft tegen
de door Gedeputeerde Staten ont-
houden goedkeuring aan gedeelten
van het bestemmingsplan en enkele
van de tot het bestemmingsplan be-
horende gebruiksvoorschriften.
Het beroepschrift moet worden ge-
richt aan Hare Majesteit de Konin-
gin en worden ingediend bij de Af-
deling Geschillen van Bestuur van
de Raad van State. Binnenhof 1. 's-
Gravenhage.
Valkenburg aan de Geul. 29 juli 1983

De burgemeester voornoemd
Gilissen

Umburgs dagblad



Te k. VW POLO, bj. '76, le
eigen. 3-drs. zeer mooi,
’3150,-. Tel. 04498-54510.
Te k. CITROEN Dyane 6

’ 1250,-. Wagenaarstr. 6,
Geleen, 04494-52132.
Te k. GOLF Diesel LD bjr.
'77. vr.pr. ’ 7000.-. Tel. 045-
-224970.
Leijenaar's-autocentrale
biedt te koop aan onder
volledige garantie en er-
kende keuringen. Aan-
koop ook via een lening.
FORD Escort 1300 de luxe
Êroenm. model '82. Ford

escort 1100 de luxe(bravo)
blauwm.. 3/'B2. Opel Ka-
dett Hatchback 12 N spe-
cial, oranje '81, Opel Re-
kord 2.0 S 4-drs.. vol de
luxe Engels roodm.. Ford
Capri II 1600 GL oranje
'79, VW Golf sprinter spe-
cial uitv. oranje 11/.9,
Opel Kadett 4-drs.. de luxe
mcl. LPG-inst.. zwart
11 '81, OpelAscona 19N de
luxe 4-drs., incl-LPG-inst..
goudm., 11.79, Opel Re-
kord 1.9 N de luxe turqua-
sem.. '80, Opel Kadet-
tHatchback 12 N de luxe.
oranje '80, Opel Manta 2.0. de luxe. goudm., '79,
Tovota Tercel de luxe
brüinm.. '79, Opel Kadett
12N de luxe. 4-drs.. en
automatiek goudm., 11 '78.
Opel 12 N special roodlf'7B. Opel Kadett 12N
stationcar vol de luxe,
oranje '76, Opel Kadett
City 12N. geel 11/76, Ford
Taunus 1600 4-drs., de luxe
rood 11 '78. Mini 1100, spe-
cial blauwm.. '78. VW Golf
Diesel, geel, '77, Opel As-
cona 16N automatiek,
oranje 11 '75, VW kleinbus
1600 voor 9-persoons ver-
voer met nieuwe motor,
signaalblauw.' 11/76, VW
LT Piek up met open laad-
bak, mcl. huif en LPG-
inst.. geel. 11 '76. Mitsubis-
hi Celesta 1600 de luxe
mcl. LPG-inst.. rood

VW Kever 1300.
oranje. '72. Div. nieuwe
aanhangwagens vanaf

’ 450.-. Dit alles bij „Leije-
naar's-autocentrale", Rid-
derHoenstraat 145t/m 153,
Hoensbroek. tel. 045-
-212091.
Te k. GOLF L, bwj. '75,
i.z.g.st. 91.000 km. Tel.
04754-1321.

Auto Limburg. Een kei in
lage prijzen, kwaliteit en
service. Deze week vakan-
tieprijzen. SUZUKI Jeep
met geel kenteken, zomer-
+ winterkap, bwj. '80,

’ 9750-, Simca Matra Ran-
cho X groenmet., bwj. '78,
’9OOO-, Renault 18 TL,
bruinmet.. bwj. '81.

’ 9750.-. Ford Taunus 16L.
groenmet., '81 ’ 9900-,
Opel Ascona 1.9, blauw-
met.. '81. ’ 10.750.-. Toyota
Carina (nw. model) in
nieuw staat, bwj. '80,
’8750-, Peugeot 305 SR.
bruinmet.. bwj. '80,

’ 8750,-. Mazda 626 4-drs.,
zilvermet.. bwj. '80
/ 8750.-. Ford Taunus 1.6
L.. kl. blauw type '80,
’8750,-. Audi 10Ö. L 5 S.
groenmet.. bwj. '80,

’ 12.750,-.Renault 18 GTS..-. versn., groenmet., bwj.
'80. f 8750-, Toyota Corol-
la 1.6 DX. blauwmet. '80,
f 9750.-. Datsun Cherry
1200 coupé bruinmet., '80,

’ 8750-, Ford Taunus sta-
tioncar, kl. rood. bwj. '80.
('8750-, Peugeot 500 SR.
groenmet.. type '80.
f 10.750-,AlfaGuiletta 1.6,
blauw. bwj. 79. /7900-.
Datsun Cherry 1200 HB
'79. f 7900.-. Opel Manta
HB groenmet.. '79.. 8750-, Opel Manta 20 S.
rood. bwj. 79, ’8750-,
Tovota Tercel DL rood,
79. / 7750-, Renault 5 TL
type '80. f 5900,-. VW Golf.
rood. bwj. '79. ’8750,-.
Ford stationcar groenmet.,
79, ’ 7500-, Chèvrolet Ca-
maro bruinmet., '78,
18750.-. Opel Rekord ca-

ravan 2.0 S bijna 79,
1 8250-, Volvo 245 D
blauw '77. f 9250-,Audi 80
L, zilvermet.. '78. ’ 6750.-.
VW Passat groenmet., 78,
f 6500.-. Ford Escort 1300
GL. bruinmet., 78,
f5900.-. Renault 4 TL,
rood '78, 14250-, Ford
Fiësta 1.1 L zilvermet.. '78,
f 7250,-. Mazda 323 1300, 5
speed '78, ’ 5900-, Toyota
Corolla 30 DL '78. ’ 4250.-.
Opel Manta 19 SR, zwart
'77. f5900-, Honda Civic
1200 blauwmet., 77,
(4750-, Mazda 323. kl.
rood '77. ’4250-, Suzuki
crosser 125 cc, waterkoe-
ling 2 mnd. oud, bwj. '83
f 3doo-, Honda Civic
blauwmet.. 76, ’ 3500,-.
Alfasud sprint met spuit-
werk '78, ’2750.-. garan-
tie, inruil en vlotte finan-
ciering. Elke keuring toe-
gestaan. Eigen werkplaats.
Auto Limburg. Stations-
straat 43, Beek. Tel. 04402-
-74808.
REKORD 2.0 S Berlina.
'80; Kadett Hatchback. '79
en '82; Ascona 19 N.. type
'80;Ascona 20 N, '80; Asco-
na 19 SR. '78; Kadett 1200
N, 77 en '78: Kadett 16 S
automaat, 78; Volvo 343
DL. '77; Simca 1100, 76.
Automobielbedrijf J. Den-
neman. Raadhuisstraat
107, Hulsberg.

Te k. wegens omst.h.
FORD 1600 GL m. Lpg,
goudmet., zeer mooi 11-
-78. ’ 4350.-. 04498-54742.
HONDA Civic autom., '80.
blauw, f 9500,-: Colt GLX,
"81. ’ 1Ö.950-; Passat LS.

5950.-: Kadett, '78,; 4750.-; Citroen CX Su-
'76. LPG. ’2950,-;

i 164 E, '74, i.nw.st.
bedr. Math Bruis,

! Hoofdstr. 200, Hoens-
I broek, tel. 045-227395.
I MERCEDES 200, 79, als

v, ’ 19.500.-. Tel. 045-
-220940.
Door omstandighedenben

erpl. MITSUBISHI
! Galant 1.6 m. Vialles-gas-

iaüe, bj. '79, weg te
I.z.g.st.. iedere keur.
_. Pr. n.o.t.k. Weij-

■el. 045-451899.
Te k. voor liefhebberI TRIUMPH Dolomite HL,

78, i.z.g.st., km.st.
I. radio, sportwielen

enz. Tel. 04454-3063.
Te k. v. part. ALFASUD

ipril '80, 46.000 km.
■ia 18.00 uur. 04402-

-| 74428.
CHÈVROLET ' Caprice
coupé, L.P.G. bwj. 8-77,

78, goede banden, al-
"lectr. zeer mooi

Hommert 3.
i. 04492-4534.

I GEVRAAGD: BMW 315 ofI 316. Mett. grijs of blauw.| Bj. '79-'B2. Tel. 045-460132.
Te k. VW GOLF bwj. eind

'' '76, i.g.st. Prins Willem-■ straat 12, Hoensbroek.
'Te k. TOYOTA Hi-ace,
1bus, bwj. '75, km.st. ±

87.000, i.z.g.st. Pr. ’2500,-.
Tel. 04497-1446.
Te k. OPEL Manta. nw.. model m. 3 deuren bwj. '79
voor ’B5OO- Tel. 045--. 416978.
Te k. OPEL Ascona 1600 S
bwj. '75. vr.pr. ’ 800- Tel.
045-225073.
AUTORAMA B.V. Het be-

-1 drijf met de betere service.
Een greep uit onze voor-
raad: Triumph TR 7 Ca-
briolet T. '81, le eig., kl.
turguoise, ’ 16.500.-; BMW
635 CSI, '81, le eig., kl.
bruin, ’ 45.000.-: BMW 525,
'80, gas, le eig., kl. grijs,

’ 17.500,-; BMW 320, '80,

fas. le eig., kl. roodmet.,17\500,-;^x 520-525, '78,
'79, v.a. ’ 9000,-; 320-6, '78,
le eig., kl. geel, ’.12.750,-;
520 I, '76. Alpina-uitv., kl.
grijs, ’ 4750.-; Mercedes
230 E. '82. le eig., kl. goud-
met.. 14.000 km, demon-

-1 .auto, ’ 37.500,-; 250,82, le
eig., kl. rood, 10.000 km,

! demon.auto, f37.500,-; 300
D, '76, kl. geel, ’11.500,-;
Matra Bagheera S, '78,
groen, ’ 7750,-; Honda Pre-
lude. '82, le eig., kl. ivoor,
18.000 km, ’ 16.500,-; 2x
Accord sedan, '78 en '79,
v.a. f 6000,-; AccDrd, 3-drs.,
'78, kl. blauw, ’6000.-;

1 Oldsmobile Cutlaas broug-
ham diesel, '81, le eig., kl.
roodmet., ’ 14.000,-; Cut-
laas diesel, '79, kl. grijs,

’ 6500,-: Opel Rekord 2.0 S
caravan, '80, gas, le eig., kl.
wit, ’ 9500,-; 2x Rekord 2.0
S. '79 en '80, v.a. ’ 8250,-;
Rekord 19 N, '78, kl. geel,
gas, ’6750,-; Rekord, '79,
gas, kl. rood, ’6500,-; Se-
nator 2.8 S, '78, gas, kl.
grijs, ’ 12.500,-: 3x Kadett
1.2 '80 en '82. v.a. ’ 10.000.--; Kadett Combi aut., '78,
gas. kl. wit. ’ 4750,-; Manta
2.0 SR, '79, kl. grijs, ’ 9250,--: Manta GTE, '77, kl. groen,. 6500,-; 2x Ascona 2.0 S,
'79. v.a. ’ 7000,-; Manta 19.
'76, kl. geel, ’ 3750,-; Suzu-
ki Aito, '82, 9 mnd. oud, kl.
roodmet., 10.000 km,
’9750,-; Ford Mustang
Ghia. '79, kl. bruin, alle
ace, zeer mooi, gas,
’9750,-; Mustang. 4 cyl.,
'76, kl. bruin, ’3500,-; 4x
Taunus, 1.6, '77, '78 en '80,

' v.a. ’3000,-; Fiësta L, '78,
gas. kl. bruin, ’6250,-; 2x

' Capri 16 GL, '76, '77, v.a.

’ 3250,-; 2x Escort 1.1 L.'7B■ en '79, v.a. ’ 4500,-; 2x Gra-■ nada 2.3 L, aut., '78, gas,■ v.a. ’5500,-; Fiat 131 1600
CL, '80. le eig., kl. blauw,

" ’6500.-; 127 1050 Lusso,
78, le eig., kl. rood,

1’ 4500,-; VW Golf ML, '79,
1 le eig., kl. geel, ’9250,-;■ Golf GTI. '78, kl. grijs. '■ ’8750,-; Golf L, '79, kl.■ groen, opknapper, ’ 5750,-;;Polo LS, '79. kl. blauw,
!’6250,-; Alfa Giulietta 1.6,1 79, kl. zwart, ’7850,-; 2.Ö

" GTV, '80, kl. witmet, z.

" mooi, ’7750,-; 1.6 GT. '78.

"kl. zwart, ’5750,-; Sud■ Sprint, i '78, kl. rood.

’ 6500,-; 3x 2.0 Sedan, '78,

"v.a. ’ 5000,-; Citroen GS

" Pallag T, '80,kl. blauw, gas,

' i.st.v.nw.. ’ 6000,-; GS Pal-

" las. '78. gas,kl. gijs, ’ 3000,--; Visa, '80, kl. groen,

" ’6000,-; 2 CV 4, '77, kl.

"blauw, 40.000 km. ’ 27_.0,-;

"Lada 1500 S, '79, kl. rood,■ ’4750,-; Renault 18, '80.; gas. kl. rood, i.st.v.nw.,

' 7 8750,-; Rover 2600 aut.
1 '79, gas, kl. wit, ’ 9000,-; 2x

" 3500, '78 en '79, v.a. ’ 6000,--■ ;Range Rover, '74, gas, kl.

" groen, ’ 8500,-: VW Kever

" autom.. '73, le eig., kl.

' rood, ’2500,-; Golf L, '76,

"kl. wit. ’ 3750,-; "Triumph■ TR 7. '78, kl. groen, ’ 8500 -"; Toyota Crown 2.2 diesei,
'80, kl. bruin,’ 8500,-; Cari-

■na DL, '80. kl. rood,
i.st.v.nw.. ’ 10.500,-; Corol-

" la, '76, kl. bruin, ’ 6950,-;

'Pacer DL, '77, kl. geel,
1’ 3950.-; Datsun Lauret, 79,

" kl. blauw, ’ 4750.-. Inkoop,
I inruil en direkte financ.1mog. ANWB-keuring toe-

"eest. Autorama BV., Heer-r lenerweg 39, Sittard, tel.1 04490-24697. Prov.weg Sit-
i tard-Heerlen.
| MERCEDES 220 D, m. nw.t motor, vaste pr. ’ 2000,-.

■ Lindestr. 11, Schaesberg,
18.00 uur.

■ Tek. FORD Taunus bestel,: 5-drs.. sept. '81. als nieuw.
1Inruil mog. Tel. 045--; 322741.

" Te k. FORD Taunus 2.3. Ghia, bwj. '77, km.st.■ 152.000, 4-drs., wit m.- zwart dak, pr. ’ 4000,-. Tel.. 04494-4968Ó.

: Te k. BMW 320
6-cyl. automaat

kl. zwart, '81
[ met gas, vele extra's

i.z.g.st.

! Vr.pr. ’ 20.000-
-incl. BTW

; Tel. 04402-76716

' SIMCA bestel, bouwj. '77,- '78, '79, '80. Nico Neis. Tel.
04402-74267.
Te k. FIAT 127, i.z.g.st.
bwj. '75, v_\pr. ’1250,-.
Vredesstr. 23, Terwinse-
len, 045-414377. i
AUDI 80 L. bwj. '75, i.r.st.
Veldhofstr. 157, Eygelsho- i
ven. '■

Bedrijfswagens
Merc. 207 D, 9 pers. aann.uitv., 40.000 km, als nieuw,
82; Merc. 207 D verl. + verh. '80; Merc. 307 D chass.-
cab. slechts 33.000 km gered. Iste eig. nieuwstaat '80;
Merc. 306 D bestel'verl. 1900 kg laadverm. 78; Merc.
508 D v.v. apart meubelbak 440x210x220 cm. A.P.K.
gekeurd slechts 125.000 km gereden, laadverm. 3260
Kg; Merc. 207 D open laadbak, nieuw, spec. prijs; Merc.
406 D v.v. aparte meubelbak v. loop of sloop; Datsun Ur-
*/an slechts 15.000 km gereden als nieuw; VW LT 28 D
bestel 79; Toyota Hi-ace Long Benz.-LPG, nieuw ge-
spoten, prima staat v. onderhoud.79; Mitsubishi Canter
gesch. voor autotransport 78; 3x Fiat 238vanaf 78-'BO,
benz.-LPG; Renault Traffic Diesel 16000 km v.v. ramen
rondom verl. + verh. 16.000 km '81; Daf Fas 1600 DT
6x2 v.v. Atlas kraan, laadverm. 10470 kg; Mitsubishi lu-
xe-wagen turbo diesel 55.000 km, Iste eig. '81. Voor
méér inf. dhr. O.J.V.M. Timmers, bellen bij:

AGAM Maastricht/Heerlen
Off. Mercedes-Benz bedrijfswagendealer tm 6500 kg,
GV W De Griend nr. 2. Maastricht. Tel. 043-16655 of
Heerlerbaan 233, Heerlen. Tel. 045-414646. Na 19.00
uur, 04450-1480.

Toyota Mengelers Schaesberg
Sensatie

BMW 323 I, 5 maanden jong.
Nieuw model

Uniek
Geen levertijd...

Nü kopen is nü rijden.
Niet "langs" komen, maar "binnen" komen. ;

Toyota Mengelers, Baanstraat 105, Schaesberg.

Te koop automobielen en
motoren: LANCIA 2000 C
Spaider Cabriolet, '82, als
nieuw, zilvermetallic; Opel
Kadett 1.2 L, met gas, __.
blauw; Ford 1600 L, met
gaS; '80, automaat; Honda
Civic automaat, '80, kl.
zwart; Mazda 626 auto-
maat, '81, zilvermetallic;
Opel Kadett City, '80, kl.
wit: Opel Kadett City, '79,
kl. geel; Alfa Guilietta 1.6
L, 79, kl. zilvermetallic;
Alfa Guilietta 1.6L, '78, kl.
blauw; Innocentie Austin
Sport, '80, kl. zilvermetal-
lic; Mini, '81, kl. geel; R 5
GTL. '79, kl. blauw,

’ 4950,-; R 5 TL. '77, rood,

’ 3750,-; Ford 1600L Cara-
van, '80, kl. zilvermet.;
Mercedes 280 S, zeer mooi,
oud model, '73; Volvo 66
GL, '78, rood, ’ 3500,-; VW
Golf, "77. kl. groen, ’ 4750,-

-; VW Golf L, 76, kl. blauw,
’3500,-; Mercedes 220 S
coupé, 1957, voor liefheb-
ber; Volvo B 18, 1964,poe-
kelmodel, ’ 5500,-, kl.
zwart; Ford Escort Care-
van, '78, kl. geel; Mazda
1000. '77, geel, ’ 2250,-; Al-
legro 1500 cc, kl. geel,
’2000,-; Fiat 600, als
nieuw, ’2000,-; Citroen 2
CV, '77, ’ 1000,-; Mercedes
200 B, '73, ’ 3500,-; Land-
rover, lang chassis, '77.

’ 7500,-;Ford Granada, '78,
met gas, ’3500,-; BMW
318, '77, kl. rood. Motoren:
Suzuki Kantana GS 550
GM-type, bj. '82, als nieuw,
5000 km gelopen; HondaGoldwing, '81, kl. blauw.
15 stuks inruilauto's en
motoren, inruil en financ.
mog. Jos Sparla, in- en ver-
koop automobielen, Kaal-
heidersteenweg 62-70,
Kerkrade-West - Kaalhei-
de, tel. 045-411874.

i G.G. AUTO'S biedt aan
! degelijke occasions met
i volledige garantie en rui-; me keus in elke prijsklas-, se. Elke keuring toege-
staan. G.G. Auto,s, Hee-

i renweg 286, Heerlen, tel.
224172 (grt. weg Hrl.-Érs.).
AUDI 1005 E automaat,
'79, Ford 1600L '80 en '79;
Mazda 626 '80, Renault R

:18 TS '80; Datsun Bleu
1Bird GL '81, 5-bak; Mitsu-
bishi Galant '80, met gas
en Galant GL '78, Fiat Rit-
mo 65 CL '81; Ford Grana-
da 2300 L '79; Peugeot 504
GL '79; Peugeot 505 '79;
Honda Accord 4-drs. '79;
Opel Ascona 1900 L '80;
Capri II GL '74 ’2OOO-,
Austin Allegro '76 ’ 750,-.
Motor Honda 550 4 super
sport '77. Inruil en finan-
cieren. Bovag-garantiebe-
wijs. AutobedrijfP. v. Dijk
en Zn. Hompertsweg 33,
Schaesbeg-Kakert, tel.
311729.
Te k. OPEL GT, zeldz.
mooi met 2.0 E motor, kl.
rood, vr.pr. ’9000,-. Tel.
04459-1839, na 18 uur.
Te k. TOYOTA Corolla
1200 Luxe, bj. '75,
i.st.v.nw.,’ 2250,-. Tel. 043-
-642573.
FORD Transit 100, bj. '79,
gasinst., glasw. isol. en ass.
Margrietstr. 21, Schaes-
berg-C.
MERCEDES 280 SEL op
gas, autom., Pullman bekl.
airc, radio, trekh., enz.
Bwj. '77, pr. f 15.000-, tel.
045-223860.
Te k. MAZDA 818, bwj. '76,
Koolweg 16, Treebeek.
FORD Granada, bwj. '79,
type 2 GL. pr. ’ 5500 -. Va-
renbeukerweg 52, H'heide.

Ford Taunus 2 ltr. GLS '80
Audi 80, 79 en '80, 4-drs.; Audi 80 L, '79; VW Jetta GLS
autom., '82; Jetta Export, '81; Jetta GLS, '81; VW Passat
L, '81; Golf, 74 t/m '81; Alfasud, '82; Golf GTL, '81; Re-
nault 5 GTL, '81; Honda Accord, 78; Fiat Mirafiori, 75;
Renault 14, 79; Ford Taunus 2 ltr. GLS, '80, 4 cyl.; Ford
Taunus 1600, 78; Ford Escort 1300 Sport, '81; Ford Es-
cort Ghia, '81; Mitsubishi Sapporo, 79; Opel Ascona,
79; Opel Kadett, '80 en '81; Simca Horizon, '80; VW
Polo C, '82; Golf diesel, 78. Peter Schunckstraat, Heer-
len, tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00 tot
18.00 uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur; donderdag koop-
avond tot 21.00 uur.
Verkoopcentrum Veneken

Te k. OPEL Kadett coupé
SR vele ace, bj. '75,
ANWB-keur. toegest. Ser-
vatiusstr. 2, Kerkrade.
Te k. ALLEGRO, bj. 78,

’ 1500,-. Tel. 045-218778.
Tek. DATSUN Cherry 100
A, technisch 100% in orde,
pr. ’ 500,-. Regentessenstr.
11, Brunssum, tel. 252674.
Te k. ALFA 2 L Cabriolet,
'77, z.g.st, ’9750,-; Volvo
stationcar 145 S de Luxe,
autom., op gas, ’ 3750,-.
Event. inruil mog.
Dorpsstr. 3, Bingelrade.
Te k. rode FORD Capri
1600 Sport, bj. 78. Mgr.
Hanssenlaan 53, Hoens-
broek, tel. 045-215491, na
18.00 uur.
Toyota Mengelers SIT-
TARD. Alfa Romeo Sud,
4-drs. groen, 79; Austin
Allegro, geel, '78; Citroen
Visa Se, groen, 79; Datsun
Cherry HB blauwmet. 79;
Ford Fiësta 1.3 S, blauw-
met. '79; Ford Escort 1.1.
L. rood, '77; Mazda 323 1.3
ES rood, 77; Opel Kadett
2.0 GTE geel/rood, '76; Tal-
bot Horizon 1.3 GL, goud-
met. '79; VW Kever (spec.
uitv.) blauw 70; Toyota
Starlet 1.0 special, geel'Bo;
Toyota Starlet 1.2 DL wit
'81; Toyota Corolla Lift-
back 1.3 DX zilvermet. '80;
Toyota Corolla 5-drs. stat-
.car, rood, '81; Toyota Co-
rolla 1200 DL, bruin '75;
Toyota Carina 4-drs. DL,
LPG, beige, '81; Toyota
Carina 2-drs. DL copper-
met. '80; Toyota Carina
2-drs.DL beige 79;Toyota
Carina 4-drs. DL, goldmet.
'79; Toyota Carina 2-drs.
DL, beige '79; Toyota Celi-
ca Liftback 2.0 ST rood,
79; Toyota Celica 1.6 LT,
LPG, blauwmet. '80; Toyo-
ta Crown 2.2 diesel, zilver-
met. '80; Toyota Landcrui-
ser, hardtop, diesel, rood,
78; Toyota Landcruiser,
custom, diesel, beige '82.
Donderdagavond koop-
avond. ANWB-keuring,
toegestaan. Financiering
mogelijk. Garantie v.a.
’5OOO-, 3 maanden ofte-
wel km. Toyota firstclass
12 maanden oftewel 25.000
km, niet ouder dan 4 jaar.
Uw occasionadres: Rijks-
weg-Zuid 212, Sittard, tel.
04490-21000.
Koopjes-opruiming. Alfa
Guiletta '78 ’6500-, Alfa
Alfetta 79, ’7000,-, Alfa
Sud 77 ’ 3000,-, BMW 518
'76 ’ 4750-, Mercedes 200
diesel 75 ’4500-, Opel
ASCONA '76 ’ 3000-,
Mazda 323 4-drs. 77.
’4750-, Renault R 5 TL
'79 ’6200-, Saab 99 76
’2750-, Daf 55 ’400,-.
Goed rijdens, Rijksweg Z
240, Geleen.

Te k. CITROEN CX m.
LPG, stuurbekl., schuifd.,
enz. Bwj. eind 79, vr.pr.
’5950,-, tel. 045-322179. .
Te k. v. part. geweldig
mooie FORD Escort 1100
de luxe, kleur rood met
trekh., 4 verstralers enz.,
alles 1007. als nieuw, bwj.
77, vr.pr. ’3250-, Molt-
weg 43, Landgraaf 045-
-324552.
Te k. Ford TAUNUS,
kleur, rood, bj. '77. 100% in
orde. Te bevr. Wiegelra-
derweg 8, Jabeek.
Te k. van Dart. TOYOTA
Corolla DX 5 speed. 1300
CC, metallicgrijs, bj. 1981,
km.st. 35.000. Maaslandstr.
14, Limbricht.
Occasions met toekomst.
CITROEN 2 CV 6 Club,
1980, 64.000 km, blauw; Ci-
troen 2 CV 6 Club, 1981,
38.000 km, rood; Citroen 2
CV 6 Club, 1981, 32.000
km, groen; Citroen Visa
Super, 1981, 28.000 km,
bruin; Citroen Visa Super,
1981, 31.000 km, wit; Ci-
troen Dyane 6, 1977, 55.000
km, geel; Citroen GS Club,
1978, 82.000 km, grijs; Ci-
troen GS Club, 1978, 65.000
km, beige; Citroen GS
Special, 1978. 130.000 km,
beige; Citroen GS Club
Break, LPG, 1979, 57.000
km, rood; Citroen GSA
Club, 1980, 85.000 km,
grijs; Citroen GSA X3,
1980, 55.000 km, groen; Ci-
troen GSA X3, 1980, 41.000
km, bruin; Citroen CX
2400 Pallas-dak, 1979,
96.000 km, goudm.; Ci-
troen CX 2400 Pallas,
LPG, 1978, 169.000 km,
bruin; Citroen CX 2000 Su-
per. LPG, 1978, 140.000
km, goudm.; Citroen HY
1600 benzine, 1978, 86.000km, wit, gesloten bestel-
wagen. Vreemde merken:
BMW 730 automaat, 1977,
168.000 km, grijs; Mazda
818 S Coupé, 1976, 86.000
km, grijs; Simca 1308 GLS,
1976, 120.000 km, rood;
Fiat 128, 1973, 80.000 km,
wit; Toyota Corona Mark
II Combi, 1974, 110.000
km, bruin. Speciale prij-
zen voor diverse nieuwe
Visa's. Kortingen tot
’6OOO- op Citroen CX
mits uit voorraad. Autobe-
drijf Nizet BV, Industrie-
straat 14, Sittard. 04490-
-11051.
VOLVO 244 GLO. LPG,
40.000 km, 5/'B2, silverme-
tallic; Volvo 244 GL, LPG,
75.000 km, 11/'Bl, green-
metallic; Volvo 244 GL
automaat 11.000 km, l/'B3,
goldmetailic: Volvo 244GLE en GLE automaat,
1979; Volvo 345 GL met
LPG, 30.000 km, 10/'Bl,
bluemetallic; Volvo 343
DL, geel, 9/'B2, 7500 km;
Talbot 1510 SX automaat,
3/'B2, 17.000 km, silver;
Honda Accord, 2/'BO,

groenmetallic, 35.000 km:
ipel Kadett Coupé, 78,

blue; Mini 1000 besteluit-
voenng, 17.000 km. Auto-
bedrijf J. Kallen BV, Pas-
toor Vonckenstraat 7,
Oud-Geleen. Tel. 04494-
-42719.
Te k. DYANE 6, bwj. 78,
groen, i.g.st., ’ 2250,-.
Veldstr. 30, Brunssum.
Te k. HONDA 125 cc cross
Prolink, bwj. '82. Europa-
laan 459, Brunssum. Tel.
257982.
KERA occasions: Opel Ka-
dett 12S, 1982; Opel Asco-
na 16 SR, 1982; Honda Ci-
vic 5-drs., 1982; Toyota Co-
rolla DX, 1982; Renault 9
TSE, 1982; Mercedes 200 D
1981, Saab 900 EMS, 1980;
Peugeot 505 SR, 1981; Re-
nault 9 GTS, 1980;Kerkra-
dersteenweg 5, Kerkrade,
tel. 045-452121.

Te k. AUDI 100LS als nw.
met gasinstall., bwj. nw.
.model, kl. russ. roodmet.
met radiocass., trekh., enz.
Vr.pr. f 5750-, mr. mog.
Arienstraat 2, Kakert-
Schaesberg.
Te k. v. part. KADETT,
special. '76. i.n.st. Keuring
toegest. Vr.pr. ’ 2850-,
Vasstr. 4. Eygelshoven. tel.
045-351214.
Te k. RENAULT 5 TL,
bwj. 1981, z.g.a.n. Ho-
venstr. 50, Übach o.
Worms, tel. 045-318521.
Te k,DATSUN, type Cher-
ry F II '79, als nw. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.
A. Wolters, Sportstraat 16,
Kerkrade. OPEL Kadett
12, 13, bj.'79,'80,'81 en'B2;
Manta 20 Luxe. '80; Asco-
na 19 Luxe, '79; Ascona 19
luxe. automatie, '77; Re-
koird 18 S, nw. model, 600
km, '83; Rekord 20 S, LPG,
'79; VW Jetta, '80; Honda
Prelude, '80; Mazda 323.
'81. Inruil en financiering
mogelijk.
VW-CAMPINGBUSJE,
type '75, nw. gespoten,
vr.pr. ’2000,-. Tel. 045-
-413901.
Te k. v. part. OPEL Manta
de Luxe 16 S, nov. '75,

’ 4500,-. Voorsterstr. 80-82,
Nuth, tel. 045-244625.

Mazda 323 GT
1.5

3-drs. 7-'B2
7000 km gelopen, nieuwpr.

’21.500-
Nu bij Crombag

auto's
’16.500-, met volledige
Bovag-garantie. Rijksweg
Zuid 236240.
Te k. goede PEUGEOT
204, bj. '73 met originele
trekh. Vr.pr. ’850,-. Tel.
04402-73078.
Te k. van FINANCIE-
RINGSBANK Mazda 323
ES, 3-drs. le eigen. 1978,
41000 km., radio-cassette-
ree. zilvermetal. in uit st.
staat. ’ 4950-, 04498-
-54510.
Te k. HONDA Civic 1200L
3-drs. blauwmetal. 1975,
zeer mooi, ’2500.-. Tel.
04498-54510.
Te k. R5GTL, bwj. 12 dcc.
'78, km.st. 66.000 kl. blauw.
Pr. ’4500,-. Tel. 045-
-719335.
Te k. MISUBISHI Giant
GLS, bwj. '83, met gas. Na
18.00 uur. Tel. 045-218029.

Datsun-Nissan-dealer
Garage Schoenmakers

Geerweg 14, Sittard, tel. 04490-12814. Nieuwe auto's
uit voorraad leverbaar. Datsun Cherry 79 (2x); Datsun
Chery coupé blauwmet. 79; Datsun Cherry LPG 79;
Datsun Cherry 1.3 DL '82; Datsun Cherry blauwmet. '80;
Datsun Sunny stat.car beige 79; Datsun Sunny 120Y
LPG rood '80; Datsun Sunny 140Y beige '80; Zastava
1100Srood '80; Honda Accord rood 4-drs. '80; Lada
1600GL bruin 81; Lada 1500Sgroen 80; Lada 2105 GL
rood'B2; Fiat 131 CLrood 78; Lada 2105 rood'Bl (2x);
VW Golf diesel, groen '77; Fiat 127 1050 rood ,80; Re-
naULT R5TL geel 78; peugeot 304 stat.car rood 78:
Renault 14 TL blauw 78; Mitsubishi Galant GL + LPG
zilver 79; Fiat Panda 45 beige '81; Mitsubishi Galant GL
79 blauwmet.; Opel Rekord 2.3 diesel stat.car bruin '80;
Renault R5TL groen '80; Peugeot 304 wit ,75; Taunus
1300 L bruinmet. 76; Toyota Lite-Ace wit '80.
Kijk en vergelijk. Niet al-
leen de prijs. Maar vooral
de auto s en de service.
Welkom bij Ton Quadfiieg.
Honda Prelude autom. '81,
kl. roodmet., i.st.v.nw..
Mitsubishi Turbo diesel
'81, kl. beige met ANWB-
rapp., ’ 15.750-, BMW 525
autom., '79, kl. bruinmet.
get. glas ’ 12.750-, VW
Jetta GLS 40 '81, duurste
uitv. kl. blauwmet., sport-
velgen en brede banden,

’ 14.750 -, VW Golf L die-
sel '80, kl. geel, zeer mooi,

’ 10.950-, VW Golf LS 79,
kl. rood, schade vrij, le
eig., ’ 9750-, VW Scirocco
GLI, apart, mooie uitvoe-
ring, kl. groenmet., sun-rooT, stereo, ’ 8950-, Maz-
da 323 1.5 5 speed, luxe uit-
voering, '81, kl. groenmet.,

’ 12.500-, Mini 1000 spe-
cial '82, kl. blauwmet.,
f 6500-, Ford Taunus 1600
'L type 81, kl. zilver leren
dak ’9750-, Volvo 343,
DL autom., 78, kl. oranje,
schuifdak, getint glas

’ 6950-, VW Passat diesel
'80, kl. groen ’ 11.750-, Ci-
troen CX 2000, '79, kl. wit
met LPG, stuurbekr.,

’ 5750-, Renault R4GTL,
'80, kl. rood ’4950-, Re-
nault RlB GTL, type '80,
kl. beige ’6950-, Honda
AccordT 3-drs., '78, kl.
blauwmet., met nw. motor,

’ 4950,-, Datsun Cherry
1200 GL, kl. met. ’ 7750-,
Alfasud 1500 40 '80, kl.
zwart ’ 4950-, Opel Asco-
na 16 S '78. 4 p. met LPG
’4950-, kl, beige BMW
3.0, L. CSI, 75, kl. rood,
apart mooi, uitv. voor lief-
hebber, Ford Capri 1600
GL autom., kl. goudmet.,

’ 5750-, VW Polo 3 77. kl.
oker, zeer mooi ’4750-,
Renault 5 XL autom., '78,
kl. geel-zwart ’ 5750-,
Datsun Cherry FII 1200
78, kl. grijsmet., ’5750-,
Alfasud 1.3 78, kl. rood

’ 3500-, Chèvrolet Malibu
Classic 4D '77, 6 dyl.,
autom., kl. kopermetl.,

’ 4750-, Opel Kadett 1200
'75. mod. kl. oranje

’ 2950-, BMW 2.8 L '77, kl.
roodmet., ’ 5750-, Princes
2200 HLS autom., 78, kl.
blauw ’ 1850,-, Renault 20
TL 76, met LPG, kl. bruin

’ 1250-, bedrijfswagens:
Mercedes 207 D 9 pers.ver-
voer 79, kl. oranje met
insp., rapp. ’ 18.000-,
Ford Transit G 100 luxe 9
pers., verv. '81, kl. wit

’ 14.950-, Mercedes 608
extra lang m. hydr.
laadklep, 78, kl. wit

’ 15.000-, VW 1600 trans-
porter gesloten '80, kl.
blauw ’7900,-,' VW 1600
bestel, '76, kl. geel met
LPG ’ 2750-, mr. financ. ,
mog., auto's boven

’ 5000-, 3 mnd. 10.000 km,
voll. garantie, Kerkstr. 113.
Übach over Worms (Land-
graaf^
Te k. TOYOTA 1000 Sta-
tionwagon 77, Bern-
hardstr. 12, Munsterge-
leen. _
Te k. automatiek MAZDA
818 S '77. Tel. 04490-18401.
Te k. mooie rode MERCE-
DES 280 S, bjr. 74 gas;
Yamaha Enduro '80. Holl-
manstr. 12, Sittard.
Te k. wegens omstandigh.
CITROEN GS, bj. aug. '79, ,
open dak. pr. ’ 3950,-. Tel.
045-421440.
28-07-83
Tt k. CHÈVROLET Impa-
la, type 78, m. gas ’ 2750,-.
Heisterberg 41, H'brock.
Autocenter de Bongerd,
VAKANTIEAANBIE-
DING!!! BMW 318, groen-
met., 78, ’ 9950,-: BMW
2500 aut., 75, ’2950,-;
Opel Kadett 1.3, nieuwste
model, 79, ’9950,-; Opel
Kadett, 78, ’ 5950.-; Hon-
da Civic, i.z.g.st, '77.

’ 4500,-; Renault 5 TL, 78.
’4950,-; Ford Fiësta, '79.

’ 7950,-; Ford Taunus GL
aut., 78, ’6950,-; kleine
Volvo 66 DL aut., '76,

’ 2500,-; Honda KR 500 R,
'82, ’ 5000,-. Inl. - mr. - fin. -
gar. Div. LPG-inst. te
koop, v.a. f 250,-.Bongerd
35A, Spaubeek. Tel. 04493-
-4106.

Rent a Car Mobielen, Bo-
vag-garantie. ESCORT
1600 Bravo, 5-drs. '83. 0
km. nieuw, BMW 520 I
autom. '82. BMW 733 I '79,
Monza 2,5 ltr. E autom. '81;
Honda Prelude '80, Record
2 ltr. S (2x) '80; Manta GTE
79, Volvo 245 stationcar,
'81. Kromstr. 41, Sittard,
tel. 04490-10655.

Te k. inruilauto's: AUDI
100 LS bjr. '78 ’5400-,
Honda Civic bjr. 77
f4350-, Passat LS LPG
bjr. 78 ’ 4850-, Volvo 144
bjr. '74 LPG ’ 2750-, Maz-da 929 coupé bjr. '76
('2000,-; Fiat 127 bjr. '75

’ 850,-. Rennemigstr. 29,
Heerlerheide.
Toyora Mengelers OIRS-
BEEK. BMW 316 groen
'79; Ford Taunus stat.car;
Bravo groenmet. '79; Ford
Fiësta 1.1 Ghia groen 78;
Ford Escort 1.3 stat.car
beige 79; Mitsubishi Ga-
lant 1.6 LPG wit _:0; Opel
Ascona 1.6 S groen '82;
Opel Ascona 2.0 diesel
groenmet. '80- Peugeot 504
LPG beige '78; Vauxhall
Viva 1.2L bruinmet. '76;
Volvo 244 DL LPG groen
'78; Toyota Corolla stat-
.car. 3-drs. geel '76; Toyota
Corolla stat.car 5-drs. bei-

ëe '80; Toyota Tercel 4-drs.
)L zilvermet. '79; Toyota

Tercel coupé DL rood '80;
Toyota Carina stat.car
LPG blauwmet. '80; Toyo-
ta Carina 4-drs. DL blauw-
met. '78; Toyota Carina ST
5-sp. rood '79; Toyota Cari-
na 4-drs. DL LPG wit '81;
Toyota Carina DL aut.
blauwmet. '77; Toyota Ca-
rina 4-drs. DL wit '81;
Toyota Carina 4-drs. DX
LPG beigemet. '82; Toyota
Celica ST 5-sp. geel '78;
Toyota Celica LT rood '81;
Toyota Corona stat.car.
geel '76; Toyota Crown 2.2
diesel blauwmet. '80;
Toyota Crown 2.6 super sa-
loon bruinmet. '80. Don-
derdagavond koopavond.
ANWB-keuring toege-
staan. Financiering moge-
lijk. Garantie va. ’ 5000-, 3
maanden oftewel 10.000
km. Toyota first-class 12
maanden oftewel 25.000
km, niet ouder dan 4 jaar.
Uw occasionadres, Prov
.weg-Zuid 91, Oirsbeek,
tel. 04492-1814.
BMW 320 groenmet. 76;
Fiat Panda bruin '81; Ford
Taunus Ghia 2.0 GL beige
79; Ford Escort 1.1 L aut.
zilvermet. '77; Ford Escort
1.3 L 4-drs. goudmet. '78;
Honda Accord 4-drs. rood-
met. 79; Mazda 323 3-drs.
groenmet. '80; VW Jetta
GLS sportw. LPG blauw-
met. '80; VW gesl. best.
groen 79; Toyota Starlet
1.0 DL blauwmet. 78;
Toyota Corolla coupé cop-
permet. '79; Toyota Corol-
la 1.3 DX coupé zilvermet.
'80; Toyota Corolla aut.
blauwmet. 77 '79; Toyota
Corolla liftback 1.6Lrood
'77; Toyota Corolla lift-
back 1.3 DX _ilvermet. '80;
Toyota Tercel coupé 1.3
'5-sp. groen .79; Toyota Ca-
rina DL wit 79; Toyota ST
5-drs. zilvermet. '80; Toyo-
ta Carina 4-drs. DL cop-
permet. '80; Toyota Carina
5-drs. stat.car, LPG on-
derb. coppermet. '81;
Toyota Carina DL copper-
met. 78; Toyota Celica ST
coupé rood '79; Toyota
Cressida 4-drs. DL copper-
met. 77; Toyota Crown
2.8E super saloon bruin-
met. '81; Toyota Hi-Ace
commuter 9-pers. wit '81;
Toyota Hi-Ace combi
9-pers. wit '81 (2x). Don-
derdagavond koopavond.
.ANWB-keuring toege-
staan. Financiering moge-
lijk. Garantie va. ’ 5000 -, 3
mnd. oftewel 10.000 km.
Toyota first class, 12 maan-
den oftewel 25.000 km, niet
ouder dan 4Jaar. Uw occa-
sionadres: Baanstraat 105
(bij draf- en renbaan). Tel.
045-318888.

Te k. van FINANCIE-
RINGSBANK Honda Ci-
vic 1200 L, 3-drs. 1976,
62000 km. bl.metallic, ra-
dio enz. Zeer erg mooi
’3150-, 04498-54510.
Te k. MOTOR Goldwing
GL 1000 bjr. '77. Met kuip
en bagagerek, km.st.
12.000 i.z.g.st. Vr.pr.
’3500,-. Tel. 045-443413.
Te k. RENAULT 5 TL,
i.z.g.st. bj. '78, pr. ’ 3000,-.
Te_ 04490-19247.
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. luxeen aut. vanaf '78; Honda
Quintet '82. Bovenvermel-
deHonda's zijn geen les- of
leaseauto's; Renault 6 TL
'77; Peugeot 104 GL '78;
Mitsubishi Galant '78. Ver-
der enkele goedkope
auto's: Renault 6 TL '76;
Mazda 1000 '75; Opel Asco-
na '72. Inruil en financie-
ring mogelijk. Auto's bo-
ven ’ 500Ó- metBovag-ga-
rantie. Auto Heral b.v.
Honda-dealer, Haefiand 15
Brunssum tel. 045-252244.
MORRIS Marina, '77,
f 1750,-; Austin Allegro,
eind '77, ’2950,-; Honda
Civic, '76, ’2750,-; Opel
Rekord, dcc. '75, ’ 1750,-;
NSU Prinz, bj.'6s, . ,1250,-;
Peugeot 504, '76, ’2100,-;
Renault 16 TL, bj. '76.
Kaardenbekerweg 20,
Craubeek-Klimmen, tel.
04405-1994.
CITROEN Special, bj. laat
77. Vr.pr. ’2500,-. Tel.
043-19168.
Automobielbedrijf Kom-
pier biedt aan, door inruil
verkregen: SAAB 900
GLE, bj. '81; Saab 900 Tur-
bo, 5-drs., '78, '79 en '82;
Saab 900 Turbo, 4-drs., '80;
Saab 900 GLS, 4-drs., '80;
Saab 99 Turbo, '79; Saab 99
GL, 5-drs., autom., '77;
Ford Taunus 2.3 Ghia, eind
'76. Akerstraat 150, Heer-
len, tel. 045-717755. Ook
's donderdagavond ge-
opend.
Te k. RENAULT 5 TS. bj.
'77, ’3900,-. Molenweg 5,
Bocholtz.
OPEL Rekordf 20 S luxe,
vele extra's, bj. '79, vr.pr.
f 8250,-. Tel. 045-451832, na
19 uur.
Te k. OPEL Blitz verhuis-
wagen, tevens gesch. v.
veevervoer, nw. banden,
vr.pr. ’ 2750,-. Sportstr. 16.
Kerkrade.
Te k. SUZUKI 750 GS, met
veel ace, bj. '77, goedkoop.
Tel. 045-311850.
Tek. 2 CV 4. bj.'76, i.z.g.st,
pr. n.o.t.k. Oude Molen-
weg 82, Maastricht, tel.
043-612455.
Te k. BMW 2002, zeer mooi
en goed. ± 18-11-74. Tel.
043-13570.
AUTO'S hallo opgelet."WÏj
betalen./'lOO,-tot ’ 10.000,-
-voor uw auto. Tel. 045-
-411572.

Te k. GOLF GLD 5-drs. bj.
'79, te bevr. bij Talbot Peu-
geot-dealer, L. Steins en
Zn. Kerkraderweg 15 te
Heerlen, pr. n.0.t.k..
Te k. FORD Fiësta 1.1 S
dcc. '76 vr.pr. ’ 4000-, Hei-
weg 1, Bocholtz.
VW Scirocco GS, bj. '75,
vr.pr. ’ 1650,-. H. Jonasstr.
45. Heerlen.

Grandioze HONDA-AAN-
BIEDING! Math Salden,
Limbricht.
Te k. VESPA Ciao, i.g.st.
Pr. ’250-, Grachtweg 4,
Schinveld.
Te k. Puch MAXI, kl.
zwart, bwj. 1980. Dwarsstr.
13, Nuth.
Te k. MT 5 Parijs-Dakar,
bj. eind '82, km.st. 1000.
Regentessestr. 4, Heerlen.
KREIDLER, bwj 78.
i.z.g.st. H. Dunantstr. 205,
Brunssum.
Te k. weg. omstandigh.
BROMMER Tomos Sprint
electr., 4 voetversn., ster-
wielen, schijfr., cockpit,
knipperl., i.z.g.st., ’900,-.
Tel. 045-252903.
Te k. DAMESBROMMER,
Peugeot, i.z.g.st. Pr.
’400,-. tel. 045-461368.
ONDERDELEN nieuw en
§ebr. krukas rivisie gebr.,
romfietsen o.a. Zün-

dapp's, Kreidler's, Yama-
ha s, Puch Maxi's Vespa's.
Daytona shop, Maasstr. 3,
Beersdal-Heerien.
Te k. PUCH Maxi Nostal-
fie, z.g.a.n., 300 km gel.,

800,-. Brandhofstr. 14,
Schaesberg.
Te k. SUZUKI RM 125
crosser, bj. '80. Tel. 045-
-413491.
Te k. ZÜNDAPP KS 50,
mooi spuitwerk, hj. '79. De
Lingestr. 18, Kerkrade-
West.
Te k. ZÜNDAPP, loopt
prima, vr.pr. ’ 100,-. Tel.
04402-73078.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
Hydraulik SLANGEN,
Frissen bv, tel. 04406-
-40338.
21 augustus a.s. Limburg-
se PONYKAMPIOEN-
SCHAPPEN 1983 te Voe-
rendaal. Terrein De Mare
ingang a.d. Heerlerweg.
Te k. 3-j. HENGST m.p. ge-
tuigd, 1 '/_ merrie, 3 j. mer-
rie met merrieveulen, 5 j.
Palomino merrie met veu-
len. Alle D. pony's.
Kruisstr. 35, Broeksittard,
tel. 04490-20601,
VEILIGHEIDSBEU-
GELS, uitneembaar, ner-
gens voordeliger. A. Geur-
ten, Gasthuis 10, Bemelen.
Tel. 04407-1337.
TARWESTRO te koop, ml.
Tel. 04459-1308.

Zondag 31 juli

trekker-trekwedstrijd
te Gulpen, met o.a. 6 zelfgebouwde "special" trekkers
Amerikaanse stijl. Terrein: Crapoel, nabij Gulpenerberg.
Aanvang: 10.00 uur.

Wij betalen de hoogste
prijs voor uw AUTO, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. direktieauto, bj. '80,
PEUGEOT 504 SRD, vaste
koopprijs ’ 7500,-. De auto
is in perfekte staat omdat
middels een ANWB-test-
rapport alle aanbevolen re-
paraties zijn uitgevoerd
(rapport en rep.fakturen
ter inzage). Bovendien 4
nieuwe banden. RendamxProdukten 8.V., alleen
werkdagen tel. 045-412851.
Te k. LELIJKE EEND 2
CV 6. Montfortstraat 5,
Hoensbroek.
Te k. PEUGEOT 104, bwj.
okt. '75, i.z.g.st., km.st.
61.000, zeer zuinig, pr.

’ 1000,-. 045-721552.
Te k. FIAT 127, 3-drs.,
i.z.g.st., geen roest, bwj.
'76, v. ’2200,-. Tel. 045-
-351887,
Te k. GOLF D, '80, i.z.g.st.;
Golf, '77; Capri 2300 S, 79;
Fiësta 1100 L. '78; Fiësta
950 L, '78; Kadett, 76, zeer
mooi. Inr. en financ. mo-
ge! Tel. 04498-52717 b.g.g.
04498-55983.
Burstner CAR., 3.60 mtr.,
geh. compl., slechts

’ 4650,-. Mozartstr. 25, Sit-
tard.
Te k. BMW 320, bj. 76,
i.z.g.st. met div. ace.

’ 6500,-. Tel. 04450-2980.
Te k. 2 COMPRESSORS,
electro en benz.motor.
Merc. 280 SE voor sloop.
Panhuisstr. 21, Voeren-
daal.
Ford ESCORT 3-drs. Bra-
vo 1600 beigemet. '83, Opel
Kadett 3-drs. Berlina 1300
rood '80; Opel Kadett
autom. 1200 '75, Renault 5
TL 5-drs. blauw '80, Peu-
geot 104 GL rood '81, Peu-
geot 104 GL 6, beige, '77,
Peugeot 504 Break diesel,
rood 79, Peugeot 504 TI
blauwmet. 79, Peugeot
304 blauw 76, Citroen CX
2400 GTI blauwmet. '79,
Citroen CX 2400 Pallas,
gas, schuifdak, blauwmet.
78, Citroen Visa GT
blauwmet. '82, Citoën Visa
Club zwar '80, Citroen GS
1130 met gas 78, Citroen
SM Inj. 73, Datsun 260 Z
zilvermet. 78, Renault 30
TS '77. Inruil, garantie, fin.
Bovag-garage May Crut-
zen, tel. 045-752121.

Uit voorrraad leverbaar
Nieuwste modellen

Amerikaanse wagens
Buick century Limited, Chevrolet Celebrity, Chevrolet
Camaro, Chevrolet Caprice stationcar diesel, Ford Mus-
tang 4-cylinder schakel (zeer zuinig), Chevrolet Xamaro
Cabriolet. Uniek in Nederland
Tevens grote keuze in gebruikte Amerikaanse wagens
Wij verzorgen ook u onderdelen, onderhoud en garantie
American Cars, Schimmelt, Groot Haasdal 6, Schim-
mert, tel. 04404-1888. ■ .

Bos Heerlen b.v.
Suzuki-Subaru-dealer

Grasbroekerwegf 9, Heerlen, tel. 045-724545 - 720800,
biedt aan: Subaru Mini Jumbo, '82; Subaru 1600 SRX,
'82; Subaru 1600, '81, SRX; Suzuki LJ 80 V, '80; Peu-
geot 305, 79; Mini 1100 S, 78, 79 en '80; Fiat Panda
34, '81; Ford Granada 2.3, 79; Renault 5 TL, 79; Mitsu-
bishi 2000 GLX, 77 (gas). Div.goedkope occasions van
± ’lOOO,-.

Pension Sonnblick, 8491
Waffenbrunn, tel. 09-
-4999711629, URLAUB in
herrl. Baver Wald, Halb-
pens. ab'DM 26-, Voll-
pens. ab DM 30,-. Bitte
prospekt anfördern.
Vakantie aan de MOE-
ZEL. Mooie tweepers. ka-
mers m. warm en koud wa-
ter, goed ontbijt. Per pers.
18 DM per dag, gez. dou-
che. Adres fam. Wendland,
Rosenstrasse 12 5551 Win-
trich - Moezel, tel. 09-
-49653487907 of 09-
-4965348516.
3-4 pers. CARAVAN met
nw. voortent, ijskast, ka-
chel, gasfles, ’ 2200,-. Hat-
tcmstr. 8, Sittard.
JACHTWERF Somers! 16
m 2 BM-zeilboten, nieuw,
gebruikt en verhuur. Tel.
Q4750-15972.
Te k. 4-pers. TOURCARA-
VAN, bj. '75, met kachel,
ijskast en nw. voortent.
Tel. 043-616251.
ANWB in samenwerking
met RENT A TENT, ver-
huurt op een aantal top-
campings in Midden- en
Zuid-Frankrijk compleet
ingerichte luxe bungalow-
tenten, vanaf J 399,- per
week voor 5 personen, in-
clusief standplaats. Vraag
documentatie: 04750-15583
(dag en nacht).

KIP type 74, bjr. '79. ka-
chel, ijskast, voortent
’6750,-: IT met douche-
ruimte, kachel, ijskast, bjr.
78 ’6250,-; Adria type
3,05 m, bjr. '83, nooit gebr.

’ 5100,-. Mostard Yvonnc
pr. ’ 1500,-. Varenbeuker-
weg 52, Heerlerheide.

Een goede relatie
wordt opgebouwd in vertrouwen. Hierbij kunnen wij u
helpen. Vraag vrijblijvend inlichtingen voor persoonlijke
bemiddeling.

Relatievorming Limburg
Erkend door de raad van toezicht. Mevr. Reulen Hrl.
045-412847. Mevr. Driessen Mstr. 043-35231. Mevr.
Beckers Susteren 04499-1435. Voor schriftel. inform.
Vestahof 41 Mstr. _____
Auto- en caravanhandel
De Viersprong. Gösser
TANDEMASSER met
douche, f4250,-; Wilk 310,

’ 2250,-; Astral 450, ’ 2000,-
-; Weltbummel 2x, v.a.
f 1500,-; Meibro, ’ 1500,-;
La Bohème, 5/6-pers.,
vouwwagen, ’ 2500,-; Kam-
per Opel Blitz, kachel, ijs-
kast, LPG, ’4200,-; VW-
bus, iets moois, ’ 2300,-;
speedboot, 35 pk, met trai-
ler ’3100,-. Weekend-
jacht, ook ideaal voor te
vissen, ’ 4250,-. Inkoop,
verkoop en financiering.
Terlindeweg 12a, nabij
kasteel Hoensbroek.
Voor een fijne VAKAN-
TIE aan de kust bij parti-
culier nette logies met ont-
bijt te Vlissingen. Prijs
’24 p.p. Tel. 01184-16979.
FRIESLAND te h. stacara-
vans va. ’2OO- p.w. Te-
vens camping aanw. Tel.05614-158(f
Te k. 6-pers. TOURCARA-
VAN, merk Tabbert, bj.
'79, met doucheruimte en
kachel, ijskast, voortent,
tel. 043-616251.

ZD.-FRANKR. (Argeles) -te huur 3-kamerapp., .
strand op 100 mtr., vrü van '10/9 tot 8/10 en na 22/10 I
’325- p.w. all-in. Inl. .04465-361
CARAVANSTALLING
va. ’ 100. Mogelijkheid:
overdekt en onoverdekt.'Voor informatie te bellen;
04490-10888. ,
Door omst. te huur 6-pers. \
VAK.APPARTEMENT .
aan strand van Albufereta, '10km vanaf vliegveld Ali- i
cante. Tel. 04406-12450. >
Tew k. STACARAVAN
i.z.g.st. met vlonder en ijs- ,
kast. Staplaats Camping ,
Bousberg-Schaesberg.
Tel. 045-713725.
Te k. BUNGALOWTENT ,
m. grondzeil. Schaesber- ;
gerweg 152, Heerlen, na.
17.00uur.
Te k. 4 a 5 pers. KIP-CA-
RAVAN. bwj. '74, veel ac-
cess. 04490-18537. __
Nieuwe CARAVANS van-
af ’ 4750,-. Inl. 045-460252
Te k. TOURCARAVAN,
4-pers., ijskast, verwarm.,
bj. '81. Sportstr. 16, Kerk-
raden
Te k. of' te h. CAMPING-
HUISJE te Heelderpeel.
Tel. 045-216416.
DIGUE-CARAVANS su-
perlicht, 345 kg, super laag
in prijs, ’ 6495-, voor
splinternieuwe 1984'er
modellen: Diverse occa-
sions, v.a. ’ 1759,-. Stalling
f 125,-. U'bachs Vink 39.
Kerkrade, tel. 045-460252.
Te k. Alpenkreuzer
VOUWCARAVAN, 1979,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-414010.
Te k. SPEEDBOOT met 35
pk b.b. In zeer goede staat.
Bj. '81, prijs ’ 4750-, Raad-
huisstraat 3, Hulsberg.
Te koop/huur ZOMER-
HUISJE, camping Heel-
derpeel. Tel.: 04490-10253.
Te k. TOURCARAVAN,
3-pers., in prima staat, met
ijskast en nieuwe voortent.
Tel.: 04490-15908.
Te k. gevr. CARAVAN.
Tel. 043-629557.
Lichtgew. Gruau CARA-
VANS, ook keuze uit ± 25
gebruikte car. Caravanhof
Bartels, Ireneweg 14,
Borgharen - Maastricht,
tel. 043-629557.
Te k. VOUWCARAVAN
m. André Jamet. bjr. '75,
8-pers. compl. m. keuken.
Vr.pr. ’ 1450- Brunssum-
merstr. 12, Schinveld.
Te k. TOURCARAVAN
Eriba (Troll), 5-pers. Elec-
trolux koelkast. Hoolstr.
51, Voerendaal, tel. 045-
-750301.
Te k. VOUWWAGEN,
merk Trigano, bj. '78,
4-pers. en voortent. Vr.pr.

’ 1750,-. Tel. 045-419136.
CARAVAN Chateau 475 T
1980, duurste uitv. m.
voort., alles i.st.v.nw. Tel.
045-422525.
VAKANTIEPLANNEN!
Huur een nieuwe tourcara-
van. Gereduceerde prijzen
in naseizoen. Tel. ml. 045-
-226647.
Te k. VOUWWAGEN
WALKER Viva, 6-pers..
i.z.g.st. Tel. 045-257453.

Elke vrijdag- en zaterdag-
avond voor ALLEEN-
STAANDEN v. 20.00-03.00
uur café Coin de Paris.
Rijksweg Zd. 245, Geleen.
J.man, 40 jr., zkt. kennis-
mak, m. J. VROUW van 30-
-50 jr., kind. geen bezw.
Br.o.nr. SH 531 LD, No-
belstr. 12, 6411 EM Hrl.
Welke dame durft 'n sym-
path. weekendrelatie aan
te gaan m. eenv. nette vrij-
gez., 48 jr., ruime alg.
ontw g. milt., enigszins
huisel. type, die het alleen
zijn beu is. Br.o.nr. SH 534,
L.D. Nobelstr. 12,
6411 EM Hrl.

Samen verder?
Zoekt userieus een levens-
partner? 44.000 mensen
vonden elkaar via

Stichting
Centrum Europa

(erkend door Raad van
Toezicht) Waarom u niet?
Bel nu: mevr. Klein Nagel-
voort, Peschbeemdenstr.
17, tel. 045-459448.
Man, 40 jr., met eigen huis
en auto. zkt. goed uitz.
VROUW, huwelijk niet
uitgesloten. Br.ond.nr. SB
684 LD, Fr. Erenslaan 4.
6371 GV Schaesberg.
Nette goed uitz. heer, we-
duwnaar, 63 j. zkt. kennis-
making m. riette VROUW
voor net verdere leven.
Ben in bezit an auto en
huis. Br.o.nr. Ge 634 LD
Geleen. Markt 3, 6161 GE.

ÜIRIAÜ! Tel. 045-324514.
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.
Voor u heren, -PRIVÉ en
escortservice met leuke
meisjes voor dag en nacht.

; Tel. 045-227495.
Privé bij JANETTE, tot 2
uur 's nachts. Tel. 045-
-444159.
Priveéclub YVONNE, ma.

' t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23, 045-461968.
NIEUW! Escort, tel. 04750-
-31624.

Twee dames verwennen ifJ
PRIVÉ en zeer discreet"*
Ruime verdekte parkeer-
plaats aanwezig, van—
10.00-24.00 uur, za.-zo. v—
12.00-24.00 uur, teljj
04750-31693. J
Zeer charmante gastvrou'—
wen ontvangen u in dq|=
WIENER BAR. Kejkweg 1,oy
Maria-Hoop, gezellig er.3
discreet, geop. ma. t/m vr!jysv. 15.00-2.00 uur, za. va^g
19.00-2.00 uur. Teven9ag
nog enkele meisjes gejet_
vraagd, tel. 04743-2124. [}
PRIVÉ 04494-50999. TevM
assistente gevr. h
PRIVÉ vanaf 19.00 uurur
Tel. 045-319725. n :las
CLUB PARIS, geopende,
ma. t/m vr. v.a. 14 uJe.
4-pers. whirlpool, saunahp

lux. baden, video en water-,-
bedden. ProvincialewegL
31, Noord, OirsbeekJo.i
04492-1873. Spec. kamer
aanw. jt
LA COMPARSA Vaesrada*',
37, gem. Nuth, tel. 045-iei
241592 mcl. verw. zwemf»
bad, solarium, sauna, prijl3
vé. Geopend van 12 tot 20L
uur. Bar van 20 tot 3 uur. IU

Hoera, hoera, wij zijn nUP
ook van 's middags 12 tol t°
's avonds 8 uur voor u 0
daar. Tegen speciale mati- >i
neeprijs. Gratis koud buf-^1fet, geopend tol 4 uur t
's morgens. KINGSCLUB,
Kaalheidersteenweg 43, 1
Kerkrade, tel. 045-421920. c
PRIVÉ bij Margo en Marion ~m. t/m vr. vanaf 11 uur

_
04494-52758, ass. gevr. '"Escortservice: North Euro-1
pc vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-'"31414 of tel. Maastricht t
043-12333. . a
ESCORTSERVICE: [__. \
sluitend beauty's, 24-uursfj
telefoondienst, ook week-[j
ends. North Europe, Roer- |j
mond, tel. 04750-31414 ol h
Maastricht, tel. 043-12333- \-
NIEUW privé bij Janine,('
Bernadette, tel. 04490-.
20464, va. 14.00 uur.
SUPERSEXFILMSHOW
ma-vr. vanaf 19 uur.
Hoofdstr. 39 Amstenrade \
entree ’ 10- Drankje gra-j
tis.
SEXFILMCLUB Paloma,
Pr. Hendrikln. 70A, Bruns-
sum. Nieuwe charmante
girls ontvangen u ma-vr.
15-2 uur entree ’ 10,-
Drankje gratis. ]
TIFANYCLUB de club méi
betaalbare prijzen. Leuke
jonge meisjes en gezellige
sfeer. Tel. 045-321580.
Voor gezellig samenzijn
met uw vriend of vriendin
kamers te HUUR per uur.
per dag of per nacht. Bel en
reserveer 045-415794, dis-
cretie verzekerd, escort
ontvangst mogelijk.
JAKELINE, jong en spon-
taan, exclusief, privé 045-
-721759, ook zat. en zon-
dag.
BERNADETTE bijzonder
lief, van 10 tot 1 uur, ook
zat, en zond. 045-721750,
BRIGITTE en Sonja uü
Beek, vanaf 12.00 uur, tel-
-04494-53846. 1
Privé bij ANITA, met video,
ook 's zaterdags. Tel. 045-
-352543. J
Nieuw SONJA. ContactbU-
ro Limburg. Tel. 04494-
-46884, J
Café INCOGNITO. De ba'
voor hem. Nieuwstr. 147,
Kerkrade. ,

Nette DAMEN erwarten
Sic in Privater Atmosphare
tagl. ab 11.00 Uhr. D-510Z
Würselen, Krefelderstr. 64.
tel. 09-492-405-938-38.
PRIVÉ b'j Nellie. Tel. 045-
-711378.
RELAXEN met Sonja en
Mirjam van 11 tot 23 uur-
Tel. 045-219363. ___.
ESCORTSERVICE,
charm. dame komt bij ü
thuis of in hotel. 045'
222802. J
Gevr. zwaargeb. mannen
voor NAAKTFOTO'S'
Liefst uniformdragers-
Br.m. foto worden beanW- j
Discretie verz. Br. ond. nr
SH 532 LD, Nobelstr. 12'!
6411 EM Heerlen. ___■
Wilt u het OOSTERS, da'
kan. Suffolkweg 13. Weert.
tel. 04950-20247.
CHANTAL ontvangt u Pri'
vé discreet. V.a. 13-22 uur.
tel. 04407-1403. 1
Mooi meisje „Privé". Te
045-227542. _^

BRIGITTE ontvangt u Pn'
vé. Tel. 043-35259. r
TAMARA ontvangt u pri^é'
Tel. 043-31440. __-

NOENDA: van 10.00'
20.00 uur. 04432-451 8'
Ook zaterd. Assistent6
gevr.
CONTACTBURO Lucie<
voor relaxadressen va
dames, boys enz. Te-
-04494-50921. ____-
PRIVÉ. Bodymassageesauna, pornofilms. Entre
’l5,- met 2 gratis dranK'
jes. Maastricht, Kapoenst'-
-29, 50 mtr. vanaf Vrijth°''

_^
Aken: alleen v. PAR^iedere zaterdag in Ha'j'
Diepkuhl. Grote V*xeZ
avond, vanaf 20.00 u., *e'
09-49241153028.
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Tijdjevrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN
joyal: Octopussy, 4e week, 12 jr. dag.
130 en 20.30 uur, za en zo 14.30, 18.45
h 21.30 uur.
tivoli: Blue Thunder, 12 jr. 2e week,
Bg. 15.30 en 20.00 uur (m.u.v. maan-
6g), za en zo 15.30, 19.00 en 21.30 uur.
let geheim van Nimh, a.l. dag. 14 uur.
I 5: Poltergeist, 3e week, 16 jr. dag.
*.30 en 20.30 uur. Torn en Jerry, a.l. dag.
R.OO uur. Spartacus, a.l. dag. 20 uur.
Itartrek, 12 jr. dag. 14 en 21 uur. Helden
II de frontlinie, 16 jr. dag. 13.45 en 20.45
lur. Smokey and the bandit 2, dag. 14.15
Il 21.15 uur.
'assage: Kamermeisjes voor het betere
»erk, 18 jr. dag vanaf 14.00uur. Blue or-
ie, 18 jr. do t/m zo 24.00 uur.
Itpoet: The state ofthings, zo 20.00 uur.

UBACH OVER WORMS
trand-theaier: Class of 1984, 16 jr, zab.OO uur, zo 19.00 en 21.00 uur.

KERKRADE
wijngrachttheater: 101 Dalmetiers, 4e
'eek, a.l. za, zo 15uur. Twee stoere truc-
ers op de snelweg 12 jr. za en zo 17.30
ur, di 20.30 uur. De lift, 16 jr. za, zo en
ba 20.30 uur.

SCHAESBERG
lutokino: Smokey and the bandit, deel. a.l. do en vr 22.15 uur. Don't go in the
louse, 16 jr. do en vr 24.30 uur. Twee
toere truckers op de snelweg, 12 jr. za,
6 en ma 22.15 uur. Avontuurtjes in Ti-
oler schuurtjes, 16 jr. za, zo en ma 24.15
lür. Tarzan de aapmens, a.l. di en wo
fe.ls uur. Poltergeist, 16 jr. di en wo
4.15 uur.

MAASTRICHT
festival: Hair, a.l. dag. 14.30 en 20.30;br,
1'alace 1: They all laughed, a.l. dag. 14.15
'h 20.15 uur.
'alace 2: Messalina. 16 jr. dag. 14.15 en

"0.15 uur
'itudio: E.T., a.l. dag. 14.00 uur. West
ide Story, a.l. dag. 20.00 uur.
loyal 1: Vrolijk sexpension, 18 jr. dag.
'anaf 12.00uur, za en zo vanaf 13.00 uur.
teisjes van de betere stand, 18 jr. vr en
f 22.45 uur.loyal 2: Kannibalen vallen aan, 2e
leek, 16 jr. dag. 14.30, 16.30 en 20.30 uur.
Tijger van Shaolin, 16 jr. vr en za 22.30Er.
Kabi 1: Octopussy, 12 jr. 4e week, dag.«, 16.45 en 28.30 uur.
flabi 2: Wie met pech omgaat, a.l. dag.
H.OO, 16.30 en 21.00 uur.
"labi 3: American Gigoio, 16 jr. 2e week,
kg. 14.00, 16.30 en 21.00 uur.
filmhuis: The big store, do 21 uur. A
toght at the opera, vr 21 uur. Les vacan-
'es de Monsieur Hulot, za 21 uur. Mon
'ncle, zO 21 uur.

VALKENBURG
Uuoscoop: Tootsie, a.l. do t/m zo 14.30,
9.00 en 21.30 uur. Firts blood, 12 jr. do"m zo 14.30, 19.00 en 21.30 uur. Aas der

fcen, a.l. ma tm wo 14.30, 19.00 en 21.30
fur. Classof 1984, 16jr. ma t. m wo 14.30,
'9.00 en 21.30 uur. Sexy schatjes in New
'ork, 18 jr. do t/m di 24 uur. Een manier
"er keer, 18 jr. do t/m di 24 uur. Het
'londje van hiernaast, 18 jr. Wo 24 uur.
prky's pikante pretpark, 16 jr. Wo 24
HUr. 'GELEEN
Joxy: An officer and a gentleman. 12 jr.

* week, do t/m di 20.30 uur, zo 18.00en
*30 uur. Deensesnoepjes in Tirol, 16jr.
Ï23.00uur.%dio Anders: De lift, 3e week, 16 jr. do
". di 20.45 uur, zo 18.00 en 20.45 uur.

SITTARD
'orum: Firebird Tornado, a.l. do t/m di
W.30 uur, zo 18.00 en 20.30 uur. Who da-!*s wins, 12 jr. do t/m di 20.45 uur, zo
"8.00 en 20.45 uur.

EXPOSITIE
HEERLEN
Jjalerie Stadhouders, Potgieterstraat
*": beeldhouwwerken en schilderijen
'f*n Alfons Stadhouders. Elke zaterdag
SP - 20 uur..'adhuis: werk uiteigen collectie. Open
"Mens kantooruren. Gedurende deJaand juli.
galerie Jean Viehoff, Tempsplein 10:
**eningen en schilderijen van eigen
*erk. Te bezichtigen na afspraak,
j'-715426.Bezoekerscentrum Schrieversheide,
chaapskooiweg 99: olieverven en et-
*l van Willem Labey. Open dag. 10 - 18
ïür. Tot eind juli.
geologisch museum, Voskuilenweg

~ '" evolutie van beenvissen. Open ma
""» vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4

?.gu_tus.
l'Jstenmakerij Du Passage:Egyptische
J?hst van Ibrahim Faiek. Open tijdens
'ikeluren. Tot 16 augustus.

KERKRADE
Klein Rolduc: tal van fa-tten uit de Limburgse mijnbouw

.Pen di t/m vr 9 - 17 uur, za en zo 13 - 17«Ur.

UBACH OVER WORMS
Binnenhof, Grensstraat 87d^k van Joos Damen. ledere donder

10 - 22 uur.

HOENSBROEK
l*steel - archeologisch museum: car-
lj.°nfossielen van S. Prins. Open dag
t " 17 uur. Tot en met 1 oktober.[,*steel — fotogalerie 68: werk van
l^burgse beroepsfotografen. Open majjl vr 10 - 12 en 13.30 - 17 uur, za en ze
(r^O - 17 uur. Tot en met 28 augustus.
I^teel - expositiezolder: fijnschilder-|^ nst van Jo v.d.Brand. Open dag. 10
|r uur. Tot en met 31 juli.
Va e'- ridderzaal: Rond een veelluik
SJEvert Thielen. Open dagH\o -17 uur

' en met 15 september.

VALKENBURG
Cocarde, Odapark: olieververjj.aquarellen van zr. Odilia Bruis

Ï0r2-Open ma t/m vr 13.30 - 17.30 uur
*V_en met 1 augustus-
va ° Stadhoes: orphistische aquareller

Annie Savelkoul-Pinckers, schilde
<jj J1 van Maria Vaessen-Pinckers. Oper
iJ1 Urn zo 14 -18 uur. Tot en met 9 augus-

VENLO
vanSeurn Van Bommel-Van Dam: werk
lt0 Limburgse kunstenaars, aange-
\~l "t door het museum. Open dag.lo -b6r Ur> za en zo 14-17 uur. Tot 5 septem-
MH*.W cc' Centrum:schilderijen, gra-
van |n objecten van deelnemers Jan
kv„ Eyck Academie. Tot en met 21Status.Ij. °tel, Nijmeegseweg 90: werk vanns Truyen. Tot 24 augustus.

ROERMOND
f.: 'Ie ne Beggarden, Bakkerstraat
l.n„ rlt van acnt Midden-Limburgse
1? Open do 18 - 21 uur, za 9 -Wu _en zo 14 "17 uur- Tot en met 18O^stus.♦:gr 'entemuseum, , Andersonweg
"'ar<. _. uit Limburg van 14 kunste-
V ' °Pen di t/m vr 10 -12en14 - 17
' ._. _enzol4 - 17 uur. Tot en met 14

Treinen met het gezin...
De VRIENDEN VAN HET LIMBURGS DAGBLAD krijgen in deweek van
1 t/m 5 augustus, voor het laatst in deze zomerperiode, andermaal ge-
legenheid de NS-gezinstoerkaart a 136 gulden te kopen. Een kaart an-
nex toegangsbewijs voor een attractie naar keuze. Zoals daar zijn
rondvaart Rotterdamse haven en Amsterdamse grachten bezoek
Evoluon Eindhoven, Veenmuseum Barger Compascuum en' Dolfina-
rium Harderwijk. Bovendien nog een extra arrangement eveneens
voor alle gezinsleden. Deze namelijk:attractie Scheveningen (retour
Den Haag-Scheveningen, bon voor gratis Scheveningen-paspoort
reduktie van 2 gulden op prijs Scheveningen-snack). ' 7
Informaties en kaartverkoop van 1 t/m 5 augustus bii alle kantoren
van het LIMBURGS DAGBLAD

" Scheveningen met zijn pier vanuit de lucht gezien

HEIN EN CEARA REINAERTS-lJANSSEN

Gouden paar
in Schaesberg

SCHAESBERG - Vandaag,
vrijdag, vieren Hein Rei-
naerts en Clara Reinaerts-
Hanssen uit Schaesberg hun
gouden huwelijksfeest. Om 15
uur wordt een dankdienst op-
gedragen waarna het paar, sa-
men met zijn vijfkinderen en
evenveel kleinkinderen, van
18.30 uur tot 19.30 uur zal reci-
piëren in De Ark in Schaes-
berg.

Hein werd in 1907 in Schaes-
berg geboren en trad na zijn
schooltijd in dienst van de
Oranje Nassau 2. Hier zou hij
blijven tot zijn pensionering in
1967 in de functie van opzich-
ter luchtverversing van het on-dergronds mijnbedrijf. Zijn
grote hobby was en is voetbal-
vereniging RKONS waarvanhij in zijn beste jaren aktief lidwas. Een andere liefhebberijvan hem is tuinieren. Clara (74)zag in Nieuwenhagen het le-
venslicht en was na de lagere
school in diverse huishoudens
werkzaam. Haar hobby's zijn
kienen en het bejaardenkoor.

Beide mensen genieten een
voortreffelijke gezondheid en
ze zijn als echte 'Sjeeter luuj'
op Schaesberg vrij populair." Het gouden echtpaar Reinaerts-Hanssen

Beelden
Gisteren in Bastogne. Tussen spij-
len van zwarte tralies hing een boe-
ketje verse veldbloemen. In het
hekwerk namelijk die de crypte van
het „American Memorial" afsluit.
Het stervormige monument staat
boven op de Mardasson-heuvel.
De heuvel namelijk waarop Duit-
sers, tijdens die bange da-
gen'44/45, het kortst bij omsingel-
de Amerikanen geraakten. Vlak bij
het „Memorial" ligt Bastogne His-
torica! Center. Gisteren, zoals vrij-
wel elke dag trouwens, het doelwit
van vele bezoekers. Van alle leeftij-
den, van velerlei nationaliteit. Zij
worden, de bezoekers, uitvoerig
geïnformeerd over de bloedige Ar-1dennenveldslag. Aan de hand van
originele films uit die dagen, van
reconstructie-tableaus, van uitge-
breide collecties wapens, unifor-
men, materieel en wat dies meer
zij, van een amfitheater waarin
twintig minutenlange uiteenzettin-
gen (in het Frans, Engels, Duits,
Nederlands) worden gegeven over
de bloedige strijd in de Ardennen.
Imponerend allemaal. Naar de keel
grijpend óók. Zoals voor die Ameri-
kaan van middelbare leeftijd die
huilend het amfitheater verliet. Hij
had, zo bleek, zijn vrouw mee naar
Europa genomen, mee naar de lo-
katies alwaar hij destijds als jonge
soldaat in de drek gelegen had. De
beelden van weleer in het Bastog-
ne Historical Center werden hem
opeens te veel....

Herinnering
Alleen kerkhoven en monumenten
roepen nog, bij hen die er ontvankelijk
voor zijn, de herinnering op aan de
oorlogstijd van destijds. Amerikaanse
oorlogskerkhoven in Neuville-en-
Condroz, in Henri-Chapelle, in Lu-
xemburg, in Wiltz, in....; Duitse militai-
re begraafplaatsen zoals in Recogne-
Bastogne: zij tekenen de Ardennen
zoals zij dat elders (in onze regio bij
Margraten bijvoorbeeld) eveneens
doen. Het is goed even stil te staan bij

een oorlogsgraf, het is goed even te
toeven bij een kruis dat de dood van
een soldaat markeert. Wat te denken
van dat ene graf op het Duitse oor-
logskerkhof in Recogne waarvan het
stenen kruis met simpele lettertekens
meldt dat het de laatste rustplaats is
van „Getreiter" "Hans-Heini Turloff, op
25 december 1944 op drieëntwintigja-
rige leeftijd gesneuveld? Wat vooral
te denken van bijvoorbeeld evenoude
parachutist John Fister uit het verre
Oklahoma die op eerste Kerstdag'44
ergens bij Hemroulle in zijn schutters-
kuil door een Duitse tank werd ver-
morzeld? Hij was als bevrijder naar
Europa gestuurd en betaalde dat met
zijn leven. Hij is als een symbool van
honderdduizenden andere meestal
jonge Amerikaanse soldaten die hun
land, hun familie nooit meer levend
hebben teruggezien. Dat wordt he-
dentendage door meestal jeugdigen
die niet weten wat oorlog is en niet
begrijpen kunnen wat destijds bevrij-
ding betekende, wel eens straal ver-
geten

Kienagenda
VRIJDAG

Heerlen: 20 uur in het gemeen-
schapshuis Schaesbergerveld. 20
uur in het Pauluscentrum de Wieër.
19.45 uur in zaal Hermans Schaes-
bergerweg. 19.45 uur in het Kegel-
paleis. 20 uur in bovenzaal van café
Stad Heerlen.
Kerkrade: 20 uur in het gemeen-
schapshuis Spekholzerheide.
19.45 uur in club 208. 19.45 uur in
zaal v.d. Heiden. 20 uur in zaal Reu-
ling.
Nieuwenhagen: 20 uur in zaal Vee-
nendaal.
Bocholtz: 20 uur in zaal Derwall.

Schaesberg. 20 uur in het Hobby-
clubgebouw. 20 uur in zaal 't Berb-
ke.
Übach over Worms: 20 uur in zaal
Eggen.
Brunssum: 20 uur in het Unitasge-
bouw. 14 uur in het Irenehuis. 20
uur in 't Höfke. 19.45 uur in Concor-
dia.
Hoensbroek: 19.15 uur in zaal Schif-
fers. 19.30 uur in het St.-Janscen-
trum. 'Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va-
renbeuk.
Nuth: 20 uur in het Trefcentrum.

Schuttersveld
viert feest

BRUNSSUM - Zaterdag 6 augustus
gaat de buurtvereniging Schutters-
veld feestvieren en enkele personen
huldigen die 25 jaar of meer lid zijn
van het buurtschap. Het wordt een
groot openluchtfeest in en om het
Schuttershüske. Medewerking
wordt verleend door het orkest Big
Joe met als specialegast Bruno Maj-
cherek. Verder staat op het pro-
gramma een barbeque en een grote
verloting. Bij slecht weer vindt het
feest binnen.plaats. De entree is vrij.

EENS WOEDDE ER HET BLOEDIGE ARDENNENOFFENSIEF

Bastogne, hart van
herinneringen......

„Nergens werd zoveel Ameri-
kaans bloed in één enkele
veldslag vergoten ". Deze
woorden zijn uit de mond van
ene kolonel Armstrong. Een
Yank die, dik dertig jaren ge-
leden, deze opmerking niet zó
maar slaakte. In die toen óók
voor Zuid-Limburg bange we-
ken -waarin het beruchte en
beroemde Ardennenoffensief
in alle hevigheid woedde-
sneuvelden, raakten gewond
of vermist 76.982 Amerikaan-
se soldaten. Hoewel de exac-
te verliezen aan de andere
kant onbekend zijn, staat het
vast dat minstens 12.500
Duitse militairen het leven
verloren. En alléén in en rond
Bastogne overleefden 368
burgers in die dagen het oor-
logsgeweld niet. De historie
van de Ardennen, tussen za-
terdag 16 december 1944 en
donderdag 4 januari 1945, is
met bloed geschreven

De Slag om deArdennen. Eén van de
vele hoofdstukken uit de mondiale
oorlogsgeschiedenis. De Slag om de
Ardennen. Een ijzingwekkend ver-
haal van wanhoop en van volharding.
Vertwijfeling waarover vele jaren later
generaal Hasso Eccard von Manteuf-
fel (bevelhebber van het Duitse Vijfde
Pantserleger) zich onder meer ontval-
len liet: „Ons leger was overbelast en
de voorraden waren nagenoeg uitge-
put. Bovendien was de geallieerde
luchtmacht oppermachtig. Ondanks
een bepaald succes in het begin lie-
ten deze factoren niet toe enige hoop

te koesteren op uitbreiding van hetDuitse offensief". Standvastigheid
waarover Anthony McAuliffe, briga-degeneraal van de 101eAirborne Di-
vision, zich later zou herinneren:„Omsingeld door meerdere Duitse di-
visies vierden wij een droevig Kerst-

feest. Wij zullen dat nooit meer verge-
ten. Voor ons was het mooiste Kerst-
geschenk de komst van de mannen
van Pation die de cirkel doorbraken
en ons bevrijdden".

" De Place du Carré in Bastogne op 16 december 1944. " Datzelfde plein nu, herdoopt in Place McAuliffe.

Hoepel op!
Bastogne. Dat is ook de plaats al-
waar brigadegeneraal Anthony
McAuliffe, op het Duitse capitula-
tieverzoek, reageerde met het we-
reldberoemd geworden en nog
steeds letterlijk onvertaalbare
woord „Nuts". Een woord dat zo-
veel betekende als „Hoepel op!".
Een dagje naar Bastogne is leer-
zaam en interessant. Een dagje
Bastogne is als groet aan, als even
stil staan bij het bloedige Ardenne-
noffensief 44 45.

Vanaf de grenspost Eijsden voert
de E-9 via Luik en, na de Waalse
hoofdstad, via de pas tot voorbij
Houffallze geopende autoweg
rechtstreeks naar Bastogne. Bij
het binnenrijden van Bastogne wij-
zen witte borden met het opschrift
Mardasson deweg naar „American
Memorial" en Bastogne Historical
Center. Entreeprijs Center: 120
franken.

LOTERIJ IN
SCHINVELD

SCHINVELD- Harmonie St. Caeci-
lia in Schinveld is een grpte loterij
gestart waarmee maximaal duizend
loten aan de man worden gebracht.
De lotprijs bedraagt 10 gulden ge-
durende zes maanden of 60 gulden
ineens. De opbrengst komt ten goe-
de aan het instrumentarium en het
uniformenfonds en de trekking
heeft plaats in september.

Open dag square
dance Treebeek

TREEBEEK - De square dance
club Treebeek houdt dinsdag 2
augustus open dag in het buurtcafé

*t Prearhuys aan de Wyenweg 153
in Treebeek. Square dance is een
uit de Verenigde Staten overge-
waaide dans op country en wes-
tern muziek. In Nederland zijn 17
square dance clubs, waarvan drie
in Limburg. De open dag begint om
20.00 uur en duurt tot 22.30 uur.

films
WIJNGRACHTTHEATER
„DE LIFT": een opmerkelijke
Nederlandse horrorfilm uit 1983
In de hoofdrollen: Huub Stapel
en Willeke van Ammelrooy. Re-
gie: Dick Maas. „De lift" is een
debuutfilm van Dick Maas, die
hiermee niet alleen in Neder-
land, maar zelfs tot in Amerika
toe veel waardering heeft
geoogst. Dick Maas beschikt
over een bijzondere gave om
spanning te doseren en met „De
lift" levert hij een productie af.
die zijn weerga in dit Nederland-
se genre niet kent. Een liftmon-
teur gaat een geheimzinnige
strijd voeren met' een lift, die
zelfstandig geworden is. De lift
maakt een aantal slachtoffers,
voordat de vasthoudende mon-
teur met gevaarvoor eigen leven
het „monster" te lijfkan gaan. 16
jaar.

GRAND THEATER
(Ubach over Worms)
„CLASS OF 1984", een redelijk
spannende en vlot gemaakte Ca-
nadese thriller uit 1982. In de
hoofdrollen. Perry King, Timo-
thy Van Patten, Merrie Lynn
Ross, Roddy McDowall. Regie:
Mark Lester. Het verhaal speell
in 1984 op een school ergens ir
Amerika. Twee leraren ontdek-
ken, dat er drugs op school ver-
handeld worden. Een van de ge-
bruikers valt stoned uit een vlag-
gemast dood.Voor de leraren hel
sein om de handelaars mei
kracht te bestrijden. Een grim-
mige verbeten strijd begint,
waarbij doden vallen en waarbij
de vrouw van een der leraren
verkracht wordt. De meeste ben-
deleden'komen op een gruwelij-
ke manier aan hun einde. Voor
de speciale liefhebber. 16 jaar.

H5
„POLTERGEIST": een uitste-
kende Amerikaanse horrorfilm
uit 1982. In de hoofdrollen: Jo-
beth Williams, Craig T.Nelson,
Beatrice Straight, Dominique
Dunne. Regie: Tobe Hooper. Het
gezin Freeling wordt geteisterd
door klópgeesten. Hun doch-
tertje wordt door deze wezens
via de televisie ontvoerd. Des-
kundigen proberen het echtpaar
Freeling te helpen en uiteinde-
lijk lukt het een exorciste om het
dochtertje weer uit het „doden-
rijk" terug te halen. Maar dan ko-
men de doden massaal in op-
stand en breekt de hel los. De kij-
ker wordt geconfronteerd met
een reeks huiveringwekkende
beelden, waarbij stalen zenuwen
gewenst zijn. 16 jaar.
„SMOKEY AND THE BANDIT,
2": een amusante Amerikaanse
avonturenkomedie uit 1980. In
de hoofdrollen: Burt Reynolds,
Jackie Gleason, Jerry Reed, Sal-
ly Field. Regie: Hal Needham.
Een komisch trio moet een per-
soonlijk geschenk van de gou-
verneur aan de Republikeinse
Partij vervoeren. Het is een flin-
ke krat. Het trio maakt gebruik
van een snelle sportwagen en
een vrachtauto. Onderweg blijkt
een zwangere olifant in de krat te
zitten. Alle leeftijden. (Ook in
Autokino)
„SPARTACUS": een Ameri-
kaans historisch kijkspel uit
1959. In de hoofdrollen: Kirk
Douglas, Laurence Olivier, Jean
Simmons, Charles Laughton,
Peter Ustinov. Regie: Stanley
Kubrick. Grote filmnamen heb-
ben aan deze inmiddels legenda-
risch geworden film meege-
werkt. Kirk Douglas organiseert
als Spartacus de slavenopstand
en trekt plunderend door Italië
waar zij door Crassus worder
verslagen. Alle leeftijden.

IN GESPREK
Crossbaan

Heeft er iemand last van dat de kin-
deren met hun crossfietsen op het
speelveldje bij de Caumerbron fiet-
sen, dat ze wat lint van de echte
crossbaan in 't Hellegat gebruikt
hebben voor een beetje afbakening
van hun baan? Trouwens, nergens
staat dat het verboden is om op't
veldje te fietsen. Wel staat er een
bordje 'Verboden voor honden en
bromfietsen. Wie van de heren
heeft zich het ongenoegen van vele
ouders op de hals gehaald door dit
te gaan verbieden want de kinderen
gaan nu de straat op. Vindt men het
beter als de kinderen in de afbraak-
woningen rotzooien of in de nieuw-
bouwwoningen die in deze wijk
nogal te vinden zijn en waar nogal
wat schade wordt aangericht. De
kinderen hebben een week op 't
veldje gefietst en niemand heeft last
van hen gehad. Wie van de heren die
dit verboden heeftkunnen we de re-
kening presenteren nu ze bezig zijn
de jongensnaar 't Hellegat of de Eg-
straat te dirigeren. Waardoor ze de
'autobaan' Caumerweg en de Pale-
stinastraat moeten oversteken. He-
ren, doe hier wat aan. en laat de kin-
deren op 't veldje fietsen. Waarvoor
zijn anders speelveldjes?

HEERLEN J.Lipsch

TIJDJE -.
4*VRIJ m

9 NINO TOMADESSO
fl HHI I " MAASTRICHT. Algemene markt bij

r»_RTT^ stadhuis van 8.00-13.00 uur.
_■■■■■ " LANDGRAAF. Op Draf- en Renbaan

Schaesberg Grote Prijs van Limburg. Dra-
*Jm \y J verijen en rennen met totalisator vanaf

19.00 uur.

" MEIJEL. Jaarmarkt met skischans-
springen en braderie. Van 16.00-21.00_^^^_r^P^_i|TiT^*H " ARCEN. Arcense Bierfeesten.

" EPEN. Feestweek met optreden The
BBBBBB*BBB*^m^mm^m< Peanuts en Jansse Bagge Band.

" EIJSDEN. Diepstraatfeesten.In KOH-zaal antiekmarkt van 18.00-22.00
uur.
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Openingsdag EK-titelstrijd niet ongunstig verlopen voor Oranje-equipe

Ehrens uit zadel gewipt
HICKSTEAD - De eerste dag van de Europese titelstrijd is
voor de Nederlandse springruiters in Hickstead over het ge-
heel genomen niet ongunstig verlopen. In het jachtsprincon-
cours, waarmee traditiegetrouw werd begonnen, belandde
de nationale equipe op de alleszins redelijke vijfde positie
van de elf deelnemende teams. De hoop opeen medaille blijft
derhalve bestaan en dat is al meer dan na het fiasco tijdens
het CHIO in Aken een maand geleden mocht worden ver-
wacht.

De goede klassering van de landen-
ploeg was vooral te danken aan de
verrichtingen van Willy van der
Ham met Feinschnitt Z en Anton
Ebben met Jumbo Design. Dit
tweetal behoorde weliswaar niet tot
de allersnelsten, het feit dat alle hin-
dernissen in beide ritten overeind
bleven, waardoor er geen strafse-
conden bij het totaal kwamen, ver-
goedde veel. Rob Ehrens was met
Surprice wel snel, maar zakte een
eind door twee springfouten.

" Rob Ehrens: onrustig parcours na valpartij. Foto: 3poot

Boet van Duimen
niet op motor
Franco Uncini

AMMERZODEN - Boet van Dui-
men zal, ondanks eerdere toezeg-
gingen, niet de beschikking krij-
gen over de Suzuki-fabrieksmoto-
ren van wereldkampioen Franco
Uncini. Het Japanse fabrieksteam
heeft de beslissing genomen de
speciale machines slechts beschik-
baar te houden voor de 28-jarige
Italiaan, die tijdens de TT-races in
Assen eind juni zwaar gewond
raakte. Uncini heeft deze week
aangekondigd in de laatste GP-
race van dit seizoen, 4 september
op het circuit van Imola, zijn ren-
tree te maken.

Boet van Duimen, onder contract
bij de Nederlandse importeur, krijgt
voor de Grote Prijzen van Engeland
(zondag op Silverstone) en Zweden
(een week later op Anderstocp) de
beschikking over de reserve-moto-
ren van Randy Mamola. De Ameri-
kaan is bij afwezigheid van Uncini
de kopman van de Japanse fabriek-
stal.

Van Duimen rijdt deraces in Enge-
land en Zweden (de tiende en elfde
uit de wereldtitelstrijd) in de kleu-
ren van de fabriekssponsors.

Fouten
„Ik was op het voorterrein een keer
hard van mijn paard gevallen",
verklaarde de Limburgse spring-
ruiter. „Dan is de rust even weg.
Dat bleek ook wel uit mijn par-
cours, Surprice keek veel om zich
heen en ik kon hem moeilijk in de
hand houden. Dan is het geen won-
der als er fouten volgen. Nog is al-
les niet verloren. Er volgen nog
meer onderdelen en het veld staat
dicht bijelkaar ".

Zwitserland maakte zijn favorieten-
rol volledig waar. Walter Gabathu-
ler (met Beethoven) en Willy Melli-
ger (met de in Nederland gefokte
Van Gogh) voeren het voorlopige
klassement aan voor titelverdediger
Paul Schockemöhle. Thomas Fuchs
heeft als zesde ook nog volop kan-
sen en Heidi Robbiani, de enige
amazone in Hickstead, werd veer-
tiende.
In het landenklassement heeft
Zwitserland dan ook al een com-
fortabele voorsprong op Groot-
Brittannië, West-Duitsland en Oos-
tenrijk. De Fransen, tevoren even-
eens als favorieten aangemerkt,
vielen tegen en bleven zelfs nog
achter Nederland.
De uitslag van het jachtspringconcours is
(tussen haakjes de strafpunten in het alge-
meen klassement): 1. Walter Gabathuler
(Zwi) Beethoven 83,95 seconden (0 straf-
punten) 2. Willy Melliger (Zwi) Van Gogh
85,08 (0,565) 3. Paul Schockemöhle (Wdl)
Deister 86.42 (1.235) 4. Erik Wauters (Bel)
Dark 88,25 (2,150) 5. graziano Mansinelli
(Ita) Gitan P 89,54 (2,795) 6. Thomas Fuchs
(Zwi) Swiss 91.19 (3.620)9. Willy van der
Ham (Ned) Feinschnitt 93,23 (4,640) 20. An-
ton Ebben Jumbo Design 100,47 (8,260) 30.
Rob Ehrens Surprice 106.42(11,235) 44. Ton
Klumpers Old Man N 150,43 (33,240)

Landenklassement: 1. Zwitserland 4,185
strafpunten 2. Groot-Brittannië 13,885 3.
West-Duitsland 16.310 4. Oostenrijk 18,430
5. Nederland 24.135.

Transferbedrag staat overgang Van Bommel in de weg

MVV: Heer
en meester

MAASTRICHT - De ruim tweedui-
zend toeschouwers die de gang
naar het Heerdersportpark maak-
ten in de hoop MVV's nieuwe aan-
winst Dick Nanninga aan het werk
te zien, zijn niet alleen in dit op-
zicht teleurgesteld, ook rechter-
spits Willy van Bommel bleek
eveneens niet van de partij.

Willem II lijkt in het wel-of-niettes-
spelletje voorlopig aan het langste
eind te trekken. Volgens MVV-prae-
ses Max Tripels heeft MVV er alles
aan gedaan om Van Bommel voor
MVV te behouden, maar de zaak
strandt vooralsnog op de 'hoogte
van de transfersom.
De afwezigheid van deze twee vaste

pionnen heeft MVV-trainer Wester-
hof aangegrepen om enkele experi-
menten door te voeren. Zo kreeg het
talent Eugene Dinjens 90 minuten
lang de kans om tegen deze Heer-
ploeg, die pas een training achter de
rug heeft, zich waar te maken. On-
danks dat Westerhof Dinjens niet
op zijn eigen middenveldstek pos-
teerde, ontbrak het deze speler aan
de juiste mentaliteit om het vertrou-
wen dat hem de MVV-coach gaf
waar te maken. Het moet voor de
oudere MVV-garde zoals Bert van
Marwijk, het grootste gedeelte van
de wedstrijd het meest aan de bal,
en Johan Dijkstra bijna onbegrijpe-
lijk overkomen, hoe slecht sommige
jongeren gebruik maken van de

Heer-MVV 0-5 (0-3); 8e min Knipa (eigen
doel) 0-1, 14e min P Duisings 0-2, 45e
min J Quaden 0-3, 51e min Marcel Adam
0-4, 62e min P Penders 0-5; scheidsrech-
ter Houben; toeschouwers 2.000

Opstelling MVV: W Dusseldorp, B Pen-
ders (45e Robbie Delahaye), Bert van
Marwijk, Johan Dijkstra (45e min
Smeets), J Quaden. P Penders. B Dui-
sings (45e min Jo Maas), M Janssen (45e
min Hans Linders), E Dinjens, Willy
Trags (Adrie van Staveren), Marcel
Adam.

kansen die zij krijgen om zich een
plaats in het elftal te veroveren.
Het was aan het spel van MVV dui-
delijk te merken dat de zware och-
tendtraining zijn sporen had ach-
ter gelaten. Ondanks dat de profs
in de eerste helft een 0-3 voor-
sprong namen kwamen de toe-
schouwers geheel niet aan hun
trekken. Ook in de tweede helft
bleef MVV volharden in het risico-
loos geschuif, af en toe onderbro-
ken door een spetter van de hard-
werkende Bert van Marwijk. Het
mooiste doelpunt viel pas in de 62e
minuut toen Paul Penders een
knappe voorzet van Adrie van Sta-
veren langs doelman Brands kop-
te.

Eis Zoetemelk afgewezenPARIJS - De president van het Pa-
rijse gerechtshof heeft de eis van
Joop Zoetemelk om twee nieuwe-
deskundigen aan te wijzen in de
dopingzaak afgewezen. Jean-Mi-
chel Guth oordeelde dat de organi-
satie van de Tour de France valt
onder de reglementen van de Fran-
se wielerfederatie (FFC), die is
aangesloten bij de internationale
wielerunie (UCI).
Door de uci is een functionaris aan-
gewezen, die toeziet op het goed

verlopen van de medische controle.
Hij wordt daarin bijgestaan door
een arts, die is aangewezen door het
ministerie van jeugd- en sportza-
ken. De urinemonsters, die na af-
loop van iedere etappe worden afge-
nomen, worden doorgestuurd naar
het toxicologisch laboratorium van

de medische faculteit van Parijs. In
het geval van Zoetemelk zijn de re-
sultaten van de eerste analyse be-
vestigd door een tegenonderzoek.
„Als Zoetemelk, al dan niet terecht,
dat resultaat aanvecht", zo luidde
de uitspraak van de president, „dan
moet hij de voor de dopingvoor-

schriften verantwoordlijke mensen
voor het gerecht dagen en niet de
„Societe", die dan ook moet worden
ontslagen van rechtsvervolging".

De president is van mening dat
Zoetemelk niet de vennootschap
Tour de France, maar de UCI dan
wel de Franse wielerunie had moe-
ten dagen. De zaak wordt vrijdag
voortgezet. Dan wil de president
de medische commissie van de UCI
horen.

Glenn Hysen
naar PSV

GOTHENBURG - Glenn Hysen
heeft een contract voor twee-en-
een-half jaar getekend bij PSV. De
23-jarige Hysen zal dit najaar in het
toernooi om de Europese beker nog
uitkomen voor zijn oude club, IFK
Göteborg. Voor 6 november, de dag
dat in Zweden de nationale compe-
titie eindigt, kan Hysen al in Neder-
land aan de slag.

FORTUNA, RODA, MVV EN VVV WILLEN VLAMMEN

DSM Limburg Cup.
apotheose voorseizoen

door huub paulissen
HEERLEN - „De strijd om de
DSM-Limburg Cup moet tot
in lengte van dagenwoedden.
Het spelpeil is voortreffelijk,
het publiek loopt er warm
voor en het is een uitstekende
test-case voor de start van de
nieuwe competitie". De vier
Limburgse clubs in het be-
taald voetbal zijn het erover
eens, dat het intitiatief tot het
instellen van de DSM-Lim-
burg Cup, heeft zijn vruchten
afgeworpen.

Niet alleen de sportieve eer, de
clubs zien het zonder uitzondering
als een 'kampioenschap van Lim-
burg', spreekt Roda JC, Fortuna Sit-
tard, MW en FC WV aan. Ook de
financiële opzet wordt toegejuicht,
omdat met een gelijkerecetteverde-
ling een stuk zekerheid is inge-
bouwd en niet langer peperdure
buitenlandse clubs hoeven te wor-
den gecontracteerd om in het voor-
seizoen de toeschouwers naar de
stadions te lokken.

" John Eriksen van Roda JC verzilvert een strafschop. Een beeld dat terugkeert in deDSM Lim-
burg Cup, als na ieder duel vijf strafschoppen worden genomen. Foto . DRIES LINSSEN

Spits
Fortuna Sittard en MVV bijten
dinsdag om 19.30 uur in De Baan-
dert de spits af in de derde editie
van de Limburgse beker. De ouver-
ture in 1981 werd een prooi voor
MVV, terwijl vorig jaarRoda JC de
Cup naar Kerkrade haalde. Fortu-
na en FC VVV zijn er daarom op ge-
brand, dit jaar de hoofdprijs in de
wacht te slepen. Opvallend is dat
net deze beide clubs twee thuis-
wedstrijden spelen, terwijl Roda
en MVV ieder 'slechts' één Lim-
burgse derby aan het publiek kun-
nen presenteren. Overigens wor-
den na iedere wedstrijd penalty's
genomen, die bij een gelijk punten-
totaal een winnaar moeten aanwij-
zen.

Fortuna-manager Joop Castenmil-
ler ziet nog een aspect dat een gun-
stige uitwerking op de toeschou-
wersaantallenkan hebben. „De vier
clubs hebben zich in de voorbije
transferperiode zonder uitzonde-
ring behoorlijk versterkt, althans op
papier. Ik denk dat het publiek
geïnteresseerd is in die nieuwe ge-
zichten en zich ervan komt overtui-
gen of het inderdaad aanwinsten
zijn. Deze gestructureerde competi-
tie om de Limburgse beker is in
voorgaande jaren een goede zaak
gebleken.Dit keer willen wij ons de
sterkste worden. Wij spelen de laat-
ste wedstrijd tegen Roda JC; dat
wordtvoor ons de apotheose", voor-
spelt Castenmiller.

Prolongatie
„Wie deze Cup wint iseen jaar lang
de beste van Limburg. Wij doen er
daarom alles aan om onze titel te
prolongeren". Hens Coerver, ma-
nager van Roda JC, wil tijdens de
Limburg Cup bewijzen, dat zijn
club klaar is voor de competitie.
„Het is natuurlijk niet zo dat een
goede prestatie tijdens deze beker-
strijd een garantie is voor een ge-
slaagde competitiestart. Er zit ech-
ter een attractief spanningsele-
ment in, dat de spelersertoe aanzet
om de eer hoog te houden. Door
deze derby's blijft het geld van de
toeschouwers in Limburg. Wij hoe-
ven geen dure buitenlandse clubs
naar Limburg te halen, om mensen
naar de stadions te krijgen en dat
is een goede zaak".

„Een zeer serieuze bekercompeti-
tie". MVV wil de prestatie van twee
jaar geleden in de DSM-Limburg
Cup herhalen. Manager Nico Jon-

Programma Limburg Cup
wedstrijden beginnen om 19
uur):
2-8 Fortuna Sittard-MVV
4-8 Roda JC-FC VVV
6-8 FC VVV-Fortuna Sittard
9-8 MVV-Roda JC
11-8 FC VVV-MVV
13-8 Fortuna Sittard-Roda JC

gen daarover: „Het wordt geënt
makkelijke klus, want Fortuna
Roda laten natuurlijk niet over i
lopen en zijn bovendien iets lan
in training. FC VVV wil, net
MVV, bewijzen dat het rijp is on
sprongnaar de ere-divisie te mal
Ik hoop dat de komst van Nanni
een stimulans isvoor het hele el
om dit seizoen flink uit te pakl
Het valt trouwens op dat alle 1
burgse clubs zich versterkt heb
met middenvelders en aanvall
Er is geen verdediger bij. Het ac<
komt dus op de aanval te ligger
dat is voor de bezoeker aantrel
lijk.

Pech
FC VVV doet pas voor de twei
keer aan de DSM-Limburg Cl
omdat de Venlonaren het cc»
jaar niet meer konden worden
gepast in de overvolle oefenfi
gramma's. „Wij hebben een be<
de pech dat wij MVV zowel in a
Cup tegenkomen, als op de een
competitiedag. Voor het pub»
en dus voor ons, was het aanti
keiijker geweest als deze wedsi
den niet zo kort op elkaar zon
volgen. In de Limburg Cup ma
wij er nu een geslaagde genei
repetitie van, om het tijdens
première van de competitie i
eens over te doen. Wij hebben I
flink versterkt en de grootste
nanciële problemen achter de i
Wij kunnen nu weer lucht hap]
en dat zullen onze tegenstand
merken", verzekert secretl
Theo Leurs van FC VVV.

Voor de duels om de DSM-Limbj
Cup worden in de vier stadions]
zelfde togangsprijzen gehantee
overdekte zittribune f\ 12,-; onoY
dektezittribune en overdekte stal
tribune fl 8,-; onoverdekte staan'
bune fl 5,-; jeugd van 12 t/m 15 j'
fl 2,- en jeugd onder 12 jaarvrije*
tree.

CROSSER
IN COMA

NIJMEGEN - De motocrosser l|
ter Klomp ligt sinds woensdM
avond zwaar gewond in het B'
boud-ziekenhuis in Nijmegen.J
27-jarige rijder uit Grave verk«l
volgens mededelingen van het M
kenhuis in coma. Klomp kwart!
volkei. bij de motocross om het M
derlands kampioenschap in T
500cc-klasse, ten val.

De Brabander, een van de toprijc
van ons land, verloor in de cci
ronde van de eerste manche op <
springbultde controle over zijn 'chine. De zware motorfiets kW
boven op Klomp terecht. De «
stand van Klomp is in de loop v
gisteren, aldus meldde de medis'
staf van het Radboutziekenh'
vooruitgegaan. De motorcroS
moet beademd worden maar is b
ten levensgevaar. De artsen
wachten het gebruikvan de hulpl
paratuur spoedig tekunnen verfl 11
deren.

MAASTRICHT - Eenbeeldde
een beetje vreemd aandoet, ma*Jsnel vertrouwd moet zijn in _.i"j
burg. Dick Nanninga met de gojl
den ster van MVV op deborst. OJGroninger, diebij 'buur' Roda <H
furore maakt, trainde gistermon
gen voor het eerst bij zijn nieu^j
club in Maastricht. „Een uurtj*|
om niets te forceren en rustig jl
topconditie te geraken",aldus ol
lange aanvaller. Morgen, zate!
dag, maakt Nanninga zijn debielvoor MW ln het duel tegen Al
Gent. Op defoto van FRITS Wl*j
OERSHOVEN loopt Dick Nanni<l
ga zij aan zij met Willy van Bo'I']
mei. Tekend voor de wijze wa*!
opMVV aanvallend de competin
wil ingaan.

12

(ADVERTENTIE)

Dinsdag 2 augustus as. __m_^

13e WONDER
VAN OBBICHT

met vele vedetten uit
de Tour de France:

o.a. Fignon, Zoetemelk, Anderson. Winnen.
Ptrard, Andersen. Lubberding, Bossis, Lemond. v

d. Poel. Kuiper. Kelly. Rooks, de Rooy e.v.a.
Gerrie Knetemann lost startschot

voor 'teerst in Limburg!
Aanvang voorprogramma's 10.00 uur

Annvang beroepswielrenner. 18.00 uur



sport 2
Damtoernooi
in Brunssum
iRUNSSUM - Maandag gaat in
I;oncordia in Brunssum het tradi-
'onele damtoernooi van start. Or-
inisator H. Stoop is erin geslaagd

'sn bijzonder sterk deelnemers-

'eld te verzamelen, met een viertal
jeigen, een Fransman en de com-llete Nederlandse subtop.

.1 totaal doen 44 dammers mee en
it de belangsrijkste kanshebbers

■? de overwinning behoren: John
ld. Borst, H. Vermin, P. Schuite-
ia, B. Bies, E. Dollekamp en de
\eig M. Gregoire. Er wordt ge-
;)eeld volgens het Zwitserse sys-
em. De loting van de eerste ronde
maandag om 11.30 uur, waarna de
ieuwe voorzitter van de K.N.D.8.,
Urgemeester Gilissen van Valken-
Urg, om twaalfuur de officiële ope-
;ing voor zijn rekening neemt. In
]_t 14-daagse toernooi zijn drie rus-
Hdgen opgenomen, op 3, 7 en 10.igustus. De prijsuittreiking is op
|iterdag 13 augustus om 17 uur
iDor wethouder De Graaf van de ge-
lleente Brunssum.

" Peter Winnen, vanavond één van de trekpleisters in Simpel-
veld.

Foto: DRIES LINSSEN

SLTC-toernooi
Van Oppen

onderuit
Van onze tennismedewerker

'ITTARD- Rob van Oppen behoort niet meer tot de top van het Lim-

É'ürgs tennis. Gisteren moest hij tijdens het SLTC-toernooi aantreden
;n de Roermondenaar Stefan Ehritt, die momenteel op de B-lijst
rkomt. Van Oppen die twee jaar geleden nog Limburgs kampioen
i, verloor deze wedstrijd met 7-6; 7-5.

Iferc Bisschops, tweede geplaatst,
Jijft het goed doen. Nu versloeg hij

E. Duitser Volkert Janssen met 6-4;

(2. De titelverdediger de Duitser
irk Trampe versloeg de Maastrich-
tiaar Leo van der Meer met 7-6;
3.

Gemengddubbel
o

P het gemengd dubbel vielen ookpüge opmerkelijke resultaten te no-pen. Monique Margaroli en Philip-
£ Bastiaans hadden betrekkelijk
|?el moeite (7-6;6-3) om Ingrid van
E^ys en Michiel Feijen te verslaan.Pancis Raets en Flip van BetuwP-rsloegen daarentegen de combi-
ptie Fredirique Himmels en Philip
m met 6-3; 6-4.

? de 82-klasse speelt een Indiër?eer die als een tenniszigeuner
Ejtor de wereld trekt. Deze Rameshcjtinde versloeg Philip Hul ruimFet 6-1; 6-2. Bij de dames schakel-
tr Irene Hensels de Duitse Cordola["orms met 6-2; 6-3 uit, terwijl

Lonneke Tax met 6-3; 6-1 met Lm
da Bertrand afrekende.

" Rob van Oppen topper af.

Prognose GP-Limburg
Ulaan vooraan

SCHAESBERG - De meeste aan-
dachtzal vanavond op debaan van
Schaesberg ongetwijfeld de acht-
ste van de in totaal negen koersenkrijgen. Twaalf paarden startendan in de Grote Prijs van Limburg.
*ij hebben allemaal winstsommen

50.000 en 120.000 gulden
achter hun naam staan.

rot de grote favorieten wordt het
j^eetal van de jaargang 1978, Ulaan
U-vut Dooper) en Ursus H (Piet

gerekend. Ook Torpedo Fortu-na (Jan van Dooyeweerd) en Sebas-
jjaan (Wim Duivenvoorde) zullen een

rol spelen in deze draverij.outsiders zijn er bij de vleet, onder
andere Star of Goldstar (Jean Paul
ftendrikx) en Tivoli Hazelaar (Wim
Velis).
Sen groot deelnemersveld (elf
barden) is er ook in deMaastricht-
Prijs voor amateurs en amatrices.P* voornaamste kanshebbers lij-
*en Uniek Fortuna, Volant Song en

Uden De draverij om de Sittard-
prijs herhaalt het spannende duel
van verleden week tussen Vera-
wood du Bois (Dooper), Victor
Kraanhof (Grift), Une Rosé (Sjeng
Hendrikx) en Visdiefje (Adriaans).
Sigolino is in de Brunssum-prijs
een geduchte concurrent voor
Veitch du Bois (Velis). Vilas (Grift)
krijgt het in de draverij om de Heer-
len-prijs hard te verduren tegen
onder andere Veroza W (Schor-
qers) die na een serie tweede
plaatsen wel eens de overwinning
wil grijpen.

Gelijkwaardig aan elkaar lijken in de
vierde koers Wendy Cherie, Tenno W
en Walram S. De eerste ren telt twaalf
deelnemers. Gigi, Maher en Happy
Raaphorst zijn de belangrijkste kandi-
datenvoor de zege. Jan Luyten komt
in de tweede ren aan de start met
Carmona, waarmee hij onlangs ach-
terWouter Raaphorst tweede werd bij
de 55e derby der volbloeds.

LD-tips voor
hedenavond

f>e Schaesberg-prijs winstkansen Wild Rosé Why not
fc Fusee. De Heerlen-prijs; V.las, Veroza W, Vol.ta W, outsjder WJma B°sz°rg-
Öe Baltimore-prijs(ren); Maher, Gig., Happy Raaphorst, outsider Chma St*tion.
Kerkrade-prijs; Tenno W, Wendy Cherie, Walram S outsiderVarolaAto

f>cht-Prijs; Uniek Fortuna, Uden, Volant Song, outsider Utrilo. E^«a-prijs-Carmóna, Power Raaphorst, Stylish Bascal, outsider Llberty Belle Bruns-
s"m-prijs; Slgolino, Veitch du Bois, Rio du Bois, outsider Sir N mb e. Grote

f-Üs vai Limburg; Ulaan, Torpedo Fortuna, Sebastiaan, outsider Ursus H S.t-
Wprijs; Verawoöd du Bois, VictorKraanhof, Visdiefje, outsider Une Rosé.

Henk Lubberding
weer aan de beurt

WATERINGEN - Een dag na zijnoverwinning in Chaam zegevierde
Henk Lubberding ook in het prof-
criterium van Wateringen. StevensRooks eindigde als tweede, de belg
Frank Hoste werd derde. Ook nuwas Joop Zoetemelk een van de
grote animatoren. Zijn pogingen teontsnappen mislukten echter. Eni-ge ronden voor het einde van dedoor 35.000 kijkers bijgewoonde
koers door het Westland slaagde
Hoste daar wel in. Hij kreeg Rooksen Lubberding mee, van wie delaatste de zege opeiste.

OEFENVOETBAL
VANDAAG

" Alrnania-Qatar 18.30 uur

" Heerlen-Genk 19.00 uur

Trots
Alhoewel in Kwadendamme (Zee-
land) eveneens een profkoers door-
gaat, zijn de organisatoren van de
Nacht van Simpelveld terecht
trots op het veld dat zij de toe-
schouwers vanavond kunnen pre-
senteren: Peter Winnen, Bert Oos-
terbosch, Gerard Veldscholten,
Henk Lubberding, Jacques Hane-
graaf (allen Raleigh), Joop Zoete-
melk, Regis Clère, Pierre Bazzo,
Frederic Brun, Bernard Bourreau,
Robert Millar, Eric MacKenzie,
Kim Andersen, gebroeders Planc-
kaert, HennieKuiper, Frits Pirard,
gebroeders Van Houwelingen, Jos
Lammertink, Hennie Stamsnijder
enzovoort. Mogelijk dat Jos Al-
berts uit Geleen als profdebutant
aan dit veld wordt toegevoegd.

Radioverslaggever Theo Koomen
zal de renners, zoals in de Tour, per
motor volgen. Vanuit deze positie
houdt hij het publiek op de hoogte.
De organisatoren hebben voor deze
stunt niet in de portemonnee hoe-
ven te tasten, want de komst van

Koomen wordt gesponsord door de
plaatselijke afdeling van het CDA.

Profwielrenners moeten kwijnende
baantitelstrijd nieuwe impuls geven

SPRINT EN
STAYERIJ

ONTBREKEN
NIJMEGEN -De strijd om deNederlandse baankampioen-schappen, die volgende week
r° _£__ d?g en v"Jdag in hettrollertstadion wordt gehou-den, kost 80.000 gulden. Onge-veer een kwart van dat be-S^ktSw*?' «P^bracht doorde KNWU, de rest door destichting pwp, die al jaren or-ganisator ,s van de strijd opdC C/_ E!n belangrijk deelvan dekosten wordt gemaaktvoor het contracteren vanprofwielrenners, die de kwij-nende titelstrijd een nieuweimpuls moeten geven.

Vrywel alle prominente wegren-ners, die uitkwamen in de Rondevan Frankrijk zullen in Nijmegendeelnemen aan de achtervolging dederny-wedstrijd of de klassimimsstrijd. De afwezigen zijn HennieKuiper en Johanvan der Velde Deprofkampioenschappen hebbendaardoor weer gewicht gekregenmaar de nummers die de baansporthebben groot gemaakt, de sprint ende stayenj ontbreken.
Na de gouden tijd van Jan Derkserren Arie van Vliet heeft de sprint
doorLe ijnLoevesijn, nog een korteopleving gekend. Na het middenvan de jaren zeventig was hetsprintkampioenschap echter zon-der enige betekenis. De stayers, die
in de laatste jaren Martin Venix en
Rene Kos als wereldkampioen had-
den, zijn ook van het programma
verdwenen. Stayercoach Cees Stam
en de unie vonden dat een titelstrijd
met slechts drie „echte" stayers
(Kos, Venix en Havik) beter achter-
wege kon blijven, omdat niemand
gebaat is met een uurrondtollen om
uit te maken wie van het drietalwel-
ke medaille krijgt. Overwogen
wordt een dag later, op de baan in
Alkmaar een vervangende wed-
strijd voor de stayers te houden,
mede omdat in een kleiner kuipje,
ook met een klein aantal renners

nog een aantrekkelijke wedstrijd
mogelijk is.

De belangrijkste deelnemersbij de
profs zijn op het nummer achter-
volging: Oosterbosch, Lammer-
tink, Koppert, Jan en Adri van
Houwelingen, Veldscholten, Van
Bindsbergen en Hanegraaf, die
met uitzondering van Veldschol-
ten ook in de klassementswed-
strijd starten met onder andere
Raas, Langerijs, Smit, Pirard,
Rooks en mogelijk ook Winnen.
Achter de dernies rijden Kos, Ve-
nix, Zoetemelk, Wijnands, Stam-
snijder, Havik, Pirard en Raas.

" Bert Oosterbosch, favorietbij de achtervolgers.
Foto: DRIES LINSSEN

Fignon
Het eerstvolgende prof-evenement
in Limburg, na Simpelveld, is het
Wonder van Obbicht, volgende
week dinsdag. Daar start zelfs Tour-
winnaar Laurent Fignon. Voor een
bedrag van 12.000 gulden heeft men
hem en zijn landgenoten Duclos-
Lassalle, Jules en de ler Roche als-
nog aan het deelnemersveld kun-
nen toevoegen.
Fignon, die aanvankelijk had laten
weten uitsluitend in Frankrijk crite-
rium-contracten af te werken, zal
overigens, morgen óók al in Neder-
land present zijn.Dan start hij in het
avondcriterium van Venhuizen
(Noord-Holland).
Daags na het Wonder van Obbicht
vindt de Nacht van Linne plaats. Bij
monde van Huub Engelen laten de
organisatoren van „Linne" weten
dat zij Fignon nog niet benaderd
hebben. „Hij zal ongetwijfeld een
contract voor 3 augustus hebben",
aldus Engelen. „Mogelijk dat we
tóch nog eens onze voelhorens uit-
steken".
Behalve NWB-ronden in Roermond
en Deurne staat zondag 31 juli ook
de Ronde van Ransdaal geprogram-
meerd. De organisatie van laatstge-
noemde wedstrijd berust bij de
plaatselijkewielerclubDe Finish, in
samenwerking met de Tour- en Wie-
lerclub Maastricht.

De Ronde van Ransdaal, op een par-
cours van 2200 meter, begint zondag
om 12.45 uur. Dan komen 84 nieu-
welingen (40 km) in actie. Vervol-
gens rijden 100 junioren (14.00 uur,
60 km.) en tenslotte trekken om
15.45 uur bijna honderd amateurs
de voetriempjes aan voor een koers
over 100 kilometer. Deelnemers o.a.
Wim Demandt, Frank van Bakel,
Harry Geerkens, Jean Habets, Peter
Meerburg, Jo Meulenberg, Theo
Peeters, Berry Thoolen, Armand
van Mulken, Math Dohmen en Pe-
ter Schumans.

" De Zwitserse professional Gody
Schmutz werd in het kampioen-
schap van zijn land betrapt op het
gebruik van verboden stimulantia.
Hij verspeelde hierdoor onder-
meer de derde plaats.

Zondag amateurronde van Ransdaal

Tourcracks weer in
Simpelveld present

Van onze sportredactie
SIMPELVELD-Vandaag staat Simpelveld weer in het teken
van de wielersport. Circa 40 profs komen aan de start en tra-
ditiegetrouw bevinden zich in dit peloton vele beroepsren-
ners die tijdens de Tour de France van zich hebben doen
spreken.

Het startschot voor de Nacht van
Simpelveld klinkt om 21.15 uur,
maar enkele uren tevoren is er al
volop bedrijvigheid. Er vindt im-
mers óók een amateurcriterium
plaats, gevolgd door een reclame-
en showprogramma.
De amateurwedstrijd over 40 kilo-
meter (start 19.30 uur) wordt in
ploegverband verreden. Tien club-
en merkenteams komen met ieder 8
man naar Simpelveld. Behalve twee
Westduitse formaties zijn dit Lem-
mens/Vriestuin, Bergklimmers,
Maastricht, Heer, Eijsden, Zuid-
Limburg, De Ster en Noord-Lim-
burg. Schaakfestival

twee winnaars
Amsterdam - De Engelsman Murray Chandler en de Hongaar Guyla
Sax hebben het schaakfestival in Amsterdam gewonnen. Beiden
beëindigden het toernooi met acht punten. Sax won in de laatste elfde
en laatste ronde met zwart van Hans Ree. Chandler behaalde een
grootmeesterresultaat door een zege op Paul van der Sterren. De der-
de plaats wordt gedeeld door de Tsjechoslowaak Hort en Jan Tim-
man. Zij kwamen een half punt tekort voor de toernooizege.

De uitslagen: Van der Sterren-Chandler 0-1 Ree-Sax 0-1 Timman-Lobron 1-0 Hort-
Van der Wiel 1-0 Henley-Short 1/2 - 1/2 Kuijf-Sunye Neto 1-0 Seirawan-Murey 1-0.

De eindstand is: 1.Chandler en Sax 8 punten.. 3. Timman en Hort 7 1/2., 5. Short
Van der Sterren 7., 7. Kuijf 6 1/2., 8. Henley. Van der Wiel,Ree, Seirawan, Lobron 6..
13. Franco, Sunye Neto, Van Wijgerden. Langeweg. Bo:hm. Bonn. Boersma en Vo-
gel 5 1/2., 21. Ligterink, De Boer 5.. 25. Van Baarle. De Roode 5. 29. Van der Vliet 31.
Van Mil 3 1/2., 32. Grooten.

André Maas
aan de slag
in Maleisië

MAASTRICHT - André Maas, de
voormalige trainer van MVV, keert
terug in de voetballerij. Maas is
naar Maleisië vertrokken alwaar
hij een club gaat trainen. Na zijn
tegenslag bij MVV (degradatie) en
het Belgische Boom verdween
Maas uit de picture. MVV-mana-
gerNico Jongen, goed 'thuis' in het
Verre Oosten, zou bij dit kontrakt
hebben bemiddeld.

INRUILAUTO'S: Volvo244 GL automaat, met
LPG-install., bruin, 1979;
Volvo 345 Gl, met LPG-in-
stall., zilver, 1980; Volvo343 GL, blauw, 1980; FordGranda 28 Ghia automaat,
gold, 1978; Ford Escort 1.3Luxe, gold, 1978; Renault
14 TL, groen, 1980; Honda
Accord, rood. 1980: Alfa-
sud sM,groen, 1978; Re-
nault 12 TS, geel, 1978;
Pontiac Phoenix Hatch,
automaat. zilver, 1980.Deze auto's worden met
een V.V.-inspectierapport,
10.000 km-beurt en 3maanden Bovag-garantie-
bewijs afgeleverd. Inruil
en financiering mogelük.
Uw Volvo-dealer CharlesFeijts 8.V., Provinciale-
weg-Nrd. 9, Oirsbeek, tel.
04492-1314.
Te k. van le eig. HONDA
Accord, 4-drs., zilverme-
tal., gekl. glas, 5-bak,
km.st. 4000, bj. '82,

’ 10.000,- onder nieuw-
prijs. Tel. 04494-51513.
Te k. MINI 1000 Spec, bj.
'75, vr.pr. ’ 1850,-. Tel. 045-
-255416.
Te k. CITROEN GS, 1:13,
bj. '75, ’850,-. Tel. 045-
-725512, tussen 18 en £0uur.
Te k. KAWASAKI ZlOOO
ZIR, bj. '78, i.pr.st, vr.pr.

’ 3200,-. Tel. 045-712911.
Te k. DATSUN Sport 260
Z. bj. '78, i.z.g.st. Inr. mog.
Nobelstr. 59a, Heerlen.
OPEL Rekord, 4-drs., op
gas, .'81; Opel Ascona,
4-drs., '78 en '77; Opel Ka-
dett 3-drs., op gas, '80;Opel Senator 28 S autom.,
op gas, '80; Opel Kadett
Caravan, '80; Opel Rekord.
'78, 4-drs., op gas; VW GolfLS, '75. ’ 2750,-; Honda Ci-
vic, '77, ’ 4000,-. Auto We-
ber, Brugstraat 38, Schaes-
berg, bij markt, tel. 045--314175.
Te k. OPEL Kadett Sp.,
nw. rem en band, eind '74,

’ 1850,-. Pr. Hendriklaan
13, Übach over Worms, tel.
316940.
Let op, let op. inruilers van
ferenommeerde zaak te

oop voor weeggeefprij-
zen. Kijk en vergelijk in
prijs en kwaliteit, vraag
niet hoe het kan, maar pro-
fiteer ervan: Let op: OPEL
Ascona 16 SR, op gas, '80,
f 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, f3750,-;
Mitsubishi Celeste. '77.
/' 3750.-; Datsun 120V, gas.

’ 2450,-: Datsun Cherry AF
11, '78, f 3750.-; Ford Tau-
nus, '77, f3500,-; Mazda
1000. '79, ’3450,-; Renault
30 TS. '77.'met gas, ’ 3250,--; Ford 1600 stationcar, '77,
aut.. f3250,-; Mini, '77.
f 2750,-; Honda Civic, '77,
autom.. ’ 3750,-; VW Golf.
'75, ’2750,-; Audi. 100. '75.
gas, ’ 1450,-; Renault 4,

’ 2750,-; Fod Mustang. '75,
’3250,-; Simca 130 C'77,
’2450,-; 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.

Te k. GOLF diesel '78 en
Renault 6 BJ '76, Christi-
nastr. 45, Eygelshoven.
Te k. SUZUKI GT 550
bj.'76. Doornkampstr. 5,
Nieuwenhagen.
Rob van Ham auto's, De
Koumen 7, Hoensbroek.
tel. 045-222455 biedt met
gar. te koop aan: TALBOT-
SOLARA 1.6GL '82. '81 en
'80; Talbot 1308GLS '79 en
'77; Horizon GLS '79; Hori-
zon LS '78;Peugeot 305 SR
'79; Peugeot 104 GL '79 en
'75; Mazda 616 coupé '77:
BMW 525 automaat '77:
Saab 99 automaat '77; Alfa
GTV '78; Citroen GSA
club '81; Citroen GS '75;
Rrenault R 5'75; diverse
goedkope auto's, donder-
dags koopavond.
Te k. MITSUBISHI Celes-
te 1600. opn. gespot., nw.
banden, nw. uitlaat. Tel.
045-721813.

Te k. MINI 1000. heel
mooi, bwj. laat '75. Tel.:
04490-11673.
Te k. PORSCHE 924 T-79,
Klaverstr. 1, Limbrichter-
veld, Sittard.
Te k. BMW R 60/6, bwj. '76.
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 3400- met
ace. Engerstr. 35, Tree-
beek.
Te k. OPELKadett, coupé,
bwj. '74, Kastanjelaan 96,
Hoensbroek.
Te k. MERCEDES 200 D,
aut., bwj. 8-'B2, extra's
’37.000-, mr. mog. 045-
-312232.
Te k. RENAULT TL 16,
bwj. '76, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 1500-, Boudewijkeik 49,
Kerkrade, 045-415465, voor
18 uur.
Te k. VW kever 1300, 10
mnd. '73, f 1200-, tel. 045-
-453368.
Te k. OPEL Rekord, '74,
diesel, pr. ’ 980-, tel. 045-
-460110.
Te k. VW Golf, '75, pr.
n.o.t.k. Europaiaan 60,
Maastricht, na 19 uur.
Te k. PEUGEOT 504 GLD,
bj. '77, vr.pr.’ 3600,-. Burg.
Hennequinstr. 62, Maas-
tricht, tel. 043-625523.
Te k. YAMAHA motor. 400
cc, met sterwielen. Tel.
045-253045.
BMW 520-6, bwj. 1980. le
eigen., metall., sehuifkan-teldak, in st.v.nw.; BMW316 1,8, bwj. '81, met
schuifkanteldak, electri-
sche spiegels, radio, geel,
LPG-install., in. z.g.st.,
Ford Escort 1300 GL
autom., bwj. '78, le eigen
km.st. 40.000, metall.,
i.st.v.nw., ’6900,-; Fiësta1100L, bwj. '79. le eig.. zil-
vermet., in st.v.nw.,
fBBOO-, Mazda 323 ES,bwj. '80, le eig.,km.st.J 34.000, in st.v.nw.,f9OOO-, Taunus 1300 L,bwj. '79, zilvergrijs, stereo.’6500.-, Taunus 1600 L,bwj. '78, ’4500,-. Inruil enfinanciering mogelijk. Te
bevr. Terweyerweg 21,
Hoensbroek Passart (nabijEmmamijn) in bedrijfshal
achterom. Tel. 045-226829b.g.g. 045-418856.
KOOPJE: Chrysler Simca,
4-drs., 1609, bwj. '77, vinildak, vr.pr. f 1500,-. Dr.
Kuyperstr. 38, Meezen-
broek, na 18.00 uur, Heer-
len.

Te k. HONDA 400 cc. '77.km.st. 20.000, f 1750.-. Tel.045-724958.
MAZDA 323 type '80. Hon-da Civic 79/77v.a. f 3750.-.
Renault 18 TL '79 LPG

’ 6250,-, Camaro Sport
LPG ’5950.-. BMW 320LPG f 6750,-. Peugeot 304
'77 f 2500.-. Barrierweg 91,
Klimmen, 04405-2353.
Gar. SCHAEPKENS biedt
te koop aan: Ford Taunus
'80, le eig. als nieuw

’ 8750-, Datsun Cherry'81, blauwmet. le " eis.’8950.-. Opel Kadett '79.
nieuw mod. zeer mooi
’9250,-. Opel Kadett sta-tioncar 5-drs. '80. Ie eig.

’ 11.250,-. Tovota sportwa-
gen '79, als nieuw f 6950-,
Datsun 100 AF II '78. le
eig. ’4950-. Ford F.
'79, als nieuw J 7250-, Mit-
subishi Sapporo '78
’7250.-. Polo '78. rood
f 5750-, 2 CV 6 '80. oranje

’ 5500-, Citroen Gé Break
'78, zeer mooi f 2950- R 14
groen f2500.-. Mini '77.

’ 2950.-. Honda Accord
'78, ’ 5500,-. Div. inruilers
v.a. ’ 500,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen,
04405-2896.
Te k. DATSUN 100 A bjr.
'75 f 500,-. Lemmender 64,
Brunssum. 045-256216.
Te k. aangeb. MOTOR v.
BMW 2800 of 528. 25.000
km gel., tevens 4 BMW
alum. velgen 215/60 HL 14.
Tel. 045-263237 dag. tot
16.00 uur.
Te k. MINI Clubman bjr.
'75, kl. defect aan radia-
teur, vr.pr. ’ 1400.-. Bruns-
summerstr. 12, Schinveld.
Te k. MERCEDES 190 v.
part. bjr. '83, kl. rood. Tel.
04742-1653.
Te k. KAWASAKI 500 +motorkleding. Goedkoop.
Voccartsstraat 18, Kerkra-
de-Bleijerheide.
GOLF GLS i.st.v.nw. '79,
f9750-, BMW 320 LPG,
zeer mooi '76. f 6950-,
Datsun 260 Z 2. '74

’ 6250-, Lelijke Eend. '76,

’ 1950,-. Renault R 5'76.
’2750-, Volvo 66 '76.

’ 2950-, Buick regal 3.8 L
'78, ’6750-, mr. mog.
Overbroekerstr. 54.H'broek, 045-211071.
Autobedrijf M. Hogenhout
biedt te k. aan: MERCE-
DES 280 directieauto m.
Pullmanbekl.. eet. glas.
alarminst., goudmet., als
nieuw '78, Opel Ascona
1600 '76. Mazda 1000 '74.
’750,-, Kadett coupé '74.
M. Hogenhout. Wilhelmi-
riastr. 146. Hoensbroek.
Te k. in perf. nw.st. FORD
Escort 1.3, 1978. ’4400.-,
tel. 04490-24993.
Voor liefhebber.
TRIUMPH Spitfire. MX 3.
zeer mooi. met hardtop.
St.Rochusplein 1. Bergen
Terblijt (Vilt). .
Te k. FORD Taunus '76. op
gas. Dr. M.L. Kinglaan 133.
Hoensbroek.
Te k. HONDA Civic. type
'76. i.z.g.st., m. radio-cas-
s.rec, pr. n.o.t.k. Mewr-
gelsweg 84. Heerlen, tel.
710665. na 16.30 uur.
Te k. MERCEDES 250, bj.
'81, div. extra's. Tel. 045-
-714066.
Te k. Ford CAPRI, '70,
i.g.st., goede banden, ra-
dio. f850,-. Tel. 043-
-642573.

Te k. aangeb.BMW 320 (6)
in perfekte staat. 65.001
km. bruinmet.. alum. vel-
gen, bj. '79. Inl. 04405-1439.
Te k. VW Polo. type '76.
zuinig en i.z.g.st.. rijdt fijn.
vr.pr. f2050.-. Tel. 04406-
-41684.
Te k. OPEL Kadett. bj. '80.
met LPG. Spoordamstr.
16, Heerlen.
Te k. FORD Escort sta-

mcar, bj. '76. Tel. 045-
-322418. -Te k. VW Passat, bj. '76.
Tel. 045-322931.
Skooter VESPA. f200,-.
Tel. 045-318549.
Te k. MERCEDES. type230. bj. '78. automatie. kl.
donkergroen, radio-cass..
trekh.. zeer mooie auto.

’ 13.750,-. Dr. Calsstr. 17.
Schaesberg. tel. 045-
-324307.
Te k. aangeb.RENAULT 4
GTL, type '80. bj. '79.
km.st. 46.000. vr.pr.
’7500.-. Varenerf 118.
Heerlen.
PEUGEOT 305 SR, okt.'81, 24.000 km. ’ 14.900-,
Volkswagen Jetta du
sept. '81, 24.000 km.

’ 15.700.-. Innocenti de
Tomaso '80 f 8500.-. Auto
Valkenburg. Wilhelmina-
laan 31, Vburg. Tel. 04406-
-12514. .
Te k. BMW 528 I bj. mei
1981, km.st. 42.000,
groenmetal. kantelschuifd.
stuurbekr centr. vergrend.
getint glas, pr. ’ 24.500,-.
Auto verk. in optimale
cond. Tel. 043-622193.
Weg. omstandigh. te k.OPEL Ascona met gasin-
stall. met.blauw, i.z.g.st.
Bwj. '76. pr. f3950-, tel.
045-413247.
Te k. VOLKSWAGEN VW
Kever 1303. bwj. '74. Tel.
045-225534. na 19.00uur.
Te k. AUDI 100 GLS. aug.
'78, ANWB gekeurd en
herkeurd. Pr. n.o.t.k. Tel.
045-417000.
Te k. gevr. div. sloop en
SCHADEAUTO'S. teg.
red. prijs. Gratis afgeh. Tel.
045-461592. 'Te koop t.e.a.b. Ford TAU-
NUS 1300 L, bj. 1979
vergrijs i.z.g.st. Maarzijde
47. Terwinselen. tel. 045-
-418856.
FORD Escort 1100 'IS.f 2900,-. Taunus 2000
GL,'76 met gas f4500-,
Taunus 1600 76. f 3200,-.
Toyota Carina '76. f 2800,-.
Toyota 2000 automaat '75
. 1850,-. Honda Civic auto-
maat '74. f 2900,-. Renault
14 TL '77. (2950.-. VW
Golf '76 ’3500-, VW Golf
'75, ’3200-, Datsun 100A'75 f 1700,-. Fiat 131 1600CL '78, f3600.-. Fiat 127
'75 ’2200.-. Opel Ascona
1200 S '74 f 1500.-, Citroen
GS Pallas '74 f 1250.-. Re-nault 16 '75 f 2200.-. Mazda
1000 '75. f950.-. Nieuw-
straat 41, Schaesberg (ein-
de Nieuwstraat linksaf,
grindweg), tel. 311078.
Te k. FORD Transit
vrachtwagen met dubbwielen. Leyland Sherpadiesel '77, Ford Granada
stationcar op gas '74 Tel04492-3774.
Te k. 2 HONDA'S 250 eb,bwj. '79 en '81. Tel. 04492--3774.
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CONTACTLENZEN-
CENTRUM

LIMBURG B.V.
Ruys de Beerenbroucklaan 4,

Heerlen, tel. 045-712399.

Dinsdag t/m zaterdag.
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van auto heral b.v. a
bieden wij u: haefland 15 brunssum tel.: 045-252244. £SSjcISB É|^ * een extra hoge inruilprijs voor uw huidige auto. liC_Ï^X___L__J__r_L § automobielbedrijf knops b.v. :

SSSfïlre^ * bii aankoop van uw nieuwe Honda ontvangt u '^Mmw^mMffl»! sittarderweg 10 bom tel.: 04498-53434
___P??'_>^XL^ * 1 ■ AIIT__DCnDI IP D__T__P\*L van ons een eqe -surprise. autobcuhi ji- hu iuh

51 r* DEZE AKTIE LOOPT VAN 29 JULI T/M 6 AUGUSTUS 1983 HEERLERBAAN 195 HEERLEN TEL.: 045-412083

- «;

& iSI M*n____p^^__| Mffc_^^Wp^M_^_^^g Br'
-^-

«M^__^^^s_k_d«__-TT IiTFiTT H_ l T__ I i I II _____^_^_____^ _^~

iJiO\Mi INRUILj£*++£ï£ s_________^^
Giulietta 1,6 1978 Alfa Sud Tl 1,5 1980,
Giulietta 1,6 1979 met 1981
airco Alfa Sud Nuova 3-drs.
Giulietta 1,6 1982 1982
Giulietta 2000 1981 + Alfa Sud Sprint 1981
1982 Alfa Sud Sprint 1983
Alfetta 1979 + 1981 DEMO
Alfetta 2000 Turbo Honda Accord 1981
diesel 1981 m. nieuwe Honda Quintet 1981
motor Toyota Tercel 1981
Alfa Sud 1978 tm Renault 4 GTL 1979
1982 Ford Escort 1980

Rover 3500 S 1981

' »l__tt_l.SST '77 4500.- f FortFi«fta3-dR 79 8750.- I
arpitfi.o. 79 «sa.- Fort Escort i3-_««

__. 23"„„L-hik '77 5750 Ford Taunus 1.6L 80 9950.-SsT£h 77 „sa. Fort SranadJ aut, LPS 80 12950.-
-___.___-<.. ___.' 77 s«_ Fiat Ritmo 65 3-_rt '80 9950.--fiSSS^ 78 TM- CmoooSSClub 80 11950.-
-__lP__. '78 7750 *l,a Smt IMO S"!"" 'M 8750--
ï*.£i__::::::::::::::__ 7950:: S,^LPS ïS:__!!__! __T_____T .« ___0 C_rr°leil3o_S.Ll_::i79 6950-
-___"«_!__ -7_ ÏÏso'- T'"»t K»'"0" 3-dre- '79 8250--ï?!L??ïïr mimso. Renault R 5Tl 5-drs. M 8950.-
-.__.sc.na■::::::::::::::_" m»:. *—»,«" BTI **»■ 2 ,»«-

OpelKadett '80 11950.- _"— ___"_-_-_!! 1!*»-Xscooa LP6 '81 12750,- *"" _! 134» ._!."d€?i_' "_? .23" Opel Kadett airt.4_rs:''7B 8950:--£££üV 'S 4450. OpelKadettSpec '80 9950.55SiT:.:::::::.::::ï

_
«■, m*£«*»<" """"■,.'" ««""; OpeiKadett '82 15450.- Opel Kadett 1200, 3-drs

i OpelAscona '82 17950- . ,„._.. ,__.!?]_„'!
Opel Ascona - LPS '82 17950.- «f*l *">'n >*" **"■'» l 13750-

Opel Kadett Caravan 3-drs.
'81 134750 -Opel Ascona SR 4drs. 78 7950.-

Opel Ascona 2-drs., LPG
'80 11950.-

Opel Ascona 16S 2-drs. 79 9750.-
Opel Manta CC 3-drs. L'Bl 14950-
Opel Rekord 20S '80 12950.-
Mazda 323 Sedan 4-drs.

'81 13950 -
■ OK-inruilwagens betrouwbaar van bumper

tot bumper «3 maanden garantie
/^\ Vffl ■ - weken lang testen _. Qjp^

JSB ■ gratis inspektiebeurt Mm^s/
___. «*_.-_» "'■ kfmlr'^. _ :''_la_«»__ tiJ"* mim*i£ efm-9:ït\ «
,z__a___>~"— - '"mb' -»■■mgff'ir^~r~::,.:.______ _£__? __?***__i___r""""________r_l <Bii_S'"■"^ü!i^^^^_J. -v— "***" 1 y__^____________^Mrti^

Occasions met gouden garantie
van uw Renault-partner

0 Sanders 0
Brunssum

Vanaff 5000,-
Renaultß4GTL 1978,1979,1980
Renault RSTL 1979
Fiat 127 1050L 3-drs 1979
Fiat 1271050CL 2-drs 1978
Opel Kadett Special 1979
Renault 14GTL 1979
Vanaff 8000,-
Renault RI4TS 1980
Autobianchi All2Elite 5Bak 1980
Autobianchi All2Elegante 1981
Fiat Ritmo 75 CL 3-drs. LPG 1980
Fiat 131 1600CL4-drs 1980
Renault STL 1981
Renault SGTL 1980
Renault 5 Automaat 1980
Tovota Corolla 1.3 DX Liftback 1980
Talbot Horizon GLS 1980

Vanaf/11.000,-
Renault STS zwart en grijs 1981
Renault 18GTL 1981
Renault 18TS 1980
Honda Civic 5-drs 1981
Renault 9GTL 1982
Renault Fuego GTS 1981
Renault 20LS 1982_
Ford Fiësta 1100Ghia 1980

Diverse stationcars en bestel o.a. Fiat Fiorino,
238 Bestel, 238 pick-up, Renault 4F6 Bestel,

Diverse goedkopere inruilers o.a.
VW Polo, Peugeot 104, Honda Civic etc.

Autobedrijf Sanders BV
Akerstraat 128, Brunssum

Tel. 045-251644Lo 0 <To o o
M-fP'-flfclfl fi4|_f^p_nfl 1 öi__»l

Cherry 1300 5-drs. LPG '82 Honda Quintet 5-drs. '82
Cherry 1400 GL 3-drs. '81 (2x) Honda Accord 3-drs. '80
Cherry 1200 L 3-drs. '80 Fiat 131 Racing sport '78
Sunny 1400 coupe '79 Fiat 131 S 4-drs. 5-bak '77
Bluebird aut. 4-drs. '80 Taunus 1600 Ghia aut. '78
Sunny 1400 GL 2-drs. '79, '80 Kadett 1200 special '80
Renault 5 '78 Talbot Horizon 1500 GL '81
Corolla 1300 coupé '80 RlB TS '79

■ _TTT__7^T_n Nissan-dealer__ 'l!t-1Ëi///f _ _S*_H Spoorsmgel 50_________________________________________ Heerlen Tel. 045-724141

Breng tijdens het weekend een bezoek
aan

PM CHINEES INDISCH RESTAURANT

gÜ4. % m m m
'feF®_l_3'' Sittarderweg 2 Bom
S ~v X> Tel. 04498 - 55661

" en geniet van onze overheerlijke
specialiteiten tegen betaalbare prijzen.

" Speciale kindermenu's reeds vanaf ’ 5-

" Óók kunt u onze gerechten tegen
goedkopere prijzen afhalen, na tel.
bestelling.

Sittarderweg 2, Bom, tel. 04498-55661.

___-_____________i______________________llMM___M______M^

TYPE-EXAMENS, januari
t/m maart. 78,5% geslaag-
den, bij Instituut Waai-
foort BV, Raadhuisplein
16, Heerlen, tel. 045-713717
en A. Battalaan 44, Maas-
tricht, tel. 043-13639.
Erkende RIJSCHOOL Th.
Schut, Ringoven 62.
6372 DB Schaesberg, tel.
045-322834. De eerste 5 les-
sen a ’ 25,-.

Elke zaterdag èn zondag
vrije markt Geulhal VAL-
KENBURG. Gezellig zoe-
ken, kijken en praten. Of
meedoen: ook ü kunt een
kraam huren. Kijk eens op
uw zolder of in uw schuur.
Er is vast iets bij waar u
een ander een plezier mee
kunt doen en war u zelf
iets aan kunt verdienen...
Staangeld ’ 35- per dag
voor een hele kraam. Inl.
tel. 04406-15600.
KAARTLEGGEN, vol-
fens tel.afspraak. Tel. 045-

-14090.

Café-rest. KOTA RADJA,
Dautzenbergstraat 49,
Heerlen. Speciale Indische
kokkin. ledere dag kunt u
genieten van onze heerlij-
ke rijsttafel.
REPARATIES van alle
merken k.t.v.'s èn video-recorders.. Erkende Phi-
lips-service. Vooraf prijs-
opgave. Aben Honigman-
straat 55, Heerlen, tel. 045-
-716830.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg, tel. 045-
-315921.
TV-reparatie zonder voor-
rijkosten. Z.-Limb. TV-
SERVICE. Jel. 045-314122.
AUTOTELEFOONS, be-
reik tot 60 km, ook in kof-
fer. Tel. 045-224105.
TELEFOONBEANT-
WOORDERS, v.a. f 198,-
-ex. BTW. Tel. 045-215969.
Café-rest. ~Du Nord", elke
week spec. WEEKEND-
MENU'S, v.a. ’ 19,-, 3 gan-
gen dagschotel v.a. ’ 9,50,
Frites-groente, carbonade
of schnitzel. Akerstr.-N.
36, Hoensbroek.

Videorama jubileumstunt!
Voor de detailhandel

30 sexy minuten
op een 2-uurs kwaliteitscassette

in een aantrekkelijke verpakking,
inclusief vinylopbergdoos, die u de consument
kunt aanbieden voor maar ’ 34,95 mcl. BTW.
Informeer voor uw prijs (die u zal verbazen) bij

Videorama, tel. 02902-3233, afd. verkoop. Keuze uit 17
titels, uitsluitend VHS en Betamax.

Haast u, de voorraad is beperkt ■H.h. videohandelaren, kijk naar
onze bijsluiter in Video Totaal

van augustus.
_ Belangrijk nieuws!

ESCORTSERVICE!!! Life-
showü! Ook weekends!
Tel. 045-227178!!!
ESCORTSERVICE, voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel. Tel. 045-
-225009.
PRIVÉ-ESCORT, Nancy
en Bianca. üfeshow, ook
weekends. Tel. 045-
-226980.
CONTACTBEMIDDELING
L'Amour. relaxadr. dames,
boys enz. Tel. 045-225237.
CONT.BURO Yvonne, be-
mid. v. relaxadr. tegen laag
tarief. Tel. 045-461970.
Privé VANESSA, splinter-
nieuw. Tel. 045-227873.
ESCORT, sport, meisje
komt naar u toe. Discr. ook
weekend, 045-424927.
Hallo heren, wij zijn nieuw.
PRIVÉ en escortservice
voor dag en nacht. Ook li-
veshows. Tel. 045-424987.
DRESSMEN. Bel 045-
-424668.
DRINGEND meisjes gevr.
..Wiener Bar", Kerkweg 1,
Maria Hoop, tel. 04743-
-2124. Goede verdiensten.
Twee lieve meisjes ge-
vraagd voor PRIVÉ. Kan
intern. Melden op tel. ad-
spraak 04750-27508.
ESCORT, leuk meisje be-
zoekt u thuis, 100% discr.
Tel. 045-727335. ook
weekends. Ass. gevr.

PRIVÉHUIS, tel. 045-
-461968. Tevens meisjes
gevr.
Espe SEXSHOP. Station-
dwarsstr. 1, Sittard. Video-
banden v.a. ’ 19,90. Films
v.a. ’ 25,-. Film kijken v.a.
’l.-.
VÏDËÖCLUB Heerlen. On-
gestoord film kijken (3 zen-
ders). Tev. 1 a 2 meisjes.
Gevr. Parallelweg 71A, tel.
045-718067.
LANA van Tiffaniclub nu
privé en niet duur voor jong
en oud. 045-228431.
Zakenman, 45 jaar, veel
reizende naar buitenland
zoekt leuke VRIENDIN om
mee te reizen, 22 tot 25 jr.,
goede beloning. Rijbewijs
BE vereist. Br.ond.nr. HK
232 LD, postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Grandioze keuze in EET-
HOEKEN, strakke en be-
werke kasten, oude ka-
chels, open haarden, spie-
gels, klokken, enz. enz.
vindt u bij Antiekhandel
Wijshoff Bv, Hoensbroek-
centrum. Amstenrader-
weg 9, tel. 045-211976. 3000m2toonzalen, dond. koop-
avond.
ANTIEKHANDEL ST
mons. Dorpstraat 45a.
Nuth, t.o. kerk. Door eigen
import Franse en Engelse
meubelen, grote sortering
in eethoeken. Lager ge-
prijsd dan ooit.' Donder-
dag koopavond. Tel. 045-
-243437 of 244613.

KOELKASTEN
DIEPVRIEZERS
WASAUTOMATEN

VAN UDEN
Hoofdstraat 12
Hoensbroek
Tel. 045-212655

" gespreide betaling mogelijk.

' Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Maastricht van 14 juli
1983, is onder curatele ge-
steldRoelof Warnders ge-
boren te Mengede (Brd) op
6 juni 1904, verblijvende te
Brunssum in de ver-
pleegkliniek Schuttershof
aan de Kochstraat 10,
waarbij tot curatrice werd
benoemd Ingrid Elisabeth
van Jole-Warnders, wo-
nende te Haelen aan de
Gravenhof 21 en tot toe-
ziend-curatrice Elvira Eli-
sabeth Warnders, wonen-
de te Maastrichtaan de Pa-
latijnhof lip.

Mr. Jo Daemen,
Prins Hendriklaan 20,
Brunssum
Prokureur.

Bij vonnis d.d. 21 juli 1983
is in staat van faillissement
verklaard Carla Johanna
Maria deKlerk, wonende
te Simpelveld aan de-
Pleinstraat no. 10, met be-
noeming van mr. G.M.C.J.
Gemmeke-van Delft tot
rechter-commissaris en
ondergetekende tot cura-
tor.

Mr. A.J.P. Lemmen,
Burg. de
Hesselleplein 15,
6411 GC Heerlen.

Bij beschikking van de Ar-
rondissementsrechtbank
te Maastricht van 21 juni
1983 is het faillissement

van Barthalomeus Joseph
Rutten, geboren te Kerk-
rade op 14 september 1937.
wonende te Evgelshoven/
gem. Kerkrade aan de
Nieuwenhagerweg 73, op-
geheven wegens gebrek
aan baten.

Mr. J.J.M. Goltstein
Advocaat en procureur
Grupellostraat 10,
6461 EV Kerkrade.

NOG 2 DAGEN

Wandtegels
± 200 m2blauw lila en rosé 15x22 cm van 19.95nu 9,95 p. m 2
± 150 m2beige-bruin 13x13 cm van 39.95 nu » ■ 19.95p. m 2
± 160m2 wit-geruit met decor 15x15 cm van 34.50 nu 24.25 p. m 2
± 45 m2lichtgroen met decor 15x15 cm 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 15x15 cm 29.95nu 24,- p. m 2
±50 m2V+D beige met decor 15x20 cm 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 12x24cm van 29.50 nu 20,- p. m 2
± 100 m2zeskant bruin van 29.50 nu 20,-p. m 2
± 250m2wit 31 x3l cm van 49.50 nu 27.50p. 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 15x15 cm 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

130378

TUINFREZEN - GAZONMAAIERS*«■.
KETTINGZAGEN

HpHÉi Dag. geop. 8-17 uur J|J| |*j

DABEKAUSEN B.V.
Heerlen - Valkenburgerweg 145 - Tel. 045-717766

Maasbracht - Stationsweg 78 - Tel. 04746-3100

Opheffing
faillissement

Bij beschikking van de
rechtbank Maastricht van
21 juli 1983 is het faillisse-
ment van de besloten ven-
nootschap met beperkte
aansprakelijkheid Advies-
bureau Padt, Ten Hove &
Herold 8.V., gevestigd te
Maastricht aan het Keizer
Karelplein 4-5, opgeheven
wegens gebrek aan baten.

De curator,
Mr. A.L.M, van Uden,
advocaat en procureur,
Kapoenstraat 26,
6211 KW Maastricht.

Faillissement:
Bij vonnis van de arrond
sementsrechtbank Mï

i tricht d.d. 21-7-1983 zijr ~
i staat van faillissement \;.klaard de echtelie( I. H.A.C.A. Janssen en IVI,Kreutz, beiden samcnt
nende te Eygelshov-

" gem. Kerkrade, aan ,
; Tripstraat 7, met ben"
'■ming van de c.a. vrou 1"
■mr. G.M.C.J. Gemmec
i Van Delft tot rechter cc t
missaris en van ondergf t
kende tot curator. I

De curator,
mr. A.J.C. Linssen,
Ruys de Beeren-
broucklaan 38-40,
6411 GC .HEERLEN*

ÜÜÜÜÜ^D -^1

oStmm ■ Mazda 626 v.a. 18.995,- mcl. BTW
Diverse typen uit voorraad leverbaar

HOGE INRUILPRIJZEN
(Zonder inruil extra hoge korting) kunt u verwachten bij:

LOVEN HEERLEN
aan de rotonde Schelsberg te Heerlen. Tel.: 045-722451.

Dealer voor Heerlen, Hoensbroek, Brunssum, Nuth, Onderbanken, Landgraaf e.o.
Grote kortingen op benzine (15 cent), LPG en diesel

ZOMERAANBIEDINGEN
Austin Allegro 1300, '79 Mazda 323 ES 5, '77
Mitsubishi Galant 2000 GLX, '78 Mazda 323 ES 5, '78
Rover 2600 autom., '79 Mazda 323 EL 3, '79
Opel Kadett Berlina, '79 Mazda 323 SN 3, '80
Opel Ascona autom. 20 S, '78 Mazda 323 SN 5, '80
Opel Ascona 1.9, '79 Mazda 323 HB 1.3 5-bak, '81
Opel bestel diesel, '81 Mazda 323 NB 1.3 DX autom., '81
Peugeot 604,77 Mazda 626 Sedan 1.6, autom.,'79
Peugeot 305 GR, '78 Mazda 626 Hardtop 2.0, '79

Fiat Ritmo, '79 Mazda 626 Sedan 2.0, gas, '80
Fiat Ritmo, '80 Ford Fiësta, '79
Honda Accord, '78 Ford Taunus 1.6 L, '80
Morris Mini autom., '78 Honda Quintet, '81
Mitsubishi Galant 1600 GL, '78 Mitsubishi Sapporo GL, '81
Mitsubishi Sapporo 600 SL, '78 Opel Ascona SR, '83

GOEDKOPE INRUILAUTO'S
Ford Taunus, '79, ’ 4250,- Datsun 120 X coupe, '76, ’ 2000-
Renault 16 TL, '76, ’ 2450,- Mazda 616, gasinst., '76, ’ 3950,-
Daf 66 Marathon, '75, ’ 2500- Opel Kadett, '76, ’ 6250,-
Peugeot 305, '76, ’ 2500,- Chrysler Simca 2.0, '79, ’ 3250-

£^_£3ïa_si
-"%&£&z£^ 3uuLiJ^^WL^^^ 24 uur van Fra"corchamps België'■■■-\yS^^^r Fia World Cup (NK) Zandvoort ■k_X
f Rallycross Valkenswaard
£r Stockcar/Ovalracing Gendt

VOOR AUTO-ACCESSOIRES
GA JE GEWOON NAAR

S.A.S. AUTOSHOP
Onderhoudsproducten, grote sortering

hoezen en vachten, windschermen,
spoilers en jaloezieën enz.

Autoradio's grotekeuze. Ook demonstratie.
Nobelstraat 61 - Heerlen - Tel. 045-712113

wmmmwmê
Officieel Opel-dealer

IN ONZE SHOWROOM VRIJWEL
ALLE OPEL-MODELLEN...
3ERG EN TERBLIJT

Rijksweg 61. tel. 04406-40595

Voor inlichtingen en plaatsing van advertenties in deze rubriek bel 045-739383.

m^kmmmm^m*mm^m*m*mmmmmmmm*m^m*m^mTm*mm^mmmmmmÊmmmmm^km^mmmT^mmWmm^mm^mm^—mm^m^Lm^mm*mm^

«B__f
Limburgs snelstgroeiende

RADIO-TV-VIDEO-ELECTRO-
leverancier, vraagt voor directe
indiensttreding

ERVAREN VERKOPER M v

" Ervaring in branche vereist

" Middelbaar-onderwijsniveau

" Rijbewijs B-E

" Goede contactuele eigenschappen
Sollicitaties telefonisch of schriftelijk
richten aan:
v. Erp BV
Putstr. 34, 6131 HL Sittard
t.a.v. dhr. Goergen
04490-13531

131820

W Geen geloop meer naar de sloop
m Imitatieplaatwerk drastisch
B in prijs verlaagd
fl Overzetplaatwerk complete lijn
m leverbaar
U ORIGINEEL: Opel - Ford - Mercedes - BMW
H - VAG - Talbot - Renault -m Citroen - Peugeot

M IMITATIE: compleet, ook Japanse
spatborden

f CEeeverSi
m CARROSSERIEDELENH NUTH: 045-244242 i
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