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GoedemorgenVAN OE HOOFDREDACTEUR

Ue computer, beklad, bezongen,
Veru>enst en geprezen, wordt ophooggeleerd niveau ineens naar
efn andere etage getild. Prof dr.J- Verhoefvan de vakgroep infor-matica aan de Erasmusuniversi-

ziet de videospelletjes, die
r£*ds meer bedreven worden, he-

zitten. Gewoon uit recrea-"ef oogpunt kan de computer eenVoortreffelijk speelgoed zijn. HetJ* alleen maatschappelijk nog
JJ'et aanvaard en in feite een
"eetje onoirbaar als je met een
omputer, die in eerste instantie

"e'anceerd werd als een telwon-r. in de huiskamer gaat zitten
Pelen. Vooral de ouderen hebben

moeite mee, zo vindt de prof,
~le daar tegenover stelt dat deammelaar nooit een dergelijke
*9enstand heeft ondervonden, lnue Verenigde Staten is op grote
."■aa. onderzoek gepleegd naar[jet benutten van de computeroor videospelletjes. Het passiefv-kijken vermindert bij kinde-

zeer sterk en verandert in een
bezig zijn. Het spelen in ge-

ln*verband bevordert de onder-ingerelatie. VolgensAmerikaan-e deskundigen gaat ook het con-
van de kinde-

l^n sterk omhoog en schoolpsycho-
9en hebben al ervaren dat ook

van de kinderen op
Ch°o_ door het actief bezig zijn inPelvorm ontspannend werkt op

*e Jeugd. Artsen in de VS hebben
zTl^ dat bij revalidatie van

bewezen is dat de video-P^en in het hele genezingsproces
ar' belang kunnen zijn. BetereanPassing voor gehandicapte
nderen en hulpmiddel voor kin-dren met leermoeilijkheden heb-en tal van deskundigener toe ge-n-acht om het videospel als eeneuxoe kans voor de computer te,en nadat dit instrument jaren-

,~n9 ondereen totaal andere hoek
verkocht. Spelen met een com-puter stond gelijk aan crossen in„e lodder met een Rolls Royce.

°ede Morgen, de geleerden zieneer brood in spelen

TRIP-tip
Schutters-£ark. aan de rand van dePrunssummerheide: een idea-plek om er een wandeling»er de heide te beginnen. Derunssummerheide, een mooinatuurgebied.

Schuld
Een Italiaan is in
de gevangenis be-
land, omdat hij
een oude schuld
had proberen in te
lossen met een fo-
tokopie van een
bankbiljet. De 51-
-jarige vakbonds-
man Cosimo Cali-

j^ werd aangehouden, nadat
Van een gekleurde fotokopie
"ir* KCn bank*>iljet van 50.000
rj "ad gegeven aan de 80-ja-
bet ~ntonio Fortunato als af-
30iwk_!ns van een schuld van
Me k Ure- Calitri had zi Jn ko"
klo ruin» rood en groen ge-

eurd om het op een biljet
{.*" 50.000 lire te doen lijken,
kon- ato nam de waardeloze

an' maar besefte later
Keu. niet zo fortunato was
tic en ging naar de Poli"

WINNEN MET PILS
ALPE d'HUEZ - Peter Winnen won de eerste zware Alpenetappe in de Tour de
France. Evenals twee jaargeledenregeerde de Noord-Limburger op de flanken
van de beruchte klim naar Alpe d'Huez. In de laatste meters naar de eindstreep
versloeg hij, na een moordend duel, zijn Franse medevluchter Jean-René Ber-
naudeau. Daarmee blijft Alpe d'Huez de 'Nederlandse' Tourberg bij uitstek. Eer-
der wonnen op de Alpe d'Huez Joop Zoetemelk en Hennie Kuiper ieder twee-
maal. Duizenden Nederlandse vakantiegangers moedigden Peter Winnen aan.
Eén van die supporters zal hij nooit vergeten. Peter Winnen: „Dat is de man die
me drie kilometer voor de top een glas ijskoude pils gaf. Die toerist was goud
waard. Ik knapte er enorm van op. Ik zag Bernaudeau jaloerskijken, en toen heb
ik hem ook maar een slok gegeven. Niet te veel natuurlijk...een bodempje."

" Zie verder pagina 13 " Peter Winnen

Na geruchten over steekpenningen
en chantagepraktijken

Onderzoek naar handelenABP-top

HEERLEN - Op verzoek van minister Rietkerk (binnenland-
se zaken) is het openbaar ministerie een onderzoek begonnen
naar het optreden van de leiding van het Algemeen Burger-
lijk Pensioenfonds. Aan de hand van het resultaat van dit
oriënterende onderzoek zal worden besloten of de leiding
strafrechterlijk vervolgd moet worden. Tegelijkertijd zal het
beleid van het ABP ter zake van de onroerend-goedbeleggin-
gen worden onderzocht.
Rietkerk schrijft dit in een brief aan
de Tweede Kamer. Zijn besluit om
deze twee onderzoeken te laten ver-
richten zijn genomen op advies van
oud-minister van volkshuisvesting,
Gruyters. Deze heeft de afgelopen
weken een eerste onderzoek inge-
steld naar mogelijke onregelmatig-

heden bij de totstandkoming van
beleggingsobjecten van het ABP.
Tot dit eerste onderzoek werd be-
sloten na geruchten over chantage-
praktijken, het aannemen van
steekpenningen, het te hoog waar-
deren van aangekocht onroerend
goed en het samenvallen van ad-
viesfuncties. ABP-directeur dr. J.
van der Dussen en directeur-beleg-
gingen mr. drs A. Masson zouden
hierbij betrokken zijn.
Volgens het rapport van drs. Gruy-
ters zijn er met name problemen in
de sector onroerend goed. Organisa-
torische, procedurele en personele
verhoudingep laten hier veel te
wensen over.
J. Anneveld, lidvan de raad van toe-
zicht van het ABP, noemde het be-
sluit van minister Rietkerk gisteren
„mistig".Anneveld vindt het „be-
treurenswaardig" dat het ABP nu
door zon justitieel onderzoek in een
kwaad daglicht wordt gesteld. Mi-
nister Rietkerk schrijft in zijn brief
dat op verzoek van minister Kort-
hals Altes (justitie) de rijksrecher-
che een zgn. rapport van bevindin-
gen opstelt. Aan de hand van dit
rapport zal het openbaar ministerie
beslissen of een opsporingsonder-
zoek dient te worden ingesteld.
Daarnaast heeft Rietkerk, in over-
leg met minister Ruding (finan-
ciën), besloten tot een nader onder-
zoek naar de bedrijfsvoering door
de leiding van het ABP. Hierbij zal
bijzondere aandacht besteed wor-
den aan het beleid ter zake van de
onroerend-goedbeleggingen.

Drie weken
De slachtoffers waren pas drie we-
ken in militaire dienst. De uitkom-
sten van een gisteren begonnen on-
derzoeknaar de oorzaak van de ex-
plosie zijn pas over enkele dagen te
verwachten.
Het onderzoek zal zich vooral 'rich-
ten op de vraag hoe het mogelijk is
geweest dat de geladen mijn het les-
lokaal in het schietkamp is binnen-
gekomen.
„Ik heb geen idee hoe een scherpe-
mijn tussen het oefenmateriaal te-
recht heeft kunnen komen", zei ge-
neraal-majoor W.J. Poot, chef van

de commando-opleidingen Konink-
lijke Landmacht. „Ik acht sabotage
echter niet waarschijnlijk"

TIJDJE vrij
Limburg elders....(l).
Hoog boven het dal van de Vesdre, in deomgeving van Verviers, rust
in de schoot van het verleden een oud en klein stadje. Ééns was het
de bruisende zetel van de hertogen van Limburg. Thans leidt het ver-
weerde, middeleeuws aandoende Limbourg een vergeten bestaan.
Het trekt weinig bezoekers of toeristen. Gewoon omdat zij, beneden
in het dal, niet geattendeerd worden op dit historisch plaatsje waar de
tijd lijkt te hebben stilgestaan. En tóch is Limbourg een bezoek dub-
bel en dwars waard. Al was het alleen maar om er, 'n middagje of 'n
avondje, oog in oog te staan met de vertederende aanblik van het
stadje waar de provincie Limburg haar naam aan te danken heeft....
ZIE RUBRIEK TIJDJE VRIJ OPPAGINA 11

met Nino Tomadesso

# Kleine, stenen oude huisjes in de
bakermat van Limburg.

TIJDENSLES OVER GEBR UIKMUNITIE

Zes soldaten dood
na ontploffen mijn

't HARDE - Bij een explosie in een
leslokaal van het artillerie-schiet-
kamp Oldebroek in 't Harde zijn
gistermiddag zes doden gevallen.
Er zijn tien gewonden, van wie gis-
teravond nog twee in levensgevaar
verkeerden.
In het leslokaal waar de explosie
zich om half vijf voordeed, kreeg
een groep van vijftien dienstplichti-
gen les over het gebruikvan mijnen.
„Normaal gesproken mogen in der-
gelijke lokalen geen echte explosie-
ven aanwezig zijn. Er wordt uitslui-
tend gebruik gemaakt van zoge-
naamde exercitiemijnen", aldus G.
Kuijpers, van de legervoorlichtings-
dienst.
Hoe de scherpe mijn in de klas heeft
kunnen komen is niet duidelijk. De
instructeur van de groep is een vande doden. De andere vijf zijn dienst-
plichtige militairen. Hun identiteit
kon gisteravond nog niet worden
bekendgemaakt omdat de familie
nog niet was ingelicht. Meteo Beek meldt:

Vandaag wordt het weer vol-
op zomers. De temperaturen
stijgen tot ongeveer 23 gra-
den. Het weer komt opnieuw
onder de invloed van een ho-
gedrukgebied en dat bete-
kent dat de temperaturen ge-
leidelijk weer hoger worden
en het overwegend zonnige
weer terugkeert.

VANDAAG:
zon op: 05.42 onder: 21.50
maan op: 17.05 onder: 01.46
MORGEN:
zon op: 05.44 onder: 21.49
maan op: 18.17 onder: 02.09

EN ELDERS
IN EUROPA

Scandinavië en Finland: wisselend bewolkt, tot 20 graden. Britse eilan-den: wolkenvelden, maar overwegend droog, tot 25 graden. Duitsland:
zonnig en droog, tot 25 graden. Alpengebieden: zonnig, tot 28 graden.Frankrijk: zonnig en droog, tot 32 graden. Landen rond de Middellandse
Zee: zonnig, tot 30 graden in de kustgebieden; in het binnenland tot 35
graden.

Arbeidsinspectie over ramp Montfort:

„Niemand is aansprakelijk”
door hans van bergen

MONTFORT — Uit een nog
niet helemaal afgerond on-
derzoek dat dc Arbeidsin-
spectie uit Maastricht gis-
teren heeft uitgevoerd op
het rampterrein in Mont-
fort, waar zoals gemeld
zondag één dode en 61 ge-
wonden vielen, is toch al
onomstotelijk vast komen

te staan dat zowel bij het
dodelijk- als het tentonge-
val sprake moet zijn van
overmacht. Met deze con-
clusie worden zowel de or-
ganisatie van de federatie-
feesten als ook de PLEM
grotendeels van hun aan-
sprakelijkheid in he.t ge-
beuren vrijgesproken.

# Zowelvan dekant van hetprovinciebestuurals van der jd'. van hetbis-
dom Is gisteren persoonlijk medeleven getoond met gewonden van de
ramp van jl.zondag inMontfort. In de middagurenbezocht gouverneur dr.
J. Kremers met zijn echtgenote enkele ziekenhuizen, 's Morgens vroeg
bracht vicaris-generaal van het bisdom J.terSchure namens de in Rome
vertoevende bisschop mgr. Gijsen een bezoek aan patiënten in het St.-
Laurentiusziekenhuis te Roermond, 's middags onder meer aan gewon-
den in het ziekenhuis van Sittard.

Tourde France (7)

" Zie verder pagina 9
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show, radio televisie, puzzel
televisie
■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor slecht-

horenden.
15.30 De Telefoonshow.
Afl. 3: „Met pensioen of in de VUT,

een kwestie van dwang"
16.00 Wat geen oog heeft gezien.

Afl. 8: „De orthodoxe kerk in
Roemenië".

16.52 Smokkelaar. Britse jeugdse-
rie. Afl. 4.

18.55 Circus Gusto. Tekenfilmse-
rie.

19.03 Matthew Star. Amerikaanse
serie.

20.00 Journaal.
20.28 De besten van de Bananas-

plit Show.
21.20 Falcon Crest. Amerjkaanse

serie.
22.10 Tros Aktua TV. Actualitei-

tenrubriek.
22.45 Clara en Frederik. TV-spel.
23.50 Journaal.
23.55 Nieuws voor slechtho-

renden.

Nederland 2
13.00 en 18.15 Nieuws voor slecht-

horenden.
18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
ly.li EO Zomerkrant. Kinderpro-

gramma.
19.30 De Waltons. Amerikaanse se-

rie
20.20 I have without loudspeak.

Portret van evangelist Zam-
veka.

20.50 Linda Hutehens. Religieuze
liederen.

21.10 Is het christendom joods.
Discussieprogramma.

21.40 Het Concertgebouworkest
speelt. Bartok's „Concert
voor orkest".

22.30 Journaal.
22.45 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.03 Weissblaue Musikparade.

Folkloristische muziek.
11.40 Gesundheitsmagazin Praxis.
12.25 Kontraste.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
15.20 Unsere kleine Farm. Ameri-

kaanse serie.
16.10 Journaal.,
16.15 Tiere vor derKamera. Docu-

mentaire over mussen.
17.00 Lillo und sein Freund Chine-

se. Italiaanse jeugdreeks.
Slot: Lillo en Chinese hebben
Napels bereikt en gaan op
zoek naar Assunta.

17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute. Regionaal

nieuws.
18.15 Hallo Larry. Amerikaanse se-

18.40 Gebaute Traume. Ongewone
architectonische creaties.

19.00 Reich und Arm.Amerikaanse
serie ..The Jordaches".

20.00 Journaal.
20.15 Die Montagsmaler. Spelpro-

gramma. Muzikale bijdrage:
The Hornettes.

21.00 Monitor. Actualiteiten.
21.45 Der Aufpasser. Britse mis-

daadserie met Dennis Water-
man en George Cole.

22.30 Journaal.
23.00 ARD-Talkshow. Praatshow

met Joachim Fuchsberger.
Gast: Axel von Ambesser.

23.45 Journaal.

Duitsland 2
10.00-13.15 Programma-overname

Duitsland 1.
15.17 Journaal.
15.20 Pinocchio. Tekenfilmserie.
15.45 TUI, der Junge von nebenan.

Duitse jeugdserie met Lutz
Moik en Lucia Bays.

16.20 Vakantiekalender.
16.45 Die Schlumpfe. Tekenfilm-

reeks.
17.00 Mosaik. Een beeld van de

oudste en bekendste badstad
van Duitsland: Bad Kissin-
gen.

17.30 Journaal.
17.45 Tele-Illustrierte. Actueel

thema, tips, sport en amuse-
ment. Gast Iwan Rebroff.

18.25 Rate mal mit Rosenthal.
Spelprogramma.

18.57 Programma-overzicht.
19.00 Journaal.
19.30 ■ Hab mich Lieb. Duitse

film uit 1942.De kleine danse-
res Monika komt te laat op de
premiere en gooit tot grote
vreugde van het publiek de
hele voorstelling overhoop.
Ze wordt op staandevoet ont-
slagen en bovendien door
haar hospita aan de deur ge-
zet.

21.00 Journaal.
21.20 Der Bürgemeister im Wohn-

zimmer. Mogelijkheden en
onmogelijkheden van een lo-
kaal televisiestation .

22.05 Unser Kosmos. Documentai-
re serie over het heelal. Het
ruimteschip Voyager 2 begon
in 1979 een eeuwigdurende
reis. En zal binnen enkele dui-
zenden jaren een ander zon-
nestelsel binnendringen.

22.50 Cécile. TV-film. In 1882 arri-
veert de mooie Cécile met
haar twintig jaar oudere man
in het kuuroord Thale in de
Harz. Daar leert ze de inge-
nieur Gordon kennen. Tij-
dens de gemeenschappelijke
uitstapjes vatten Cécile en
Gordon een diepe genegen-
heid voor mekaar op.

00.50 Journaal.

Duitsland 3/WDR
118.00 Marco. Tekenfilmreeks

18.30 Sesamstraat.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Dresden gestern und heute.

Gefilmd portret van een stad:
Dresden is de stad van de ba-
fok en het rococo, maar ook
een industrieel centrum. In
1945 werd de stad zo goed als
vernield. De film toont wat de
stad vroeger was, en wat ze nu
is.

21.00 Formel Eins. ARD-hitparade.
21.45 Bundeswehr und 20 Juli. Re-

portage: Wat betekent 20 juli
1944 (de dag dat kolonel Von
Stauffenberg een mislukte
aanslag op Adolf Hitler pleeg-
de) voor de Duitse soldaten
van nu '

22.30 Vor 40 Jahren. Duits week-
journaal van 21 juli 1943.

23.00 Journaal.
23.05 -23.30 Soap oder Trautes

Heim. Amerikaanse komi-
sche serie.:

" „the Hornettes", muzikale gasten in het spelprogramma ,J3ie
Montagsmahler", Duitsland l, 20.15 uur.

Duitsland 3/SWF
15.00 Bathing beauty. Film met Es-

ther Williams.
19.00 Die Abendschau Bliek ms

Land im Dritten.
19.25 Journaal.
19.30 Gezondheidsmagazine.
20.15 Der alte Mann und der Müll.

Doucmentaire.
21.00 ■ Midnight. Amerikaanse

film uit 1939.
22.30-23.15 Jazzprogramma.

BFBS
16.25 About Britain.
16.50 Birthday Time. Voor de kin-

deren.
17.20The littlest hobo. Voor de kin-

deren.
17.50The all new Popeye show.

18.10 Think and drive.
18.15 The Baker Street Boys. Nieu-

we serie.
18.45 Itn. News. Daarna weerbe-

richt.
19.00 Russ Abbot's Madhouse.

Nieuwe serie.
19.25 Magnum. Texas Lightning.
20.15 Village earth. Tv-serie.
20.45 Let there be love. Komische

serie.
21.05 Jemima Shore investigates.

Dramatische série.
22.00 BBC-News.
22.25 Trumpets and typewriters.

Geschiedenis van oorlogsver-
slaggeving.

23.05 Weerbericht.

radio
Hilversum 1

Nieuws op elk heel uur

7.02 Auto in AVRO aan. 9.03 Steun-
punt. 9.08 Arbeidsvitamin en. 11.30
Soundtrack. 12.03 Lage Landers.
13.06 Radiojournaal. 13.20 AVRO
Diligence. 13.57 Per saldo. 14.03 Ra-
dio Tour de France. 17.02 Uit het
platenrek van Wim Harsma. 17.52
Per saldo. 17.55 Mededelingen.
18.06 Radiojournaal. 18.25 AVRO-
Toppers van toen. 19.02Pim Jacobs'
Platenscala. 20.03 Operette-musical.
21.02 De ondergang. 21.24 Lichte
muziek. 22.02 AVRO's Sportpanora-
ma Eretribune. 23.02 Mededelingen.
23.07 Met het oog op morgen. 00.02
Elpee Tuin. 02.02 Groot Licht. 05.02-
-07.00 Truck.

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

5.45 Het weer etc. KRO: 7.10 Gym-

nastiek. 7.20 Programmaover zicht.
7.22 Het levende woord. 7.35 Echo.
9.05 Gymnastiek. 9.15 Werkbank.
9.24 Waterstanden. 9.33 In gesprek.
10.00 KRO's Leestafel. 12.00 Kruis-
punt. 12.16 Overheidsvoorlichting.
12.26 Land- en tuinbouw. 12.36
Echo. 13.10 Coverstory. 13.33 De
kleine oorlog. 14.10 Hetrecht van de
ander (4). 14.33 Ik heb niets tegen
Molukkers, maar... 15.03 Wat koop
ik ervoor 15.32 Een leven lang. 16.00
Week in-week uit. 17.00 Aktua. 18.10
De Woeste Hoogte (3). 18.30 Huma-
nistisch Verbond. 19.00 TROS Klan-
tenservice. 20.30 Onder de mensen.
21.00 Om het boek. 21.30 Div. curs.
22.40 Finale. 23.15 Hoorspel.

Hilversum 3
Nieuws op elk heel uur.

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

Hilversum 4
Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00 uur

7.02 Capriccio. 9.00 Van heinde en
verre. 9.30 Portret. 12.00 Intermez-
zo. 13.05 De meest verkochte klas-
sieke tien. NCRV: 14.00 Liederen.
14.40 In kleine bezetting. 15.05 Be-
roemde soloconcerten. 16.00 De
Hobbit. 16.35 EntrActe. 16.45-17.00
Woord in de middag. 20.00 Harmo-
niemuziek. 20.45 Quartetto Esterha-
zy. 21.30 Literama. 22.25-23.00 Or-
gelfestival.

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

Luxemburg/RTL
Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half uur
9.00 t/m 18.00 elk uur.

5.30 Guten Morgen, Deutschland.
9.00 Ein Tag wie kein anderer. 11.00

Was Sic schon immer wissen woll-
ten. 12.00 RTL - Casino - Parade.
14.00 Stunde der Hits. 15.00 Die
blaue Stunde. 16.00 Typisch Honey.
17.00 Take Five. 19.00 RTL-Young.
20.00 Disco-Radio-Action. 21.00
Country Coach. 22.00 Das Kaba-
rett'l. 23.00 -1.00 Der Tag geht, Biggi
kommt.

België/BRT 1
18.00 Appie. Kleuterserie.
18.05 Sesamstraat.
18.20 Geheime opdracht. Tweede-

lige jeugdfilm uit de reeks
"„Disneyland". Tweede en
laatste deel: „Ontsnapping
onmogelijk".

19.05 De oude man. Franse filmpje
over het eenzame leven van
een oude man.

19.20 Tijdrover. Drie keer is
scheepsrecht: Waterski.

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

gen en programma-over-
zicht.

19.45 Journaal.
20.10 Kunst-zaken.
20.15 De Benny-Hill show.
20.45 Op zoek naar Adam. Weten-

schappelijke serie over de
menselijke paleontologie. Afl.
6.

21.35 Centraal Station. Politieserie
van Hans Keuls met Senne
Rouffaer en Cor Witschge.
Afl. 6: „Twee vliegen in een
klap". Visser - een man met
een verleden - probeert nu

België/BRT 2
20.15-22.40 Internationaal Opera-

festival. Met: „Reflecting
Reality". Aflevering uit de
reeks „Understanding Opera"
waarin het fenomeen „Opera"
wordt doorgelicht.

BRT 2
Nieuws: 6.00 t/m 8.00 op elk half
uur 9.00, 10.00, 13.00, 17.00, 19.00,
22.00, 23.40.

Antwerpen. 5.30 Goede morgen
morgen. 8.15 Van acht naar tien
Muzikaal programma.
Oost-Vlaanderen. 10.03 Dag in, dag
uit. 10.10 Zomerlief. 12.00 Splinter-
nieuws. 12.10 Variété van twaalf tot
een. 13.10 Dessert.
Brabant. 14.00 Poeskaffee.
West-Vlaanderen. 17.05 Agen-
da.l7.lo Rockgolf. 19.10 De Para-
dox. 19.53 Vrij-Uit.
Limburg. 20.00 Een uurtje rond.
Lichte zomermuziek. 21.00 Splin-
ternieuws. 21.10 Self-Service. 22.05
Zo maar een zomeravond. 23.00 Mu-
ziek voor de nacht. 23.30 - 2.00 Twee
tot twee.

verzekeringen te verkopen
maar dat lukt niet zo best.
Zelfs aan zijn oude celmaat
Piet kan hij geen verzekering
slijten.

22.30 Journaal.
Aansluitend: Coda: „Fussreise"

van Hugo Wolf door Robert
Holl (zang) en JozefDe Been-
houwer (piano).

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

vakantieprogramma met
0.m.:

Maja de bij.
18.15 Lollipop. Jeugdprogramma

met tekenfilms.
18.50 En Wallonië, a Bruxelles, en

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

mentaire serie.. Vandaag:
Laddak (Nepal).

21.10 Les folies Offenbach. Serie.
22.10 L'aventure de I'art moderne.

Documentaire serie over
kunst.

23.10 Journaal.

recept
Steak

nd is het niet zo gebrul
keiijk om vlees met been te brader
of te bakken, wat jammer is, want
been geeft een volle smaak aan hei
vlees. In Frankrijk roostert of bak!
men bijvoorbeeld riblappen me
been als „Cóte de Boeuf'. De be
rnpmrlp Amprikannsp T-hnno-

bestaat uit een entrecöte met een
lendewervel erin en een Club-steak
is een plak van defijnerib met been.
250 gr steak per persoon; 5 gr stuk-
gewreven witte peperkorrels; 40 gr
boter; 2 eetlepels witte wijn of cog-

Steak goed door de grove peper ha-
len, peper met de bolle kant van een
lepel goed in het vlees drukken.

Vervolgens de steak in zeer hete bo-
ter bakken zoals u hem hebben wilt
en daarna pas zouten. Leg de steak
op een verwarmde schotel. De wijn
of de cognac flink roerend door de
boter mengen en opnieuw verhitten
en binden met een scheutje verse
room. Op smaak maken met een
snufje zout.
Saus over de steaks schenken en
zeer snel opdienen.

Nieuw dans- en showorkes
in Ubachsberg

ÜBACHSBERG - Sinds 26
juni van dit jaar heeft
Übachsberg er . een nieuw
dans- en showorkest bij. Op
die dag werd namelijk het or-
kest „Orginal Bergdorf Musi-
kanten" opgericht, voortge-
komen uit de bekende Berg-
dorfkapelle, die enkele maan-
den geleden nog zijn 15 jarig
bestaanfeest vierde. Door
ernstige verwikkelingen
heeft deze kapel zichzelf ech-
ter ontbonden en losgemaakt
van fanfare St.Cecilia.

De 19 muzikanten hebben inmid-
dels door hun eigen inbreng en met
behulp van een groot aantal spon-
sors een heel nieuw instrumenta-
rium aangeschaft. Er werden door
het orkest reeds 11 'contracten afge-
sloten, waarvan enkele nog door de

voormalige Bergdorfkapelle wer-
den afgehandeld. Ook zijn er al be-
sprekingen over concertreizen, ter-
wijl er onder leiding van Nico Ger-
arts iedere zondagmorgen ijverig
wordt gerepeteerd om het reeds om-
vangrijke repertoire - met Glenn
Miller en James Last-muziek, Ever-
greens, Egerlander- en schlagermu-
ziek- nog uit te breiden. Als mana-
gervan de groep fungeert de heer A.
Vaessen, bij wie alle informatie over

het nieuwe orkest kan worden i
wonnen.

Zijn adres is Dalstraat 23, 636'
Übachsberg, S 045 - 751392. OO
er een banknummer geopj
waarop iedereen een gift kan i
om de financiële problemen val
„Orginal Bergdorf Musikan1enigzins te verlichten. Het W
nummer is 151809739, RaboW
Übachsberg.

" Het nieuwe dans- en showorkest Original Bergdorf Musikanten uit Übachsberg.

Sinds middaguitzendingen

Meer luisteraars voor ROZ
MAASTRICHT - De R.O.Z. mag zich
verheugen in een grotere luister-
dichtheid sinds de invoering van
de middaguitzendingen. Dit is de
uitkomst van een luisteronder-
zoek, dat in opdracht van de afde-
ling Kijk- en Luisteronderzoek van
de N.O.S. door Intomart BV in no-
vember 1982 is uitgevoerd. Zoals
bekend kregen de regionale om-
roepen in het najaar van 1982 meer
zendtijd, waardoor de R.O.Z. iedere
dag tussen 12.30 en 13.00 uur kon

uitzenden. Het weekbereik van d*
zender steeg door dezezendtijdui'
breiding van 33 % in 1981 tot 40 *in 1982. Zeker in deze tijd, waari'
het voortbestaan van de R.O.Z. 'fdeze vorm onzeker is geworden
zullen deze cijfers de ROZ mense'
in Maastricht wel als muziek in ól
oren klinken, temeer omdat buitel1
Radio Oost bij de andere regional*
omroepen deze zendtijduitbreidirrë
geen feitelijke wijzigingen in he
bereik heeft veroorzaakt.
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binnen- en buitenland

Nieuwe richtlijnen openbaar ministerie op komst

Illegale casino's
zien kans schoon

door jan a.c.de klerk
ROERMOND/MAASTRICHT - Overal in Nederland profite-ren speelzaal-exploitanten van de onduidelijkheid die de
Justitie tot nu toe heeft open moeten laten bij het oordelen
°ver al of niet toegestane gokspelen. Als paddestoelen rijzen
jfecasino'tjes uit de grond. Ook in Limburg zijn er al inRoos-teren - sinds 1 juli jl. - en in Maasbracht sinds vorige week
vrijdag. 'Golden Ten' - of een afgeleide vorm daarvan - is
daar de favoriete variatie van het roulettespel. Politie en
Justitie houden min of meer gedwongen de pas in in afwach-ting van richtlijnen van de procureurs-generaal bij de vijf
gerechtshoven in Nederland.
Ue onduidelijkheid is vooral ont-staan nadat een rechtbank een totdan voor illegaal gokhuis gehouden
speelgelegenheid in Almelo groen
ucht gaf door het spel dat daar ge-
speeld werd als behendigheidsspelaan te merken. Eenzelfde spel werd
door de rechtbank in Amsterdamals verboden kansspel beoordeeld.

Richtlijnen
■.We weten dat er van die speelgele-

)' eenheden geëxploiteerd worden.fll Under andere in Limburg en in de
n j^Tondissementen Den Bosch en« oreda", zegt in Roermond officier
M v*n justitie mr. J. Ek. Hij bevestigt
i w er gewerktwordt aan richtlijnen
\t jvaarbij het openbaar ministerie
v houvast heeft bij de vervolging van

verboden kansspelen.

"-Dat dringt wel. Er moet duidelijk-
heid worden geschapen. Niet alleenvoor de exploitanten van de speel-

i gelegenheden; ook voor de burgers.
p« het om een verboden spel gaat,s immers niet alleen de exploitant
strafbaar maar ook elke deelnemeraan het spel", legt mr. Ek uit.

* net openbaar ministerie in Roer-
ir

mond houdt het er voorshands op
dat de nu bestaande versies van het
roulettespel, zoals Opta, Delphi,
Tiktak en Golden Ten kansspelen
en dus ontoelaatbaar zijn.
Nieuwe richtlijnen zullen vooral
moeten stoelen op onderzoek van
het spelmateriaal. Daarbij is al ge-
bleken dat bijvoorbeeld de 'ketel' -dat is de schaal waar het balletje in
rolt - door simpele ingrepen - het
wijzigen van het niveau van de kern- zodanig veranderd kan worden,
dat van de oorspronkelijk nog wel
mogelijke kansberekening niets
over blijft.
Daardoor moet het oorspronkelijke
behendigheidsspel toch weer weer
onder de categorie kansspelen wor-
den gerangschikt.
De verwarring op dit gebied grijpt
niet alleen in ons land om zich heen.
Ook in België lijkt eWi zekere wille-
keur bij de beoordeling mogelijk. In
sommige delenvan dat land worden
roulettevariaties ongemoeid gelaten
terwijl in andere gebieden rechters
hetzelfde speltype te vuur en te
zwaard en met flinke straffen te lijf
gaan.

Jan Frenken (45) in Stevensweert
heeft wat het roulettespel betreft
de hitte van de dag al wel gedra-
gen. In de voorbije twee jaar heeft
de politie hem allerminst met rust
gelaten. Bij het oprollen van ille-
gale casino's in Heel, Roermond en
Stevensweert bleek hij hij steeds
een spil daarvan te zijn.

Urenlange
hartstilstand

overleefd

I" fo ~ Een 13JariSe Belgische
?J*igen, die vorige week donderdag
"j Zwitserland in een gletsjers-
tufet Was £eva,len en daar na. eeenhalf uur schijndood werd

I "'l&ehaald, is door Zwitserse art-
j^n m Bern weer tot leven gewekt.. e lichaamstemperatuur van de
jongen was gedaald tot 17,5 graad
)_*ir,]n hart heeft ongeveer drieen-

' uaif uur stilgestaan.

an een hart-longmachine werden
y _.„, lchaamsfuncties weer op gang

gebracht.

Onderzoek
Vorige maand moest hij zich voor
zijn aandeel aan de exploitatie van
het casino aan de Kapellerlaan in
Roermond - met nog een aantal an-
deren - voor de rechter verantwoor-
den. Het kwam niet tot een veroor-
deling. Nadat raadsman mr. Mosz-
kowicz na lang aandringen van
rechtbankpresident mr. Te Strake
gelegenheid kreeg de optaroulette
in de rechtszaal op te stellen om te
laten zien dat het spelenermee meer
behendigheid dan geluk vereist,
heeft diepresident een nader onder-
zoek door de rechtercommissaris
gelast.

Kissinger voorzitter nieuwe commissie

Nieuw beleid VS
in Midden-Amerika

- President
J°nald Reagan heeft gisterene oprichting aangekondigd

een nieuwe commissie,le de Amerikaanse regering
oet adviseren over het beleid"at wordt gevoerd in Midden-ttierika. In de commissie, die

"«worden geleid door ex-mi-
ister van buitenlandse zakenenry Kissinger, hebben zo-

P„ t
Republikeinen als Demo-craten zitting.

ty. Sens Reagan moet echter niet
toegestaan dat „het totali-

de \ communisme wint" doordat
ve ~ merikanen „in gebreke blij-
top j' e President voegde daaraan
y: £at ..wij niet kunnen slagen ten-
inirjj Congres de noodzakelijke
J'üdelen goedkeurt".
JOp doelde hiermee op de 110 mil-
-Buiri dollar (ongeveer 320 miljoen
tra n^' die hij wil uitgeven aan ex-
en mültaire hulp voor El Salvador,, jA.de 80 miljoen dollar (circa 230
rat Joen gulden) voor geheime ope-
len ■ van anti-Sandinistische rebel-n m Nicaragua.
)_!

OnriSans Midden-Amerikabeleid
1 greoerVlndc tegenstand in het Con-

cje h waarvan veel leden vrezen dat
Vipt emgde Staten in een nieuw-
Hea m worden gesleurd.
c 0m

gan noemde de namen van de
Was missieleden niet, maar eerderjL ln Washington vernomen dat
hor.firger wordt aangesteld aan het

Uld van de commissie.

Marshallplan
d^^ngsfunctionarissen verklaar-
gen dat de commissie zich zal bui-
gr0 °ver militaire opties en een1 economisch hulpprogramma

voor Midden-Amerika, dat lijkt op
het Marshall-plan voor Europa na
de Tweede Wereldoorlog.

Reagan herhaalde in zijn toe-
spraak nog eens dat het sturen van
Cubaanse soldaten en Russische
militair materieel via Nicaragua
naar El Salvador „niet mag door-
gaan" omdat dit een bedreiging
vormt voor de veiligheid van de
VS.
Hij noemde het Sandinistische be-
wind een „dictatuur van nep-revo-
lutionairen, die werkpakken dra-
gen en rondrijden in mercedessen
enRussische tanks, en wiens belof-
te het is hun soort revolutie over
Centraal-Amerika te verspreiden".

BVD WAS OP DE HOOGTE VAN PLANNEN

Invasie in Suriname
maar net voorkomen

DEN HAAG -Een invasie van
Surinaamse ex-militairen en
huurlingen uit de VS die op 1
juli zou plaatsvinden, is op
het laatste moment afgelast.
De afgelasting volgde toen de
organisatoren duidelijk was
geworden, dat de Binnen-
landse Veiligheidsdienst
(BVD) van het plan op de
hoogte was. Dat is gebleken
uit verklaringen van betrok-
kenen, onder wie een van de
coördinatoren van de actie,
een van de financiers en enke-
le andere Surinamers die aan
de actie direct of indirect zou-
den meedoen. Voor de datum
1 juli was gekozen, omdat Su-
riname dan feest viert ter ge-
legenheid van de dag dervrij-
heden.

Betrokken Surinamers konden niet
zeggen of het plan nu volledig van
de baan is. Zij maken forse verwij-
ten naar Nederland dat „dubbelhar-
tig is", omdat Den Haag het regime
Bouterse kwijt wil en tegelijkertijd
de BVD laat infiltreren in het Suri-
naams verzet.
Het plan van 1 juli was al volledig
uitgewerkt. Zowel de financiering
als de voorbereidingen waren hele-

maal rond, alduseen van de coördi-
natoren van de actie. Zijn uitspra-
ken worden geheel bevestigd door
andere betrokkenen. Het was de be-
doeling via de lucht ongeveer drie-
honderd man vanuit de Amerikaan-
se staat Florida aan te voeren naar
Paramaribo.
Ongeveer de helft van de man-
schappen zou bestaan uit Zuidame-
rikaanse en Amerikaanse huurlin-
gen die in Florida verblijven. De
rest van de manschappen zou be-
staan uit Surinamers onder wie ex-
militairen. Voor de coördinatie van
het plan was een staf gevormd, die
in Florida zetelt, samengesteld uit
Surinaamse ex-militairen en een
Amerikaanse huurlingendeskundi-
ge.

Voorhoede
De groep van driehonderd zou fun-
geren als een voorhoede die de be-
langrijkste slag moest slaan en het
regime omverwerpen. Later zouden
andere groepen, voornamelijk in
Nederland geronselde Surinamers,
via onder meer Frans Guyana de
grens met Suriname oversteken.

Voor de financiering was al meer
dan twaalf miljoen gulden bijeen-
gebracht, aldus een van de coördi-
natoren. Vier miljoen daarvan is
afkomstig van Surinaamse zaken-

lieden in Nederland. De rest is op-
gebracht door Surinaamse zaken-
lieden uit de VS en uit Suriname
zelf. Hij zei verder dat in kleine
groepjes in het Noorden van Ne-
derland oefeningen waren gehou-
den.

Staalcrisis
in België

onopgelost
BRUSSEL - De Belgische staal- en
begrotingsproblemen hebben de
spanningen in politiek Brussel
flink opgevoerd. Het kabinet-Mar-
tens is er na een weekend lang ver-
gaderen niet in geslaagd overeen-
stemming te bereiken over de aan-
pak van de staalcrisis.
Centrale vraag is hoe de miljar-
denhulp voor de Waalse staalgi-
gant Cockerill Sambre precies ge-
financieerd moet worden. De keus
is ofwel door de Walen alleen, zoals
de Belgische minister van finan-
ciën De Clerck eist met alle Vla-
mingenaan zijn zijde, of nationaal,
zoals de Walen wensen.
De ministers kwamen er niet uit.
Gistermorgen hebben zij daarom
een poging gedaan het brandende
probleem op de lange termijn te
schuiven. Een delegatie onder lei-
ding van premier Martens bracht
daartoeeen bezoek aan deEuropese
commissie.
Zij wilden toestemming van de
commissie om Cockerill Sambre
voorlopig steun te geven zonder nu
al gedwongen te zijn duidelijke
plannen voor de inkrimping van dit
noodlijdende concern op tafel te
leggen.
De Belgische politici vrezen name-
lijkdat de meer dan 8000 staalarbei-
ders die öp straat komen te staan,
hun lot niet rustig zullen aanvaar-
den en voor een hete zomer en
herfst kunnen zorgen. De Europese
commissie ging echter niet akkoord
met uitstel.

Rode Kruis:
Homoseksuele
bloeddonors
niet weren

DEN HAAG - Het Nederlandse
Rode Kruis is niet van plan gevolg
te geven aan de oproep van de
Raad van Europa om geen bloed
meer te accepteren van homosek-
suele donors.
Het Rode kruis geeft er de voorkeur
aan via een uitgebreide voorlich-
tingscampagne de verspreiding van
de nieuwe ziekte AIDS.
De Raad van Europa adviseerde zijn
leden vorige week homoseksuele
bloeddonors te weren omdat zij een
verhoogde kans lopen dragers te
zijnvan deze dodelijkeziekte, die de
natuurlijke afweermechanismen
van het lichaam tegen binnendrin-
gende ziekteverwekkers afbreekt.
AIDS heeft een incubatietijd varië-
rend van negen maanden tot twee
jaar, en tijdens die periode is het vi-
rus in het bloed niet aantoonbaar.
De ziekte, die voor het eerst in de
VS werd gesignaleerd en daar al
vele honderden slachtoffers heeft
gemaakt.

Walesa over verwachte opheffen staat van beleg:

„Dictatuur
”vervangt

uitzonderingstoestand
WARSCHAU - De militaire raad
voor nationale redding, die Polen
regeert sinds het uitroepen van de
uitzonderingstoestand op 13 de-
cember 1981, heeft gisteren de weg
vrijgemaakt voor het opheffen van
de staat-van-beleg. De raad die ge-
leid wordt door generaal Jaruzels-
ki, namkennis van een serie oproe-
pen om tot „normalisering van het
sociale en politiekee leven in het
land" te geraken, zo stond in een
beknopt communiqué van het
persbureau PAP.
Algemeen verwacht men dat de

staat van beleg vrijdag wordt afge-
schaft als Polen zijn nationale feest-
dag viert. Morgen en donderdag
komt het parlement bijeen. De le-
den van de Sejm krijgen een hele
reeks maatregelen te behandelen
die er blijvend voor zullen zorgen
dat de situatie van vóór 13 decem-
ber 1981 niet terugkeert.
Vanwege het onderdrukkende ka-
rakter van deze nieuwe wetten heeft
arbeidersleider Lech Walesa al ver-
klaard, dat de militairen de staat-
van-beleg willen vervangen door
een „dictatuur". Zo kan iemand, die
hd wordt van een buiten de wet ge-
stelde organisatie - zoals het onaf-
hankelijke vakverbond Solidarnosc
waarvan Walesa de gekozen voorzit-
ter was - maximaal drie jaar gevan-
genisstraf krijgen. Ook personen
die aan protestacties tegen het wet-
tige gezag meedoen, hangt gevange-
nisstraf boven het hoofd.

Aanpakken
Overigens lijken de autoriteiten de
vakbondsvoorman nog niet hard tewillen aanpakken. Toen hij zich gis-
termorgen op de Leninwerf in
Gdansk, waar hij als elektromon-
teur werkt, meldde om verlof te vra-
gen (en te krijgen) tot eind juli,
kreeg hij slechts een schriftelijke
berisping voor niet geoorloofde af-
wezigheid.

Walesa heeft gisteren verklaard,
dat hij weinig mogelijkheden meer
ziet om voor Solidarnosc actief te
blijven als het parlement de re-
pressieve voorstellen tot wet heeft
verheven. Maar hij zei ook „te ho-
pen dat de samenleving zich deze
maatregelen niet zal laten opleg-
gen."

UIT
Ontslag
"De Rotterdamse rederij
Nedlloyd vraagt ontslag aan
voor 250 buitenlanders in vaste
dienst. Het bedrijf zelf heeft
moeite met die keus, maar de
vakbond en de overheid staan
er achter. Het Rotterdamse bu-
reau voor rechtshulp daarente-
gen beschuldigt Nedlloyd van
discriminatie, en verwijst daar-
bij naar het Wetboek van Straf-
recht dat het maken van onder-
scheid op grond van r,as ver-
biedt.

Jeugdplan
" Voor de elektrotechnische be-
drijfstak is een jeugdplanopge-
zet met het doel de uitgangspo-
sitie van werkloze jongeren bij
hel zoeken naar een baan te ver-
beteren. De werking van dit
plan strekt zich uit. over de on-
geveer 32.000 bedrijven (30.000
werknemers) die onder het Op-
leidings- en Ontwikkelings-
fonds voor deze bedrijfstak val-
len. Er zijn mogelijkheden voor
1600 jongeren.

Ontsnapping
"De 53-jarige Hondvrees
C. F. en de 28-jarige Italiaan
E. B. Zijn gistermorgen ont-
snapt uit de penitentiaire in-
richtingen Overamstel (Bijl-
merbajes) in Amsterdam. Dit
hebben de Amsterdamse poli-
tie en een woordvoerder van
het ministerie van justitie in
Den Haag meegedeeld. Vol-
gens de laatste ginghet om een
snelle verrassingsactie van de
twee op de sportplaats, waar
zij met andere gevangenen aan
het sporten waren onder toe-
zicht van twee bewaarders. De
twee gooiden op een gegeven
moment een touw over de
muur van de sportplaats,
klommen over de muur,
zwommen over de gracht en
stapten in een gereedstaande
auto waarmee zij wegreden in
de richting van het Amstelsta-
tion.

Platform
" Opnieuw zal een poging-
worden ondernomen het ge-
kapseisde Noorse boorplat-
form Alexander Kielland te
lichten. Het wrak zweeft sinds
1980 in het water van de
Gandsfjord bij Stavanger. De
Noorse minister van scheep-
vaart, Asbjorn Haugstvedt,
heeft in Trondheim gezegd er-
van overtuigd te zijn dat de
operatie, die op 10 augustus
moet beginnen, ditmaal zal luk-
ken.

Varkensrace

" De katholieke plattelands-
jongeren in het Overijsselse
Bentelo kunnen doorgaan met
de voorbereidingen voor de na-
tionale varkensraces op 21
augustus. Een poging van de
Dierenbescherming om de var-
kens en hun drijversde pas afte
snijden, strandde gisteren op de
voorzitter van de afdeling
rechtspraak van de Raad van
State, mr J. M. Polak. Hij wei-
gerde dedoor B enW van Ambt-
Delden afgegeven vergunning
te schorsen.

Graftombe

" In het noorden van China is
een enorme graftombe uit de
late Han-dynastie ontdekt. De
graftombe bevat 22 kamers en
vier tunnels. Er zijn meer dan
70 grafvoorwerpen gevonden,
voornamelijk glaswerk be-
schilderd met inheemse die-
ren en gebouwen.

Noodhulp

" De EG-commissie in Brussel
heeft besloten om voor een be-
drag van 2.375.000 gulden aan
noodhulp te verstrekken. Het
geld is bestemd voor bevol-
kingsgroepen in vier landen,
Paraguay, Argentinië, Bolivia
en Nicaragua.

Gevaarlijk
" Een 21-jarige Israëlische lui-
tenant is zondagnacht tijdens
het liften gewond geraakt. De
officier kreeg in Noord-Israël
een lift van drie Arabieren die
hem tijdens een vechtpartij in
deauto in zijn hand schoten. De
luitenant wist in de buurt van
een kibboets uit de auto te
springen en te vluchten.

Bomaanslag
" In het centrum van de Na-
mibische hoofdstad Windhoek
is gisteren een bom ontploft
bij een benzinestation. Een
benzinepomp en verscheidene
geparkeerde auto's werden
daarbij vernield. Van nabijge-
legen gebouwen sneuvelden
de ramen. Er zijn geen slacht-
offers gevallen.

Schending

" De „Pravda", het dagblad
van de communistische partij
van de Sovjetunie, heeft giste-
ren de Verenigde Staten en de
overige westerse landen van
schending van de elementaire
mensenrechten beschuldigd.
Het paginagrote artikel heeft
waarschijnlijk te maken met
het naderende einde van de
Conferentie over Veiligheid en
Samenw ?rking in Europa
(CVSE ' momenteel in Ma-
drid p' eft.

De recessie laat zelfs
de poppenkast op de
Dam niet ongemoeid. De
exploitant van dit
eeuwenoude vermaak
heeft voor een subsidie
bij de gemeente
Amsterdam aangeklopt.
De opbrengsten uit het
mansbankje zijn namelijk
niet meer voldoende om
in het levensonderhoud
van Jan Klaassen te
voorzien.
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~~ /EPVICE RUBRIEK

GASWACHT LIMBURG
VOOR ONDERHOUD Uil— 0_
EN REPARATIES VAN „ .-. erkend^
CV-KETELS EN GASINSTALLATIES _____

24-UJJRS SERVICE OOK OP IL
ZON- EN FEESTDAGEN. f*

Parallelstraat 37a. Amstenrade Tel. 04492-3131

BRANDPREVENTIE
Voor uw brandDreventieproblemen gratis advies.
Aile blusmiddelen en toebehoren, periodieke controles,
brand- en noodladders in elke gewenste uitvoering.
Brandslangkasten. stand- en straalpijpen naar

HYDRAFLEX NUTH «
KATHAGE.. 4 - TEL. 045-243131 \^__*o_^

Vraag vrijblijvend prijsopgave, ook __\ Sk
voor controles
en reparaties.

NILFISK
j

Service Depot i^W
Electro-shop jp§Fj
ROOSEN -4SP
Brunssum, Rumpenerstraat 157
(geen koopavond). Tel. 045-251015

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

SNEL erkenning voor gas-water-cv

ornuinr
loodgieterswerk-sanitajr

SERVICE riolering-ketelreinigen
kachels-allesbranders
reparaties gashaarden enz.

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

» Voor alle typen
ggi ZWEMBADEN

ook

" OPZETBADEN

" CHEMICALIËN

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

Eiken
Vakbekwame meubelmaker zoekt werk. Maakt keu-
kens, kasten, eethoeken, slaapkamers, openhaardman-
tels etc. Goedkoper en beter. De kwaliteit van vroeger is
bij mij vanzelfsprekend. Heb eigenwerkplaats en show-
room. Hoolstraat 45, Voerendaal bij NS-station. Tel.
045-750305. ,
BARDAMES gevraagd,
Palomino Bar. woensdag
en zondag vrij. Tel. 045-
-454936 of 222451.
Int. firma (15 jr. in Ned.)
zkt. v. direct mannen en/of
vrouwen met enige erva-

g in directe verkoop.
Fuü- of part-time. Hoge

-üensten en sneue
CARRIÈRE. Inl. dhr. M.

issen 045-457078.
RIVERSIDECLUB. we-

edelijke toeloop
■nen wij nog enkele
.iuitziende assistentes

plaatsen, prettige werk-
r, intern mog. Je zit

meteen in een van Neder-
lands meest exclusieve
clubs. Whirlpool. video,
spiegelbédden enz. enz.

elke kamer). Tel. 04755-
-1854, Ohé en Laak, E-9 af-

j> Echt. 100 m voorbij
iping Maasterp.
lusieve bar Play-Boy-
b kan twee MEISJES
itsen, 04745-312.

Huisvrouw vr. HUIS-
VROUW om samen privé
te doen. Tel. 045-227873.

■r DIRECT gevr. leer-, kelner, ±19 jr., en de-
■hef de rang, ± 22 jr... Der Bloasbalg. Tel.
>1-1364.
lusiefprivéhuis vraagt
een MEISJE. Intern

y Tel. 045-721759.
aagd die
eelt voor mm-
in meubelen.

tel. 045-725595 of 721759.
Duitse firma zoekt IN-
SCHALERS. Tel. 09-
-49221219795.

r. ervaren VERKOOP-■ R, dames boven
aanmelden modehuis

<. Dautzenbergstr. 39.

lub vraagt enkele
ARDAMES, mid-

of avonduren, tel. 045-
-135, na 20.00 uur
172.

Bouwbedrijf Nelissen vr.
KLAARS voor

"sland. Na 18 uur tel.
86 Heerlen. ,

DAKDEKKERSBE-
JF M. Haas, het ver-

.wde adres voor alle
ueuwingen en repara-
van alle soorten daken.
"i en schoorstenen,
napellen, dakbeschot-
en dakisolatieplaten.

ig vrijblijvend advies
045-455922.

_!■ 451862.
in één hand! Bel

s Lips b.v. voor al uw
ier- en DAKWERK,
ten. dakkapellen, iso-

kozijnen, ïnterieur-
nmenng enz. alsook
soorten daken, zi

k v. nieuwbouw of
id. Tel. 045-45 '

Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN. Dakdek-
kersbedrijf „Het Zuiden",
tel. 045-216151.
Let op! Uw DAK is ons
vak, wij vernieuwen alle
daken. Dakdekkersbedrijf
Peters & Zn. Maastrichter-
laan 42, Übach over
Worms, tel. 045-312817 of
460861.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillings Inte-
rieur, Markt 39, Nieuwen-
hagen, 045-312613.. dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NÖK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Bel
voor vrijblijvende offerte.
tel. 045-224459.
Uw wand en VLOERTE-
GELWERK, vakkundig
gemaakt, bellen 04490-
-26061.
Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad.

’ 2900- montage ’ 120-
-per aansl. Vrijbl. ml. 045-
-m6OB.
LOODGIETER kan weer
werk aann. Gas - water - sa-
nitair - riolering - badka-
mers - dakwerk - zinkwerk
- allesbranders - keukens
enz. Gratis offerte. Tel.
045-711608.
Jonge VROUW 32 jr. met
ervaring in café-branche
zoekt werk voor achter
buffet in café of dancing
(geen animeerwerk) te
Spekholzerheide of direk-
te omg. Br. o. no. HK 208
Limb. Dagbl- Postbus
3100,6401 DP Heerlen.
ANTENNEPROBLE-
MEN? Antennebouw Ko-
ehen, tel. 045-441693.

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

’ 548,-; koelkast 140 Itr. nu

’ 298,-; diepvries nu ’ 345,--.Dit en nog veel meer bij u
vakhandelaar Van Uden,
Hoofdstraat 12, Hoens-
broek^
Weg. verh. te k. DIEP-
VR. +IJSKASTCOMB.
rV, 2-zits bank, stereo enz.

lubertuslaan 55, Ter-
winselen.

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.

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.
31 Juli gaat de Fa. Kleba
definitief de zaak sluiten
en verhuizen wii de zaak
naar Hoensbroek aan de
Akerstr. nr. 232. Wij hou-
den nu geen opruiming
meer maar een laatste prij-
zenslag. Kom loven en Die-
den. Voor spotprijzen bie-
den wij de laatste goede-
ren aan. Let op! 12 eiken
kasten staan nog te koop
vanaf ’ 895- 15 st. eiken
bankstellen ’ 795- ’ 975-

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

’ 69,- Enorm veel goede-
ren met kl. besch. Nu ver
onder de prijs. Kom zeer
beslist kijken. Er staat bij
ons nog een hele hoop te
koop. Kom kijken en neem
de buurman ook mee, nog
14 dagen spotprijzen bij
C.C. Kleba te Brunssum.
C.C. Kleba te Brunssum
tel. 252739.

Atari-SPELCOMP. 9 spel-
len zwart/wit-tv'tje en kien
billard. Tel. 045-225602 tus-
sen 18-20 uur.
Antiek HEKWERK lVi m,
3 m, 4/2 m, 6 m + antieke
poortjes. Tel. 04459-1638.
Te k. Marantz TUNER-
/VERST 2x22 watt en cas-
s.deck + boxen ’ 350,-.
Meuserstr. 110, Haanrade.
NIEUW nu ir^ deze dure
tiid ook in Übach o.
Worms, een winkel met
goede 2e-hands kleding 't
Snuffeltje, Hoogstr. 19,
Übach o. Worms, Laura-
dorp, tel. 045-317781.
Div. BANKSTELLEN
voor ’ 100-, bankst. flu-
weel rood ’ 225,-; bankst.
zwart skai ’ 175,-; bankst.
omatijd zeer mooi ’ 325,-;
bankst. gobelin stof iets
aparts ’ 475,-; eethoek
omatijd eiken ’ 275,-;
dressoirs omatijd va.

’ 150,-; ant. nachtcommo-
des va. ’ 100,-; ant. le-
pers. bedden. Ant. Vene-
ziaanse slpk., met handbe-
schilderde kast f 1950,-;
iets aparts ant. burootje

’ 575.-; oma divan ’ 125,-;
antieke spiegels, kasten,
lampen, gasfornuis, kook-
plaat, enz. Alles zeer goed-
koop, tel. 045-725595.

Bankste kussens
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.

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

’ 400- uit voorraad leverbaar. Wij maken tevens alle af-
wijkende maten. Limatic BV, Akerstr. 22 centrum Heer-
len tel. 045-711118.
Laatste week BEHANG,
alles ’ 2,50. Raets, Eggeln.
24, Brunssum.
Te k. BSA-DAMESFIETS
met 3 versn. en h.rem.
i.z.g.st. pr. n.o.t.k. 216190.
Te k. dames- en HEREN-
FIETS. Tevens jongens-
en meisjesfiets v.a. 8 iaar
’25. Anjerstraat 8. Schin-
veld, tel. 045-256719.
Te k. SIMCA 1100 bj. 1975,
1 Hamburger aanhangwa-
gen met grill m. bain Marie
m. magatron, gasfornuis
op krachtstroom, ijskast
voor caravan, gewoon gas-
fornuis ’ 100-, tel. 04490-
-25262.
Te k. eiken eethoek, tev.
VISBOOT. Anjelierstr. 7,
Sittard.
Electr. ORGEL merk Cos-
mofox Bizard 335, te bevr.
Lourdesstr. 72, Kerkrade-
West.
Te k. z.g.a.n. KINDERWA-
GEN 3-in-l, kl. blauw, tel.
045-721312.
Te k. weg. sterfgeval EET-
HOEK klassiek bankst.
marmeren salontaf. noten
dressoir tel. 045-417850.
K.0.M.0.-keur geïmp-
gregn. TUINPALEN.
Planken. schaarhekken,
vlechtschermen. Houth.
Impreg, In de Cramer 104,
HrL Geop. 10-12 uur. Tel.
045-751687. (tussen Limb.
Dagbl. en woonwagen-
kamp).
KOLENCONVECTOR

’ 145- gasfornuis ’ 75-
-gashaard ’ 50,- Norbertij-
nenstr. 67. tel. 04494-43394.
Rossin RACEFIETS
f 675- damesfiets ’5O-
-herensportfiets 3 versn.
'f 135-Tel. 04459-1638.
Nu de grote verhuizing
van cc. Kleba te Bruns-
sum nadert staan in ons
magazijn 25 st. eiken bank-
stellenmet kl. besch. vanaf

’ 600- 20 st. eiken kasten
z.g.a.n. vanaf ’ 895- 25 st.
eiken eethoeken nu ’ 495-
-tafel en 4 stoelen, 5 st. mo-
derne slaapkamers vanaf

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

’ 89- de mtr. en 4 mtr. br.Verder tientallen klein-
meubelen zoals stoelen,
losse tafels, fauteuils, keu-
keneethoeken enz. enz.
Nergens goedkoper. Alles
wordt thuis bezorgd. Voor
inruilmeubels, eiken kas-
ten, compl. eethoeken, de
laagste prijzen van heel
Limburg. C.C. Kleba te
Brunssum en meubel-
beurs te Hoensbroek, tel.
222870.
Te k. JVC T-X2 synthiser
tuner, JVC A-X2 stereo in-
tegrated amplifier supera,
JVC boxen 70 w. 60 hm.
beogram 4002, bedcord
8000 alles in goede staat,
prijs n.o.t.k. bij W.H. Ver-
neesen, Betsy Perklaan 40
Valkenburg a.d. Geul na 18
uur tel. 04406-13712.
Te k. DAMESFIETS met
versn. i.z.g.st. Tel. 045-
-324584.
Tek. RADIATOREN, golf-
platen, ijzeren balken. Ma-frak Nuth tel. 045-243736.
BANKSTELLEN eiken en
modern, in leer of stof. di-
rect af fabriek. Inruil mog.
Koek. Kampstraat 62, Lin-
denheuvel-Geleen, tel.
43412.
KLEERKASTEN, 1-2-3-4-
drs. tienerkamers, ledikan-
ten, toilettafels, nachtkast-
jes, matrassen. Koek,
Kampstraat 62, Linden-
heuvel-Geleen, tel. 43412.

Houthandel J. RINKENS
b.v. Eygelshovenerweg 60,
tel. 319846 en Kerkstraat
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 18
m/m’ 24,63 p/pl en 22 m/m
’30,30 p/pl. Alle dakmat.
tegen dakdekkersprijs
mcl. BTW.
VLOERBEDEKKING en
gordijnen vele coupons
met hoge korting. Enorme
keuze in sterk afgeprijsde
vloerbedekking, gordijnen
en karpetten, won.mr.
Grooten Kloosterstraat 22,
Simpelveld.
Zeer mooie Oosterse en
Perzische TAPIJTEN in
vele dessins, kleuren en
matentegen spotprijzen te
koop, tel. 04405-2213 (geen
winkel).
MEUBELEN nodig, maar
u hebt nog iets te betalen?
Geen nood, wij kunnen u
toch helpen. Inruil moge-
lijk. U wordt vrijblijvend
gehaald, ml. 045-255312.
Te k. lege BV ml. drs.
Kooy tel. 03438-20116.
GRINDTEGELS of mar-
mersplittegels in de maten
60x40, 50x50, 40x40 en
20x20 uit voorraad lever-
baar 60x40 vanaf ’3,75
mcl. BTW. Tevens leveren
wij betonplaten en -palen,
bandjes, klinkers in diver-
se afmetingen. Vlecht-
schermen, schaarhekken,
bielsen, houten paaltjes en
alle betonmaterialen op
maat. Gebr. Creugers, Eco-
nomiestraat 46, Hoens-
broek, tel. 045-213877.
GRINDTEGELS 60x40x6
vanaf ’ 3,75 mcl. BTW. Bo-
ven ’ 300- franco thuis.
(Ook tijdens de bouwvak
open). Gebr. Creugers,
Economiestraat 46, Hoens-
broek, tel. 045-213877.
Te k. PLANKEN, balken
en kepers. Matrak Nuth
tel. 045-243736.
Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN v.a.
’200,-; ca. 45 bankstellen
vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
hoeken v.a. ’200,-. Ook
enkele antieke kasten en
eethoeken. Inruil mog.
Loop eens binnen bij Lei
Romer, Einderstr. 46,
Heerlerheide (Heerlen-
Noord) t.o. sauna Poglajen
naast tankstation, tel. 045-
-215716, geopendvan 10 tot
18 uur. Donderdag koop-
avond^
Te k. BRUIDSJURK m.
hoedje, mt. 36, tel. 045-
-227784.
Ramen, deuren, ROLLUI-
KEN, knikarm zonwering
nu met grote korting. Goi-
fin, Schelsberg 302 a,
Heerlen, tel. 045726210.
Te k. WANDMEUBEL, br.
2.75, ho. 2 mtr. Etna-gaska-
cheltje. Tel. 045-220034.
Te k. nw. AARDAPPE-
LEN, 45 et. p. kg p. zak.
Dikke spekkersen, kersen,
kruisbessen en rode bes-
sen, 5 kg voor ’ 8,50; aard-
beien ’ 2,50 p. kg p. kist;
perziken 20 st. v. ’ 5,-; to-
maten 6 kg v. ’8,50;
bloemkool 10 st. v. ’8,50;
spinazie, andijvie, rabar-
ber ’ 6,50 p. kist; tuinbo-
nen 65 et. p. kg p. kist;
erwten, peulen en snijbo-
nen; prei ’ 8,50 p. kist; dik-
ke asperges ’ 2,75 p. kg p.
kist. Timmermans, Julia-
nastraat 15, Merkelbeek.

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

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.

Te k. GRASZODEN ’ 3,00
p. m 2. Tel. 04450-2131.
Hif-Fi video-fans! VIDEO-
REC. Sony SLC 6 1398-,Nordmende VHS 12 pr
1548,-; Video 2000 nieuw-
ste mod. . 1998,-; VHS
Sharp Stereo 1998,-; Sie-
mens VHS 1698-, 1798-,
2199-; draagbare kleu-
rentv 42 cm. 898,-; minito-
ren port. 580-, hi-fi-rack
2x5OW 598-, gebr.: platen-
draaier 80-, 100-, 150-,
Tu-verst. 2xlsW 90,-, cas-
s.deck 90-, 198-, tape-
deck 150-, 275.-, nieuwe
app.: cass.decks 229-,
348-, p.u. 188-, equalizer
2x12 kan. Technics 298-,
dig. tuner 548-, verst.
2x5OW 398-, boxen: 60W
135-, 200 W250-, 55 W
95-, ’ 125-,kleuren Tv 56
cm stereo 1498-, 56 cm 16
kan. 1348,-. met afst. 32
kan. 1548-,autoradio cass.
stereo 2x2OW 160-, 2x7W
138- enz. Inruil mogelijk,
reparatie F. Meyer, Ver-
zetstr. 15, Heerlerbaan, tel.
417651.
Voor al uw ANTIEKE
meubelen, klokken en
kleingoed. Rdr. Hoenstr.
75, H'broek, tel. 045-
-226052.
BRUIDSJURK met hoed,
mt. 38 + bruidsschoenen,
mt. 36, Jan Steenstr. 5,
Meezenbroek-Heerlen,
045-720383.
Te k. stevige AANHANG-
WAGEN en zonnewering 4
mtr. lang. KinderboerderijHaanrade-Kerkrade (ruil
mogelijk).
Te k. Durst/Walner KLEU-
RENDOKA compl. Stnj-
thagerweg 80A Kerkrade-
West.

Te k. gevr. GOUD, zilver,
sieraden en munten. Ka-
pot of heel, kleine of grote
partijen, ook lgram 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.
Te k. gevr. gr. KOEL-
KAST, tussen 200 en 400
Itr., 04494-42761.
SLOOPAUTO'S vanaf

’ 25- tot ’ 600-, tevens te
koop gevr. oud ijzeren me-
taal, tel. 045-321057.
Te k. gevr. omg. Sittard-
VGeleen CAFÉ. Inl. 04951-
-32643.

Heerlen te h. FLATWO-
NING. Ind.: woonk., keu-
ken, 1-2-3- of 4-slpk., dou-
che, w.e. en berging. Inl.
045-726926.
KAMER te huur. Dr. Cals-
straat 13, Schaesberg, 100
mtr. v.a. station. TeL 045-
-721658, na 18.00 uur, 045-
-313898. .
Te h. in centr. Heerlen AP-
PARTEMENT. Inl. 045-
-711617.
Gest. KAMER te h., centr.
v. Heerlen, gebr. v. keuk.
en douche. Vr.opg. 045-
-724690.

M Parijs 2-, 3-, 4-, 7-daagse reizen va' I
Hotel Mediterranee 119,- m

I Londen 3> 4~'
7-daagse reizen ff

Hotel London International 249,- ff
I Berlijn 3-, 4-, 7-daagse reizen ffff J HotelPenta 249,-ff
IKopenhagen 3- 4~- 7-daagse reizen I
ff Hotel Esso-Motor 249,- ff
I Rome-Florence 1o-daagse I
■ rondreis 899,- ff

_T^^ v.a.ff Nice- 7 dagen Cóte-d'Azurff ÊkMnns.r.n Hotel Hy'att Regency Nice op de ff
ff Monaco Promenade des Anglais I
ff én prachtige rondritten 599,- ffff Spanje ?0 dagen Playa de Aro I
ff zon - plezier - vertier 599,- ff

ff Oostenrijk 7 dagen Seefeld V^ I■ inklusiefrondritten 599,- I
ff Zwitserland 5 dagen I

Vierwoudstedenmeer 499,- ■ff Normandië-Loire 5 dagen ff
rondreis 499,- ■ff Schwarzwald 5 dagen I■ Freudenstadt 499,- ■ff Lourdes 7 da9en Lourdes I

en Gavernie 699,- ff «

HIHBHHI^I

Grindtegels, trott.tegels,
zand. grind, TEELAAR-
DE, containers etc. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum.
045-251964.
MEUBELGROOTHAN-
DEL voor particulieren:
biedt aan veel geld terug
voor uw oude meubels bij
aankoop van nieuwe.
Vraag vrijblijvend huisbe-
zoek om de hoogste koop-
waarde van uw meubels te
doen schatten. Tel. 045-
-726226 - 726239, doorlo-
pend tot 21.00 uur.
Te k. electr. GITAAR org.
Guild + git. verst. + veel
extra's, tel. 045-316769,
Nieuwenhagen.
Zeldzame oude antieke
FILMPROJECTOR te k.,
iets voor verzamelaar (ta-
felm), pr. ’5OOO-, merk
Optica, Achter den Winkel
400, Schaesberg.
Te k. Wersi PIANOSTAR
T 3 mnd. oud, nw.pr.

’ 6900- voor ’ 4500-, tic.
045-323082.
Te k. JONGENSREN-
FIETS i.z.g.st. 7-11 jr. en
fietskinderstoeltje, tel.
045-415141.

Te k. gevr.KLEUREN-TV,
klein defect geen bezwaar.
04406-12875. 'Te k. gevr. div. PERS.AU-
TO'S. Klein defect of scha-
de geen bezwaar. Tel. 045-
-721268.
John koopt: BANKSTEL-
LEN, kasten, ijskasten,
diepvrieskisten, gasfor-
nuizen en hele inboedels.
Tel. 045-725595.
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) tel. 04490-
-21965, iedere dag geopend.
Te k. gevr. SPEEDBOOT
± 50 PK of meer, tel. 045-
-211071.
Te koop gevr. KOPER
alum. papier, ijzer enz. Hu-
dales, Kampstr. 22, Ge-
leen, tel. 04494-47092.

Wii verhuren alle MACHI-
NES en hulpgereedschap-pen voor de bouw, ver-
bouw, bestratingen,
grondverdichting enz.
Bouwmachines Damoi-
seaux 8.V., ind.terrein De
Beitel 108, Heerlen. Tel.
045-411930.
Dassen AANHANGWA-
GENS te huur per uur. per
dag, per week, ook dubbe-
lassers, Stationsstraat 6,
Kerkrade, tel. 045-455088.
Te huur aangeb. mooie
gem. KAMERS met cv.,
gebr. v. telefoon, keuken
en douche, te Kerkrade.
Tel. 04451-1295.
Te huur aangeb. riant gele-
gen APPARTEMENT, te
Heerlen-Molenberg. In-
lichtingen: Kerkraderweg
42 Heerlen.
KAMER te huur, Kluis 3,
Geleen, tel. 04494-46174,
na 20.00 uur.
Te huur compl. inger. BO-
YENWONING te Kerkra-
de op z.g. stand. v. alleenst.
pers. Tel. 045-451491.
Te k. APPARTEMENT
voor 1 pers. te Kerkrade.
Zit-/slpk., eig. keuken en
badk., t.v. en tel. Geh. ge-
meub. ’390,-. Tel. 045-
-451391.
APP. te huur v. 2-pers. zit-
/sl.kmr., keuken, badk.,
cv., ’585- p.m. 045-
-412035.
Te h. BOYENWONING,
keuken, woonk., 2 slpk.,
bad en w.e. ’ 425,- per
mnd. Tel. 045-455030.
HEERLERHEIDE te h.
gem. KAMERS. Inl. 04951-
-32643.
Te h. ZITSLPK. met eig.k.
w.e. en derg. Terwinselen,
tel. 045-310839 b.g.g. 045-
-315447.
Compl. gemeubil.-gestoff.
2-KAMERAPPARTE-
MENT. Nieuw ingericht
met slaapk. en woonk.,
met douche en wc. en
fesch. gebruik van keu-

en, aparte opgang mettel.
en tv-aansl. op de kamer.
Ligt rustig en vrij en bal-
kon met veel bloemen.
Lage borg en huurprijs. Te
bevr. bij de Meubelbeurs,
Akerstr. 250 te Hoens-
broek. Tel. 045-222870.
BOYENWONING te
Hoensbroek: 4 kam., huur

’ 600 all-in. Tel. 752298.

Zo goed als nieuwe VW-personenbus voor 8 pers. te
huur. Tevens Mercedes-bus voor 8-pers. en grote bag-
.ruimte, spec. voor verenigingen. Interess. huurprijzen

Harreman verhuur
De Koumen 28, Hoensbroek, tel. 045-218342.
Te h. gemeubileerde KA-
MER te Hoensbroek, kort
bij station, ’ 300,- mcl. Inl.
Óranjestr. 24, Hoensbroek.
Te huur in Heerlerheide,
ruime ZIT/SLAAPKA-
MER met gebr. v. keuken,
douche, eigen opgang,

’ 95,- p.wk. Hl-in. Tel. 045-
-223482. b.g.g. 045-221278.
1-KAM.APPARTEMENT
v. 2 pers. Huur ’ 500 p.
mnd. Brunssum. Tel.
250468. Na 17.00 uur.
Te h. KAMERS m. en zon-
der balkon. Brunssum.
Tel. 250468. Na 17 uur.
Vrije BOYENWONING te
huur m. groot balkon en
tuin, mcl. stook- en servi-
cekosten ’ 700- p.mnd.
Tel. 04492-1822, tev. 2 pers.
appartementje te huur te
Hoensbroek.
Te h. centr. Hrl. 1-2 pers.
gem. KAMERS m. gebr. v.
keuken, douche, c.v. Tel.
045-717525.

Te h. gem. BOYENWO-
NING, ’l5O,- p.wk. Tel.
045-452144.
Teh. gevr. kleine BUNGA-
LOW of vrijst. woning, 10
km rond Hrl. Tel. 09-
-492405-13717.
Te huur gevr. BUNGA-
LOW of vrijst. huis met
evt. bedr.ruimte of grond.
Event. nader bereid tot ko-
pen. Br. o. nr. HO 085, LD,
Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.

New Look B.V. Steiger- en
BOUWMACHINEVER-
HUUR. Edisonstraat 8,
Schaesberg, tel. 045-
-312154/312709.
KANTELDEUREN (ook
voor industrie) of rollui-
ken bestellen. Straten
Voerendaal bellen tel. 045-
-750187, Tenelenweg 8-1.0.

Met spoed te k. gevr.
LUXE WAGENS bestel-
bussen, ook schade of de-
fect. Hoogste prijs. Tel.
045-456963.
Rob van Ham auto's, de
Koumen 7, Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met
gar. te koop aan: TALBOT
Tagora SX '81; Talbot So-
lara 1.6 GL '81; Talbot 1501
GLS '80; Simca 1308 GLS
'79 en '77; Talbot Horizon
1.5 GLS '79; Talbot Hori-
zon 1.3 GL '80, '79, '78:
Peugeot 305 SR '79; Peu-
geot 104 GL '79 en '75;
Mazda 616 coupé '77; Ci-
troen GS Club '81; Citroen
GS Spec. '75; Talbot Sam-
ba 1.1LS '82; Talbot Hori-
zon GLD (diesel) '83; di-
verse goedkope auto's.
's Donderdags koopavond.
Te k. gevr. AUTO'S, ieder
bj. merk of prijsklasse,
schade of spuitwerk geen
bezwaar. Tel. 045-419192.
Ingeruild: BMW 728 I 1982;
BMW 525 I 1982: BMW 525
aut. 1980; BMW 320 1979;
BMW 320 1981; BMW 316
1980. Autobedrijf KERA
BV, Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade, 045-452121. Uw
BMW-dealer.
FORD 1600 L, '80 en '79
GL; Ford Granada 2300 L,
4-drs., '79; Datsun Blue
Bird 1800 GL, 5-bak, '81;
Audi 100 5E automaat, '79;
Datsun Cherry, '79: RlB
TS, '80; Fiat Ritmo 65 CL,
'81; Mazda 626, '80; Mitsu-
bishi Galant GL, '80, met
gas; Opel Ascona 1900 L,
T.O; Honda Accord, 4-drs.,
'79; Princess 1800 HL, '77,
in goede staat, ’ 2250,-. In-
ruil en financiering, Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. v. Dijk en zoon,
Hompertsweg 33, Schaes-
berg-Kakert, tel. 311729.
Te k. MITSUBISHI Colt
EL, bwj. '80,vr.pr. ’5000,-.
Veldstraat 31, Brunssum.

Baksteenstrippen
De grootste sortering van Zuid-Nederland. Uit eigen za-
gerij, vanaf ’9- per m 2. Ook verzorgen wij nu uw zet-
en voegwerk. Frepa C.V., Hogeweg 10, Voerendaal, tel.
045-752294.

Heerlen, Heksenberg.
Zeer ruim herenhuis met 2
garages, hal, 4 woon-/prak-
tijkruimten, achtertuin ca.
1000 m 2, met verwarmd
zwembad, le verd.: woon-
kamer, 2 slaapk., badk., 2e
verd.: 4 slaapk. Hetpand is
voor diverse doeleinden
geschikt, o.a. dubb. bewo-
ning of praktijkruimte.
Bouwjaar 1949. Aanvaar-
ding in overleg. Vraagprijs

’ 225.000,- k!k. STIEN-
STRA Heerlen, tel. 045-
-712255.
Nieuwenhagen, Hoefveld.
Fraai vrijst. landhuis met
garage, hal met plavuizen,
ruime living 47 m2met
open haard in veldbrand.,
L-vormige keuken met in-
stall., bijkeuken, achter-
tuin met terras, le verd.: 4
slpks., bet. badk. met lig-
bad, douche, v.w. en 2e toi-
let, zolder. Koopprijs

’ 200.000- k.k. STIEN-
STRA, Heerlen, tel. 045-
-712255.
EINIGHAUSEN te k.
royaal vrijst. woonh., 3
slpk.. gr. zolder, cv., ruime
gar., provisiekelder, mooie
tuin 1280 m2. Pr. n.o.t.k.
Tel. 04490-15943.
Te k. GEVR. woonh. m.
tuin tot ’ 90.000. Tel. 045-
-271574.
Wij hebben of zoeken een
KOPER voor uw huis in
Zuid-Limburg. Prijsklasse

’ 5.000- tot ’ 150.000,-.
Makelaardij Peters & Part-
ners, Agnes Printhagen-
straat 36, Geleen. Tel.
04494-48191.
GELEEN-ZUID te k. goed
onderh. halfvrijst. woon-
huis met cv., L-vorm.
woonkamer 43 m2, 3 slpk.,
vaste trap n. zolder, kelder,
voor- en achtertuin, opp.
perceel 290 m 2bwj. '64,
kooppr. ’ 138.000- k.k.
Tel. 04494-45496.
TAXATIES binnen 24 uur
en als het moet dezelfde
dag. Cornelis Brorens, ma-
kelaar en taxateur o.g.
Oranjelaan 211, Geleen,
04494-40030.
Te k. tussenwoning te
SCHINVELD. Ind.: hal,
woonk. m. open haard,
eiken amerik. keuken,
badk. m. ligbad en toilet,
berging, cv., kelder, alum.
ramen, deuren en kozij-
nen, le verd. 3 slpk., grote
tuin en garage. Inl. na 19.00
uur 045-259207.
Tek. BELEGGINGSPAN-
DEN, kamerverhuur,
opbr. ’ 40.500,-. Beide pan-
den ’275.000,- vr.pr. Ook
evt. apart. Tel. 045-717903.

Te k. prachtige Yorkshire
TERRIËRS en chihuahua,
tel. 04498-54002.
Pony rijden!!! Kinderboer-
derij „OOS HEEM". Nieu-
wermagen i/d vakantie,
open 2-5 n/m.
Gratis POESJES af te ha-
len. Cluysenaerstr. 16,
Schaesberg, tel. 418277.
Goed tehuis gezocht voor
prachtige BOXER en tam-
me papegaai, goedkoop.
Kerkstr. 33, Übach o.
Worms.

Voor UITLIJNEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494-45100.
Voor ACCU'S Autoban-
den Thijssen 8.V., Geleen,
tel. 04494-45100.
Voor UITLATEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494-45100.
UITLAAT kapot? Dan
naar Auto Sport. Voor
snelle service. Schelsberg
175, Heerlen, tel. 04£
725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten.
Voor BALANCEREN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.

Ingeruild op H^NDA:
Honda Civic, 3-drs., aut.,
'79, '81; Honda Civic, 3-drs.
en 5-drs., luxe, '78, '80 en
'81; Honda Accordd,
3-drs., luxe en aut., vanaf
'78; Honda Quintet, '82;
Honda Prelude, '79 en '80.
Bovenvermelde Honda's
zijn geen les- of leaseau-
to's; Suzuki Carry, '82; Re-
nault 6 TL, '77; Peugeot
104 GL, '78; Ford Escort
aut., '80; Mitsubishi Ga-
lant, '78. Verder enkele
goedkoe auto's. Renault 6
TL, '76; Mazda 1000, '75;
Opel Ascona, '72. Inruil en
financiering mogelijk.
Auto's boven ’ 5000,- met
Bovag-garantie. Auto He-
ral d.v., Honda-dealer,
Haefland 15, Brunssum,
tel. 045-252244.
KADETT 1.3 stat.car '81;
Kadett hatchback '79 +
'82; Ascona 19 N type '80;
Ascona 20N '80; Rekord
2.0 S Berlina '80; Kadett
1200 N 2x; Volvo 343
autom. '77. Automobielbe-
drijf J. Denneman, Raad-
huisstr. 107, Hulsberg.

Voor SCHOKBREKERS
Autobanden Thijssen b.v.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw OUDE auto. Bel
045-751446. Gratis afhalen.
AUTO'S te koop gevr. bwj.
'74 t/m '80, tel. 04405-1994.
Wij kopen en halen uw
SLOOPAUTO, ook scha-
dewagens. Autohandel en
sloperij S. Marxer, Kapel-
weg 24, Heerlen, tel. 045-
-720418.

Nette JONGEMAN, 29 jr.,
geen bartype zkt. kennis-
making met jongedame tot
30 jr. om samen een fijne
relatie op te bouwen. Alle
reacties met foto (0.e.w.r.)
br.o.no. HK 223 Limburgs
Dagblad Postbus 3100
6401 DP Heerlen.
Vanavond 19 juli de echte
gezeligheidsavond voor
ALLEENSTAANDEN.
Dancing Gorissen, Kerk-
str. 49, Brunssum, orkest
Henny Lubbers, tel. 045-
-252304, Dovos.
Wedn., 28 jr., met 3 knd.,
zkt. kennismak, m. lieve
VROUW en goede moeder,
leeft. 25-35 jr., kind. geen
bezw. Br.o.nr. SH 520 LD.
Nobelstr. 12, 6411 EM
Heerlen.
Vrouw 50 jr. zkt. VRIEND
tussen 50-60 jr. Br. o. no.
GE 629 LD Markt 3, 6161
GE Geleen.

GELUK IS: liefde geven
en ontvangen. Zoekt u dit
nog steeds??? Bel dan
eens voor informatie. Ge-
woon doen! met mevr.
Seelen, Heerlen, 045-
-722323; mevr. Paffen, Bin-
gelrade, 04492-1926; mevr.
Ritzen, Geleen 04494-
-41917; mevr. Baillieux,
Maastricht, 043-611563.
Stichting Aktief, erkend
door de Raad van Toe-
zicht, hoofdkantoor Hee-
renweg 1, Heerlen, 045-
-722333. Eventueel huisbe-
zoek
Alleenst. man 45 ir. zkt.
een lieve eerlijke VRIEN-
DIN voor duurzame rela-
tie, tot 45 jr. Br. o. no. SH
521 LD Nobelstr. 12, 6411
EM Heerlen.

NOENDA: van 10.00-
-20.00 uur, 04492-4518.
Ook zaterd. Assistente
gevr.
CONTACTBURO Lucie,
voor relaxadressen van
dames, boys enz. Tel.
04494-50921.
MARY-AN: (flat) bemidde-
ling relaxen mcl. film 14-23
uur, 043-623416.
VIDEOCLUB 390 (flat).
Films uitzoeken en kijken,
privékamer, drankje gratis,
charm. bed. 04494-48933.
(SEX)VIDEOFILMS, uit-
zoeken en kijken. In privé-'
ruimte 10-22 uur, Sta-
tionstr. 31, Sittard.
NORA: relaxen mcl. film
10-22 u. Stationstr. 31, Sit-
tard, contactburo.
Charmante HOSTESSES,
Hennie, Jacqueline, Lilian
en Joyce ontvangen u in
privé cinema. Entree ’ 15,-
-met 2 gratis drankjes. Alle
ralexmogelijkheden. Bij
ons kan alles. Maastricht,
Kapoensteraat 29, 50 me-
ter vanaf Vrijthof, tel. 043-
-18884.
DONNA-CHRISTIEN, spe-
ciaal voor oudere heren.
Tel. 045-227734.
CLUB PARIS, geopend
ma. t/m vr. v.a. 14 u.,
4-pers. whirlpool, sauna,
lux. baden, video en water-
bedden. Provincialeweg
31, Noord, Oirsbeek.
04492-1873. Spec. kamer
aanw.
ESPE sex-in, elke dinsdag
en woensdagavond, v.
18.00 tot 22.00 u. Men to
men Cinema. Willemstr. 13
Hrl
ANITA ontvangt dames en
heren privé tel. 043-
-621737.
PRIVÉHUIS, tel. 045-
-461968. Tevens meisjes
gevr.
Priveéclub YVONNE, ma.
t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23, 045-461968.
ESCORT charm. dame
komt bij u thuis, 100%
discr. 045-727335, ass.
gevr.
CONTACTBEMIDDELING
L'Amour. Relaxadr., da-
mes, boys enz. Tel. 045-
-225237.
ESCORT sportieve dame
komt bij u thuis, 100% disc.
045-424927, ass. gevr.
ESCORTSERVICE!!! Li-
veshowü! Ook weekends!!!
Tel. 045-227178!!!
Privé MAGDA. Tel. 045-
-227873.
Mooi MEISJE privé, tel.
045-227542.
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.
BERNADETTE en haar
vriendinnen willen u ontva-
nen in Thermae Romano
met sauna, whirlpool,
shows en films op groot
scherm. Rijksweg 228,
Rijckholt (Gronsveld).
PRIVÉ. Tel. 04494-50999.
THAISE schonen geven u
het gevoel in Bangkok te
zijn. Suffolkweg 13, Weert,
tel. 04950-20247.
Twee dames verwennen u
PRIVÉ en zeer discreet.
Ruime verdekte parkeer-
plaats aanwezig. Van
10.00 tot 24.00 uur, tel.
04750-31693.

BERNADETTE bijzone
lief van 10 tot 1 uur, oc v
zat, en zond. 045-721759
JAKELINE jong en spot»
taan, exclusief privé 045
721759, ook zat. en zon j
dag. „ 'SAKYRA. Komt u nog
Tel. 045-227873.
ESCORTSERVICE vofl
een leuk meisje bij u thui-
of in hotel 045-225009. _
ESCORTSERVICE chartf
dame komt bij u thuis of 't
hotel. 045-222802.
CONT.BURO Yvonne, be
midd. v. relaxadr. tegef
laag tarief. Tel. 045
461970. J
DONNA-CHRISTIEN.
Speciaal voor oudere he
ren. Tel. 045-227734. _

j
Privé! SOFIA, en haa
vriendin. Eerlijk, goed el ,
niet duur. Tel. 04754-3325
NELLIE, uw vertrouwt -j
adres met film, drankje e'
schuimbad, tel. 045 ;
711378. ~ l

Privé bij ANITA, m. video
Ook 's zaterdags, tel. 045
352543. J r
Bar LA CHANDELLE, ge s
opend vanaf 20.00 uu' (
Nieuwstraat 134, Hoens r
broek. ~ c
KATJA bezoekt thuis s
Goedkoop en discreet. Tel .
045-422564. j
Hallo heren, wij zijn nieutf
PRIVÉ en escortservice ■
voor dag en nacht. Ook lij
veshows, tel. 045-424987;
Voor u heren, privé en ES"
CORTSERVICE, met lef
ke meisjes voor dag e'
nacht. Tel. 045-227495.^
NIEUW: Privé bij Janine
Bernadette. Tel. 0449^
20464 vanaf 14.00 uur.
SUPERSEXFILMSHOW
m-vr. va. 19.00 uur. Hootf 'str. 39, Amstenrade. &
tree ’ 10,-, drankje gratis 'SEXFILMCLUB. Pr. Hef ]
drikln. 70A, BrunssuC
Charmante girls ontvangt
u ma-vr. 15-2 uur. Entre*

’ 10-, drankje gratis.
Hoera, hoera, wij zijn «
ook van 's middags 12 to1
's avonds 8 voor u daar te
gen speciale matinee-prijs
Gratis koud BUFFET. Ge-
opend tot 4 uur 's morgens
Kings Club. Kaalheide
steenweg 43, Kerkrad»
Tel. 045-421920. J
BRIGITTE ontvangt u pi*
vé. Tel. 043-35259.
TAMARA ontvangt u priv*
Tel. 043-31440.
Privé MARGO en Mari^
m. t/m vrij. v.a. 11.00
04494-52758.
ESCORTSERVICE: ui'
sluitend beauty's. 24-uuf*
telefoondienst, ook weeK
end. North Europe, Roe']
mond. Tel. 04750-31414 o
Maastricht tel. 043-12333;
Escortservice: North Eufö'
pc vraagt leuke MEISJE*
Tel. Roermond 04760"
31414 of tel. Maastricr*
043-12333. .>
Privé bij JANETTE, tot t
uur 's nachts. Tel. 0&
444159. _^y

LA COMPARSA: Vewa?
rade 37, gem. Nuth, te1
045-241592, mcl. verV-;
zwembad, solarium, sa"'
na, privé. Geopend van '.
tot 20 uur. Bar van 20 tot J

uur. ___^

Privé, leuke MEISJES erf*
vangen u graag in pri^
huis. ledere dag geope^
van 12 's morgens tot 2 Jj'
's nachts. Tel. 0440Z'
78746. Laathofstraat 3
Neerbeek. __^
SONJA!!! De goedkoops
en de beste. Zeer knaP
Komt aan huis. 100% disC'
Tel. 045-324364. _^
Duitse MANNEQUIN ve''
wacht u in H'broe 11

Nieuwstr. 135. Voor ve'
dere ml. bel 045-424668^
LINDA privé verwent jo"
en oud. Tel. 045-22843j>'
SONJA uit Beek verhuis
naar tel. 04494-53846 va"
af 12.00 uur.
PRIVE-ESCORT Nancy ej|
Bianca. Live-show. 0£
weekends. Tel. O 4
226980.

I Vraag vrijblijvend een kostenloze offerte. Oit kan per telefoon,
bij ons op kantoor of persoonlijk bij u thuis.

PERSOONLIJKE LENINGEN 2e EN 3e HYPOTHEKEN
Leningen zonder onderpand t/m 60 maanden. ,___„_-__ ___~_.„,_ ca. „„rimrKi"

Vanaf 72 maanden met onderpand. ZOMOE» NOTARIS- EN TAXATIEKOSTEN

nettoin 96x 84x 72x 60x 48x [nettobedrag 240 x 180 x 120 x 72^handen

in'lnn" m 1«7 *___ "" 97fi" 15100 171'" 186'" 220'" 299
15 on" lil'' lm' sqq' "" 2m ' 20-100 217'" 237'" 285^ 390
20'iw" 323'" w" 3QO

' £r' ïï?"' 25000 270'" 295'' 354 '" 485'"323,- 351,- 390,- 456,- 541,- in mn i-ia iaq Aon <V7H -25 000- i(M ai-! Aan ce-7 e-71 ÖÜ.IUU JlB,- 349,- 42U,- 010,
402,- 437,- 485,- 567,- 673,- qi. nnn ->rq Anc. auq cao ■30 100- 47A c.Ol *7B R7Q arm 35.000 369,- 405,- 489,- bU,ou. iuu, 4/Ö,- 521,- Of8,- 679,-805,- An nnn &00 AR-K KKQ 7RB--40.000- 636,- 692,- 768,- 902,- 1070,- 40-000 422' 463' 559' 'Zonder bijkomende kosten. U betaalt geen

Elders lopende leningen geen bezwaar. taxatiekosten en van de notariskosten

" Aflossingen zijn inklusief rente en betaalt u slechts 1% van het opgenomen
kwijtschelding bij overlijden bedrag. De rest van deze kosten betalen

" Desgewenst dezelfde dag geregeld en wij. Ukrijgt het hierboven vermelde
thuisbezorgd, geen bijkomende kosten bedrag dus netto in handen min 1 %.

J»"*. Nieuwe Markt 22, Echt
?^t TS.T A IrMI/#"\TSk T 1 ÏE^ Geopend «an maandag tot en mat vrijdag van900 tot 18.00 uu

I^/\.JI la. J'i^y\JL/jt!/ Zaterdags van 10 00 tot 12.00 uur. Winnen

CTT P I I vHr I^V 11 P en inlormeer vri|bli|vend naar Uw mogeli|kheden.

V/h financieringskantoor Wolfhers. 051 i,t"*»**tom'*«"m*"im*c*to,umm"*ir /m

Limburgs Dagblad



economie, achtergronden

Omzetdaling in de
woninginrichting

Van onze redactie economie
OEN HAAG - De omzet in de woninginrichtingsbranche
daalde in 1982 voor het derde achtereenvolgende jaar; het to-
taal van de omzet was 5 procent lager dan in 1981. Niet min-
der dan 318 ondernemingen in deze branche gingen failliet.Toch wist nog ruim 16 procent van de bedrijven een omzet-
stijging te realiseren, zo blijkt uit het verslag van het Cen-
traal Bureau voor Woninginrichtings- en Meubileringsbe-
drijven.Volgens de prijsindexcijfers werden woninginrich-
tingsartikelen vorig jaar slechts 0,8 procent duurder. Daar-mee bleef de prijsontwikkeling achterbij de algemene prijs-
stijging.
Geconstateerd wordt dat de consu-
lent wat terughoudender is gewor-
den en dat de prijsconcurrentie tus-sen detaillisten scherper werd. Veelbedrijven maakten in de maanden
januari en juli (uitverkopen) een
Kwart of meer van hun jaaromzet.

De handel streeft deze pieken niet
bewust na, maar ze zijneen uitvloei-
sel van het prijsbewuster optreden
van de consument. Men stelt be-
wust zijn aankopen tot de „oprui-
mingsperiodes" uit.
Mede door de terughoudendheid
van de kopers was het vorig jaar
moeilijk bepaalde trends te ontdek-
ken in de vraag. Wel was sprakevan
accentverschuivingen. Donkere
(bekledings.stoffen maakten plaats
voor lichtere heldere kleuren. Bij
houten produkten ging wit een nog
belangrijker plaats innemen. Na-
tuurlijke materialen als leer, wol en
dons maakten plaats voor syntheti-
sche. „Meeneemmeubelen" moch-
ten zich in een verhoogde belang-
stelling verheugen, omdat ze de
schijn van „goedkoper zijn" heb-
ben.
Veel accentverschuivingen hadden
duidelijk te maken met de recessie.
Synthetische materialen zijn bij-
voorbeeld goedkoper dan natuurlij-
ke en zijn slijtvasten Vooral in de
vloerbedekking kon vorig jaar een
duidelijke teruggang in het wollen
tapijt geconstateerd worden ten
gunste van het synthetische. Het
aandeel van wollen tapijt zakte van
25 tot 20 procent; de gemiddelde
prijs voor vloerbedekking bleef sta-
biel. Nieuwe, goedkopere materia-
len winnen terrein op natuurlijke
grondstoffen.

Zo werden er minder met leer be-
klede produkten verkocht en meer
met synthetische stoffen beklede
produkten; meer synthetische dek-
bedden dan echte donzen. De ge-
middelde particuliere bestedingen
per hoofd van de bevolking zakten
van ’390 in 1981 tot ’370 vorig
jaar. Als geheel was de omzetda-
ling van 5 procent minder dan in
1981, toen tussen de 9 en 10 procent
achteruitgang werd geboekt.

Hogere
nettowinst
Heineken

AMSTERDAM - Heineken ver-
Wacht, dat de nettowinst over de
perste zes maanden van dit boek-
jaar de resultaten van de overeen-
komstige periode van 1982 aan-
merkelijk zal overtreffen.

°li het uitkomen van het jaarver-
slag 1982 zei Heineken, dat de winst
Per aandeel over het met een derdevergrote aandelenkapitaal in het nu
'opende jaar wel lager zou zijn. Het
streven was echter, het dividend on-
veranderd te houden.

BEURS-
OVERZICHT
Slecht
AMSTERDAM - Het Damrak is«e nieuwe beursweek slecht be-gonnen. Over een breed front
jnoesten de koersen fors naar
beneden. Uitzonderingen vorm-
den VNU, Pakhoed en Océ-van
«er Grinten. VNU was rond het
Middaguur J'3,60 beter op
J 81,30 op de vrijdagmiddag be-
kendgemaakte winst over de
eerste helft van 1983. Pakhoed
Sing ’ 0,90 omhoog naar ’ 53,90en Océ-van der Grinten bijna ’ 2naar ’ 199,50.

Van de internationals verloorAkzo ’0,70 op .67,10 en Unile-ver J40p ’ 198,50. Philips moest
J 0,80 terug naar /' 48,50 en Hoog-ovens ’1,50 naar ’34,50. Ko-
ninklijke Olie werd /' 1,40 goed-koper op ’ 130,40 'en ook KLMwas fractioneel lager.

BlJ de banken was NMB ’ 2 lager
°P i 148,50. Van de hypotheek-
banken moest Westland-Utrecht
net het zwaarst ontgelden met

teruggang van ’2,50 op
J. 117,50. Nationale-NederlandenVlel bij de verzekeraars ’ 3 terugnaar ’ 155,10 en Amev ’ 3,50 naar
"* H8,50. Bij de bouwers viel de
.pootste klap bij HBG, die f 3,70
net hggen op f 94. Ahold 'bleek

’ 2,30 minder waardop ’ 162,70. Heineken verwissel-de ’ 1,70 lager van eigenaar op
|1 10,30.
°e staatsfondsenmarkt lager na-genoeg onveranderd bij.

Kust
j ê situatie op de actieve marktKWam vroeg in de middag lang-
ham tot rust. De negatieve in-
vloed van Wall Street raakte
u,tgewerkt en waar nog dalin-gen voorkwamen, bleven deze
beperkt. Duidelijk van deze re-gel afwijkend was HBG, die
verder doorboog en vroeg in de
jniddag het verlies zag oplopen
\°} f 3,20 op een koers van’ 92,50.

°P de lokale markt bleef een zo-merse rust heersen. De koersver-schillen bleven meestal klein,
baarbij wel sprake was van een
*at zwakke ondertoon. Zo moestVan der Giessen-de Noord ’ 5
Prijsgeven op ’ 125 en Wessanen
3 2 op ’ 123. Gamma Holding
raakte ’ 1,10 kwijt op /'47,50 en
£NP ’ 1,20 op ’47. Wereldhaveoewoog zich verder omhoog in
£e richting van de waarschijnlij-
Xe hoogte van het bod van de
Pensioen/ondsen PGGM en
yfc>M. Het beleggingsfonds won
J o op ’ 146. De twee pensioen-
fondsen hebben gezegd te den-en aan een bod op de aandelenVan ca. ’ 150. ACF trok f 3 aan opJ 164.

~P de optiebeurs was het rustig.
?b^i a'e ochtendomzet beliep847 contracten. Het actiefstVerhandeld werden Philips enkoninklijke Olie.

PRODUKTIE
DIOXINE

STOPGEZET
BONN - Chemie Linz, naar verluidt
Europa's grootste dioxineprodu-
cent, stopt voorlopig met de pro-
duktie van een landbouwverdel-
gingsmiddel waarbij het dodelijke
gif dioxine als bijprodukt vrij-
komt.

STRUCTUURCOMMISSIE:

Kooptoerisme in
werken centraal

MAASTRICHT- De structuurcom-
missie voor het Midden- en Klein-
bedrijf constateert in het jaarver-
slag dat het bestaan van deze com-
missie, 16 jaar na de installatie,
nog altijd gerechtvaardigd is. In
1966 opgericht en geïnstalleerd
door de toenmalige minister van
Economische Zaken drs. J. Den
Uyl, meldt de commissie, waarvan
drs. L van Son voorzitter is, dat on-
danks de verbeterde positie van
Zuid-Limburg ten opzichte van de
rest van het land, Limburg nog al-
tijd in een achterstandspositie ver-
keert. Vanzelfsprekend geldt dat
ook voor het Midden- en Kleinbe-
drijf. Ook Midden- en Noord-Lim-
burg ondervinden in versterkte
mate de gevolgen van de verslech-
terende economie. Niet alleen nu
maar ook in het verleden heeft de
commissie haar aandacht voor een
deel verplaatst naar de overige
streken in Limburg alhoewel Zuid-
Limburg nog altijd een zekere
voorrang geniet.
In het verslagjaar 1982 heeft de ont-wikkeling en uitwerking van het

kooptoerisme tijdens de vergade-
ringen centraal gestaan. De dienst-
verlening van het zogenaamde
Creatief Consulaat werd weliswaar
door velen als waardevol en nuttig
ervaren, maar men had nogal eens
twijfels over de vorm waarin de
dienstverlening werd gegoten. De
praktijk van de dienstverlening
werd niet altijd als realistisch erva-
ren. Vaak leken de plannen te ambi-
tieus en fiancieel niet haalbaar.

De uitgevoerde akties werden over-
wegend positief ervaren, terwijl de
presentatie van de plannen geka-
rakteriseerd werd als stug en
dwangmatig. Van betalingsbereid-
heid voor deze vorm van dienstver-
lening- een van de uitgangspunten
en doelstellingen van het project-is
bij geen der ondervraagde collecti-
viteiten serieus sprake.

Niettemin heeft Creatief Consu-
laat als impuls goed gewerkt voor
het organiseren van akties en voor
het bevorderen van samenwerking
tussen ondernemers.

Fokveedag
in Schimmert
SCHIMMERT - Donderdag 21 juli
organiseert het bestuur van Rund-
veefokdag Schimmert de 26ste
keuring in successie. Reeds in
1958 werd deeerste tokveedag ge-
houden in Meerssen. Latere keu-
ringen volgden in Bunde, Bouthen.
en Schimmert.
Het is thans voor detweede achter-
eenvolgende maat dat de fokvee-
keuringen worden gehouden op de
terreinen van herberg „Mareveld"
in Schimmert, een locatie die vorig
jaar als zeer geschikt werd beoor-
deeld. Niet alleen vanuit de agrari-
sche sector is de belangstelling
zeer groot, in toenemende mate
mag de organisatie zich verheugen
in een breder publiek, dat hetritu-
eel van de keuringen belangstel-
lend volgt.
Voor dekeuringen van 1983 zijn In
totaal 165 dieren ingeschreven,
verdeeld over 15rubrieken. Oe eer-
stekeuringen beginnen In de voor»
middag tussen 10 en 12 uur. Daar-
na vinden dekeuringen plaats van
eigenaarsgroepen van drie, vier,
vijf en zes stuks.
Hoogtepunt van de keuring is de
kampioenskeuring. Deze zat rond
15 uur worden gehouden. De prijs-
uitreiking geschiedt door wethou-
der Lenoir.

Opec nog niet
op een lijn

HELSINKI - Sommige leden van
de OPEC (Organisatie van Olie Ex-
porterende Landen) willen zich
niet houden aan de afspraken om-
trent produktie en prijzen van olie
die in maart in Londen zijn ge-
maakt. De Indonesische minister
van olie, Soebroto, zei dit in Hel-
sinki, waar de ministers van olie
van de dertien olielanden bijeen
zijn voor hun halfjaarlijkse verga-
dering. Uit de opmerking van Soe-
broto wordt opgemaakt dat enige
OPEC-leden meer produceren of
mindervoor hun olie vragen dan in
maart is afgesproken.

Landen die in kringen van de olie-
industrie worden genoemd als mo-
gelijke overtreders zijn Iran en Ni-
geria. Iran zou onder de prijs wer-
ken. Nigeria heeft toegegeven dat
het teveel produceert.De minister-
raad van de OPEC is het in Londen
eens geworden over een maximum-
produktie van 17,5 miljoen vaten
van 159 liter per dag en over een ba-
sisprijs van 29 dollar per vat voor
olie van standaardkwaliteit, de lich-
te olie uit Saoedi-Arabië. Ook werd
overeenstemming bereikt over de
verdeling van de maximumproduk-
tie over de afzonderlijke landen.

De ministers moeten een oplossing
zien te vinden voor het probleem
dat Irak er bezwaar tegen heeft dat
Iran volgens schema de volgende
algemeen secretaris van de OPEC
levert. Irak heeft een eigen man als
opvolger van Mare Ngoeëma uit
Gabon naar voren geschoven. Het
zal er wel van komen dat ze g«en
van beiden worden benoemd. Dan
is Algerije aan de beurt.

ABN plaatst

’ 150 min aan
Euroguldens

AMSTERDAM - De ABN gaat on-
derhands voor f 150 min aan Euro-
guldennotes plaatsen tegen een
koers van 100 pet. De rente bedraagt
8,75 pet en de looptijd 5 jaar. De
stortingsdatum is 17 augustus.
De aflossing zal plaatsvinden op 15
augustus 1988. Vervoegde aflossing
is niet mogelijk.

Van Ommeren in
Portugees

opslagbedrijf
ROTTERDAM - Van Ommeren
gaat voor 49 pet deelnemen in een
tankopslagbedrijf in Barreiro, op
de linkeroever van de Taag tegen-
over Lissabon. Het Rotterdamse
bedrijf verkrijgt een belang in de
nieuwe joint-venture Quimatex.

Quimatex beschikt in Barreiro over
60.000 m3opslagcapaciteit voor am-
monia en stookolie. Het is de bedoe-
ling, dat hieraan binnenkort 15.000m3voor opslag van chemicaliën en
plantaardige produkten zal worden
toegevoegd.

De partner Quimigal is een Portu-
gees chemieconcern, dat in 1977 is
ontstaan uit een fusie van drie be-
drijven en vestigingen heeft in heel
Portugal. Het maakt onder meer
kunstmest, kunstvezels, plastics en
voedingsmiddelen.

beurs van amsterdam GECOMBINEERDE BEURS
Binnenlandse aandelen
Ahold 165,80 163,00
Akzo 68,00 67,00
ABN 370,00 370,00
Amev 122.70 118,50
Amrobank 60,30 59,60
Bos Kalis Westm. 46,80 45,60
Dordtsche Pr. 120.10 118,10
Dordt. Petr. pref. H7,00 114,20
Elsevier-NDU 347.00 352.00
Ennia 134,00 133,50
FGH 43,40 43,00
Gist Brocades 151,50 151,50
Heineken 111.70 110,70
Heineken llld. 96,50 95,30
Holl. Betongroep 95,70 92,50
Hoogovens ' 36,00 34,80
KLM 159,80 160,50
KLM (ree) 159,00 158,00
Kon. Olie 132,60 130,80
Nat. Ned. 159,80 155,30
NodLlovd groep 96,20 95,00
NMB 149,50 148,00
Océ-Gr. 196,00 200,00
Van Ommeren 27,00 26,70
Pakhoed Hold. 54,20 53,20
Pakhoed eert. 49.20 49,90
Philips 49,60 48,70
Robeco 304,20 302.50
Kodamco 131,40 131.50
Rolinco 300,00 297.00
Hoicnto 188,50 189,00
Unilever 204,00 198.70
Ver. Bezit VNU 76,30 81,60
Volker Stevin 35,20 35.00
Westland U.H. 118,50 117,20

Binnenlandse obligaties
12.75Ned. 81-91 125,00 125,00
12.50 id 81-91 115,30 115,10
12.25 id 81-88 110,70 110,70
12.00 id 81-91 112,50 112,50
12.00id 81-88 109,40 109,70
11.75 id 81-91 108,30 108.30
11.50 id 80 108,80 109,00
11.50id 81-91 110,30 110,50
11 50id81 92 111,00 111,00
1150 1(1,62 92 111,30 111,30
11.25id 82-92 110,30 110,30
11.25id 81-96 113,80 113,80

11.00 id 81-88 106,60 106,60
11.00 id 82 109,70 109,70
10.75id 80 107,90 107,90
10.75 id 81 107,20 107,20
Insliid74 104,10 104,10
10.50 1(180 109,90 109,90
10.50id 82-89 105,20 105,20
10.50 id82-92 106,90 107,10
10.25 id80-90 107,90 107.90
10.25 id80-87 104,20 10420
10.25 id82-92 108,10 108.10
HUM! id 80 104,00 104,10
10.00 id82-89 103,80 103.80
10.00 id 82-92-2 104,50 104,50
10.00 id82-92 105,00 105,00
9.75 id 74 104,10 104.10

9.50 id 76-86 103.40 103,40
9.50 id76-91 101,60 101,60
9.50 id 80-95 102,80 102,80
9.50 id 83-90 102.70 102.70
9.25 id 79-89 101-50 101,70
9.00 id 75 100,50 100,50
9.00 id 79-94 100,70 100.70
8.75 id 75-1 100,20 100.20
8.75 id 75-2 100,00 100.00
8.75 id 76-96 99.80 99,80
8.75 id 79-94 99,50 99.50
8.75 id 79-89 100.20 100,20
8.50 id 75-90 99,30 99,30
8.50 id 75-91 99,30 99,30
8.5Ü id 78-93 — 98,40
8.5(1 id 78-89 99,70 99,70
8.50 id 79-89 99.80 99,90
8.25 ld 76-96 97,40 97,40
8.25 id 77-92 98,00 98,00
8.25 id 77-93 9"o 97.90
8.25 id 79-89 99.30 99.30
8.25 id 83-93 98.10 98,10
8.00 id 69 96,40 96,40

SSSÏfS Uil 96i20.: !d.J:f 101.80 ioi,Bo
800 id 70-2 100.80 100,80
H (Ml h| 70't 100,40 100,40
MOU7M 98.50 98,50
8.00 ld 77-97 95,70 95,70
B.UO id 77-87 101.10 100 80
8,10 id 78-88 99,10 99,00
8.00 id 83-93 95,90 95,90
7.75 id 71-96 94.60 94,60
■7.75 id 73-98 94,50 94,50
775 id 77-97 94,70 94,70
75-92 96.40 96,40

775 id 82-93 94,40 94,40
7.50 ld 69-94 94,60 94,60
7.50 id 71-96 9440 94,40
7.50 id 72-97 93.40 93,40
7.50 id 78-93 952° 95,20
7.5(1 id 78-88-1 98,20 98,20
7.50 id 78-88-2 97." 97,70
7.50 id 83-87-90 94,60 94,50
7.5(1 id 83-9(1-2 94,70 94,70
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 95,00
7.00 id 69-94 93.70 93,70
675 ,d 78-98 91.60 91,60
6.50 id 68-93-1 93,70 93,70
6.50 id 68-93-2 94,0 94,10
6.50 id 68-94 94,10 94,10
6.25 id 66-91 ?4'40 94.40
625 id 67-92 93,50 93,50
:öod6-9 93,00 93,00

5.75 id 65-90-1 94,00 94,00
5.75 id 65-90-2 94,00
5.25 „164-89-1 95.60 95.60
5.25 id64-89-2 9s-70
5.0(1 ,d 64-94 92,10 92,10
4.50 id 58-83 ?9.00 99,00
4.5(1 „159-89 94,00 94,20
4.50 id 60-85 97,40 97,40
4.50 id 611-90 93,50 93,50
4.5(1Kl 68-93 92,30 92,30

4.25 id 59-84 98,90 98.90 "
4.25 id 60-90 93,00 93,00
4.25 id61-91 92,50 92,80
4.251(1(13-93-1 91,80 91,80
4.25 id63-93-2 91,80 91,80
4.oUid 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 st 47 92,00 92,00
3.50 id 53-83 99,50 99,50
3.50 id 56-88 96,00 .95,90
3.25 id 48-98 89,40 89,40
3.25 id 50-9(1 92,50 92,90
3.25 id 54-94 88,00 88,10
3:25 id 55-95 88,00 88,20
3.25 id 55-85 97,50 97,50
12.00BNG 81-06 119,00 119,00

11.00 id 74-84 103.10 103,10
11.(10 id 81-06 110,80 110.80
9.50 id 74-99 102,20 102,20
9.50 id 75-85 102,00 102,00
9.50 id 76-01 102,50 102,50
9.00 id 75-00 100,00 99,90
8.75 id 70-90 100,70 99,50
8.75 id 70.95 99,70 100,60
8.75 id 75.0(1 99,10 98,90
8.75 id 77-02 98.90 99.00
8.50 id 70-85 101.10 97.90
8.50 id 70-95 97.80 101,30
8.50 ld 73-98 98.00 97,90
8.25 id70-85 100,90 97,00
8 25 id 76-96 96,80 100,80
8.25 id 76-01 96,40 96,20
B.OU id 69-94 96.30 96,20
8.01) id 71-96 95,50 95,30
8 00id72-97 95,80 95,80
8.00 id 73-83 99,90 99,90
8.00 id 75-00 95,80 95,40
7.60 id 73-98 93.20 93,20
750 „i 72.97 92,80 92,70?|!d?!-98 91,70- 91,60
7.00 id 66-91-1 95>30 9520
TOK „I 66-91-2 94,80 94,70
7.(1(1 66-4 35,00 94,90
7.00 id 72-97 91,60 91,40
6.75 id 67-92 93,80 94,00
6.75 id 68-93 92.80 92.90
6.50 id «7-92 92,70 93,00
6.25 id (17-92 92,40 92,60
6.00id65-9ü-l 94.10 93.80
6.00 id 65-90-2 95.00 95.20
5.75 id 65-2 94,40 94,50
5.50 id 65-90 94.10 94,20
5.25 id 64-89 93,80 93,90
5.25 id 65-90 93,20 93,50
5.00 id 58-88 94,30 94.30
5.00 id 64-89 93,70 93,70 s
4.75 id 58-88 93,70 93.30

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

4 50 id 58-89 93.40 93.50
4.50 id 59-84 98.00 97,90
4.50 id 60-85 96.90 96,90
4.50 id 62-92 91,70 91,70
4.50 id 62-93 91.60 91,50

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 86.50 86,80
6.75 Amro 73 99.80 99,505.50 Amro 69
8.50 Boskalis 94,20 94.20

105.10 105,506.25 Buhrm. T — _
7.25 Buhrm. T 94,60 94,60
7-00 Credit L.B 93,60
4.ooElaion 91.80 92008.75 Elsev.-NDU 107.50 106.507.25 Furn. 73 96,00 96,20
ö.VSGist-Br. 220,00 218,00
5.25 Hoogovens 79,50 —7.25 Kappa 73 96.00 b 96.00b
8.75KNSM 96,00 97 20
8.75 KBB 65,00 64.00
7.75 K.N. Pap 108,70 108.00
7.2sM'intosh 149,00 149.009.00 Meneba 97.50 97 50

MB-B 29.00 29,00
125 Nederlua.K.i 6.50 6,50
9.50Nutricia — —7.75 Nutricia 107,80 107,60

erd. 101.00 101.00
e-Gr. 111.50 113,50

10.00Pont 97.20 97.20
7.5(1 Proost B. 97,50 98,00 b
6.50Rollinco 77.00 76,00a
ö.SUid. 100(1 80.00 a 79,00a
8.00 Sanders , 97,50 97,50
8.75 Schuitema —14.00SHV-Hld.Bl 126.70 126,80
8.75 Stev. Gr. 93,60 93,60
5.00 Tvco Int.F — —«.25 Vih. But 2.70 —DOI) VMF-St. 88,30 88,50
8.5(1 Volk Stev. 87,70 87,70
7.oOW'have 131.00 137,00
7.00 Wsanen 98.80 98,50
8 75 W.V Hyp. 97.50 98.30

Binnenlandse aandelen
ACF 160,00 162,10
AMFAS 80,50 80,00
Asd. Rubber 10.00 10,00
Asd. Rijtuig 230.00 235,00
Ant. Brouw — —
Ant Verf 195.00b 195.001
Ass St. R'dam 74,80 74,40
Audet 142.50 e 145,00
Aut. Ind. Rt. 1220.00 1220.0C
Ballast-N. 75.10 74,00
Bam 53.30 52,60
Batenburg 386,00 382.00
Beek van 113,50 113,10
Beers 119.50 120.00

arm 72.00 72.00
Belindo 379.00 .379.00
Heikel P 25.50 e 25.20

Blvdenst. C 1548.00 1538.00
Boer Druk 82,00 82,00
Bols 93,80 92,20
Boisumn W 179,00 177.20
Braat Bouw — 156.00

197,50 196.50
Breevast (eert. 1 190.00 188,50

174.20 174,20
172.00 171,20

Buhrm Tett. 47.50 46,30
.14.40 34.20

ert. 280.00 270,00t
id. Ti pet eert 1710.00 1715.00
d ti Suik 108,00 107.50

109.00 108,00
169.50 170.00

id eert. 170.00 170,00
18,50 19.10

Cindu-Kev 18.60 18,00
Claimi 382.00 382.00
Dcli mij. 58,70 57,80

56,00 55,50
78,00 78,00
60,00 59,50

Econ 55.00 55.00
171.00 168,00
79.80 79,80
35.50 34,70

Furni 40,00 40.00
Gamma H. 48,50 47.70 e
id 5 pet. 17.40 17,40
Gel Delft e. 163.00 160.00
Gérofi 78.30 76,00 a

131.00 124.00
78.00 76.50
136.50 137.00

Hagemeijer 43.80 44.00
Hoeks Mach 68.50 66.60
NV Hokloh. 160.00 158,00

39.80 36.50
HALL Trust 220.00 218.00
Holl. Kloos 3.80 3,75
Holl. Sea Scan 110.00 110,50
Hunt. Douglas 17,40 17.90
UVA H5.00 115.00
IHC-Inter 53.80 52.50
Ind. Maatsch. "7.50 77.50
188 Kondor 217.00 220.00
Internat. M. 22.80 22,40
Kempen B. 95.50 95.00
Klen. 275.00 275,00

97.50 97.60
KBB 23.50 23.00
id. eert. 23.50 23.00
id (i. — 7.60
KNP 48.20 47,20
Krasi 86.80 86,80

14.90 14.70
Landn 125.50 125.00

95.30 95.00
tosft 136,10 137,60

M,,v,, iy... 300.00 299.00
M 59.00 58,50
MHV Adam 15.60 15.80
Moeara En 538.00 530.20

6550.00 . 6550.00
„1 1 4 1400.00 1440.00

Mulder _ —460.00 500.00 b
Naai 35,00 e 35.20

122.00 —23,70 23,60
NBM-Buj'.. 6 70 6,40 "230.00 232.00

'■ ■Cn liet 31 00 30,80
SHB 222 00 222.00
SpringSt. 3900.00 3910,00

900.00 900.00
111.00 111.00; IB 75,00 75,00
91.80 91.80

stem 185.00 186.00
Otra 79,00 78.80

40,00 —
56.50 55,00

Pont 60,10 59.50
PorcelFles 136,00 135,00
Proost en Br. 75.50 76.00
Rademakers 160 00 150.00

21,10 21,10
Reesmfc 245.50 240,00
K'VM 591,00 602,00

587,00 600,00
Kohte en Jisk 68.50 —Rommenholl. 430 00a 425.00 a
Rijn-Schelde 4.10 3,95

107 00 104,00
88.50 88.20
84,00 84.00
169,00 169.00

Schuttersv 40.00 39.50
Sn 43.00 42.50
ï, egraaf 129.50 128 00
Textiel Tw. 75.50 74,00

lyp- bk. 3,50 3,50
Tw. Kabel ft. 200.00 200.00
Twynstra eo G. 27.20 27 40
Üb'bink 127.00 127 00Vei Glasl 235.00 23800VMF-Stork 66.50 67 00

42.50 42 40
VRG Gem Bez 47,10 48.50Wegi 40,30 40,50
Wessa 124.70 122 30Westhaven Asd 210,50 210.00Wolters Samson 114,00 11650

38.60 38.50Wijk en Het 67.60 67,00

Beleggingsinstellingen
ABN aand. F 204.30 203.50

140.00 d 140.00
Alrenta 127.10 127.20

141.00 141,20
1 Fnd. 232,00 228,50

Binn. Belf. VG 134.50 136.00
160.50 160.80

Chemii F 33,20 32.90
C ; 29.00 28,60

20.80 20.80
1470.00 1435.0 C
150.00 151.00

Int, bo Is 596.00 596.00

Japan Fund 29.90 29,80
iged 167.50 164.50

Ne» Vork Ind. 1210.00 d 1200.0C
Obam 111.20 110.10
Old Court Dir. 99.00 100,00
SeiTech. 10.50 10,40

51,00 50,60
42,30 41.70

PH 102.00 99,50
19.20 19,40. Sand 22.50 22.50
52.20 51,20
143.00 147.50

Amerika (orig. aandelen)
Am. Express 67.70 66,50
Am M 9.35 9.30
Am. Tel. & Tel. 62.70 63.10

38.40 38.00
49.00 48,70
21.70 21,60
44.60 44,25
51.20 50.30
37,00 35.95
22.60— . —1 Data 56.75 55.50

Duwt 33,20 32,20
Du Pont 47.70 46.80

dak 70.70 70,50
34.35 34.30
21,50 21.10
58.00 56.90
52.10 50,40
72,00 70.90

Oil — 67,50— —GulfOil 37.80 37,70
Honevwell Inc. 111,50 110,00
IBM 122.30 f 120.00

Flavor 30.50 30,40
Inter: 51.90 51.60

vTel. 44.80 44.30
Litton Ind, 63.50 63,50

113.30 111.00
LTV ( 15,00 14.50

Oil 30.60 30.60
Am. Phil. 63.30 , 61.70

24.00 24.25
34.75 34,00

Phili| 58.50 58.00
35.00 35.35

,rp 28.20 27.70— —RCA 28.20 28.15
Rep S 21.15 21.40
Scl 55.70 54.90
n 40.20 39.50
S 11 Oil 49.50 48.80

40,00 39.40
Stand — 37.50
Tandv 48.70 48.40

35,70 35.60
Tex -125.75 126.20
I ; 65.00 64.90
| 57.50 56.40

24.90 24.50
29.75 28,30
46.20 45.20
35,20 35,50
45.50 44.50

Certificaten (buit. aand.)
132.00 130.00
77.80 77.00
136,10 133.00
28,00 27.60

ATTIN. 184.00 183.00
103,00 101.50
140.00 139,00

P 131,00 127.00
150,50 150.00
105.90 105.50Ch,x 93,80 91.00
108,00 103.70
65.40 63.50
158.00 154.50
189.50 193,00
97,50 95.00
208. lOd _
100.00 97.00
63.00 61,20
166,50 163.00
149.30 144.80

Jod 128.50
207.00 203.00

1197.50 194.50
123,70 121.00
89.00 86.00
850.00 835.00
41.50 40.50
347.00
87.20 87.00

ITT 129,50 124,20
115.00 115.00186.00 184.00
332.00 321.00
264.30 267.50

Mini 240.00 240.00
Mits 380,00 380,00
Nabii 112.80 111.50
Nortl 182.20 180,00
Pe| 101.50 d 97.00

168.00 165.00
IOO.OOd 99.00
74.00 73.00
160.50 160.00
137.00 136,00
81.00 80.00
160.60 157.80
115.00 113.00
57.90 58 70
143.50 140,80
115.00 114,00
109.50 109.50
138.30 137,30
361.00
166.50 163.00
69.80 d 71.20
84.00 80.00
134.00 129.00
100.40 100.50
125,50 125.00

Beurs & valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud eta zilver op 15 juli bij de fir-
ma Drijfhout, alles inkg (tussen haak-
jes de vorige noteringen):

GOUD: ’ 39.320-’ 39.820 (’ 39.300-
-’39.800), bewerkt verkoop ’41.820
(’41.790).

ZILVER: ’ 1085-’ 1155 (f 1095-’ 1165).
bewerkt verkoop f 1220 (J 1230).

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2.84 2,96
Engelse pond 4.26 4.56
Belgische frank (100) 5.44 5.74
Duitse mark (100) 110.25 114.25
Italiaanse lire (10.000) 18.25 20.25
Portugese escudo (100) 2.30 2,80
Canadese dollar 2.30 2
Franse franc (100) 36.00 39,00
Zwitserse franc (100) 134.50 139.00"
Zweedse kroon (100) 36.25 39,25
Noorse kroon (100) 38.25 41.25
Deense kroon (100) 29,75 32.75
Oostenr. schilling (100) 15.70 16,20
Spaanse peseta (100) 1.89 2.14
Griekse drachme(100). 3.20 4,00
Finse mark (100) 50.50 53.50
Joegoslav. dinar (100) 2,90 3,90
lerse pond 3,42 3 72

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
US Dollar 2,89725-89975
Pond Sterling 4.4125-4175
Duitse mark 111.805-855
Franse franc 37.165-215
Belgische frank 5.5845-5895
Zwitserse franc 136.625-675
Japanse yen 120.41-51
Italiaanse lire 18,875-925
Zweedse kroon 37.645-695
Deense kroon 31,155-205
Noorse kroon 39.485-535
Canadese dollar 2.34975-35225
Oostenr. schilling 15.9030-9130
lerse pond 3.5290-5390
Spaanse peseta 1.9490-9590
Austr. dollar 2.5225-5325
Antill. fis. 1,6025-6225
Surin. fis. 1.6100-6400
Saoedi rival 83.90-4.15

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

Algemeen 135.20 133.40
Algemeen-lokaal 126.90 125,80
Internationals 144,10 141.50
Industrie 109.70 108.60
Scheep-en luchtvaart 146.10 14
Banken 233.90 232,90
Verzekering 240.30 235.7C
Handel 109.70 110.10
CBS-obhg. index 97.60 97.60
Rendem. staatslening 8.75 8.75
waarvan 3-5 jaar 8,50 8.49
5-8 jaar 8.80 8,80
8 jaar en langer 9.01 9.05
nieuwste drie 9,16 9.16
rend. BNG-leningen 8,82 .8,83
rend. bankleningen 8.77 8.78
rend. spaarbneven 9,23 9,20

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefonisch
avondverkeer kwamen maandag-
avond de volgende koersen tot stand:
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag)
AKZO 67.00-67.40 (67.10)
Kon. Olie 130.50-131.30 (130.80)
Philips 48.80-49.20 (49.00)
Unilever 199.50-200.00(199.50)
KLM 162.00(161.50)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddi
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Ind.
eenvolgens 30 fondsen industrie
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemidd(
Begin 1188.90 558.94 129.72 475.76
Hoogst 1197.62 561.93 130.54 478.90
Laagst 1179.79 551.04 129.00 471.31
Slot 1189.90 516.48 129.91 475.45
verTels '241 -°-30 -°-30 'L94
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Overweldigende
belangstelling van de
kant van de pers voor
sjeik Yamani tijdens het
begin van de
OPEC-vergadering.
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Wandtegels
± 280 m2kleur lila 15x22 cm nu 9.95p.m 2
± 120 m2spierwit 15x15 cm nu 13.95p.m2
± 30 m2curry-kleur 15x15 cm nu 15.95p.m2
± 260 m2Bahamabeige 15x15cm nu 1 7.20p.m 2
± 30 m2donkerblauw20x20 cm nu 19.95p.m 2
± 100 m2maiskleur 15x20 cm nu 19.95p.m 2
± 120 m2mat-oranje 11x11 cm nu 19.95p.m 2
± 100 m2bruin boomschors 15x30 cm nu 19.95p.m2

Verder meer dan 30 soorten en maten 1e soort
wandtegels in diverse kleuren en maten in de

prijsklasse van 19.95 tot 29.95 p.m 2
Vloertegels

± 130m2terracotta rood 10x20 cm nu 16.95p.m 2
± 300 m26-kantige tegels bruin nu 19.95 p.m 2
± 100 m2beige-gevlamd 20x20 cm nu 1 9.95p.m 2
± 100 m2splijttegels 12x24 cm vorstvrij nu 1 9.95p.m 2
± 90 m2beige-gevlamd karielvoeg nu 24.50 p.m 2
± 160 m2krijtwit 31 x3l cm nu 27.50 p.m 2
±50 m2boerenplavuzen 20x20cm nu 25.- p.m2
± 60 m2handvormplavuizen 21 x2l cm nu 29.95p.m 2
± 65 m2handvormplavuizen 31 x3l cm nu 29.95 p.m 2

Verder meer dan 20 kleuren en maten vloertegels in
de prijsklasse van 29.95 tot 39.95 p.m 2

Wij zijn tijdens de bouwvakvakantie geopend.

In hut faillissement van
Galerie Intime Heerlen
B.V. te Heerlen heeft de
Rechter-Commissaris be-
paald, dat de indiening der
schuldvorderingen moet
plaatshebben uiterlijk op 5
augustus 1983 en dat de
verificatievergadering zal
worden gehouden op 7
september 1983 te 9.30 uur
in het Paleis van Justitie,
Minderbroedersberg 4 te
Maastricht.
De curator.
Mr. G.B. van Soerland,
Coriovallumstraat 5,
6411 CA Heerlen.

Bij beschikkinevan de Ar-
rondissementsTlechtbank
te Maastricht van 30 juni
1983 is het faillissement
van de besloten vennoot-
schap met beperkte aan-
sprakelijkheid F.H. Von-
denhoff Kerkrade 8.V.,
§evestigd en kantoorhov-

ende te Kerkrade, St-
Paulusstraat 10, opgehe-
ven wegens gebrekaan ba-
ten.
Mr. J.J.M. Goltstein
Advocaat en Procureur
Grupellostraat 10
6461 EV Kerkrade

113551

Voor AUTOBANDEN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
OPGELET! Wij geven
f 100- tot ’ 20.000- voor
uw autoen sloopauto. Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.
Auto's te k. gevr. Betaal
goede prijs en vriiwarings-
bewijs. Garage SCHAEP-
KENS. Khmmenderstr.
110 Klimmen tel. 04405-
-2896.
Gebruikte AUTOBAN-
DEN te k. Doe-het-zelfga-
rage, Arnoldenstr. 16,
Stein-Nieuwdorp. Tel.
04495-2210.
SOS-SLOOPHANDEL me-
n verkoop van sloop- entweede handsauto's Haef-
land 28 Brunssum, tel. 045-
-259912.
Te k. MAZDA RX7 bwi.
eind '79, groenmetal. Tel.
045-242261 na 16.30 uur.
Wij betalen de hoogste
prijs voor uw AUTO, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. GOLF 1300, '75, pr.
f 1950,- 2x; Opel Kadett
coupé, '74, ’ 1450,-; Opel
Ascona, '76, ’3750,-; Fiat
127 spec., '75, ’ 650,-^ Tud-
derenderweg 305/62. Tel.
04490-25694, Sittard.

I GELDLENING I
4_o_____^^^*^^^.

Even bellen voor offerte of kosteloos E £
Afwikkeling bij U thuis of op kantoor. \p3^ \«g JI I PERSOONLIJKE LENINGEN Ir^TSwDM

Netto Bedrag 96 x 60- 48< 36x lijP \ l~jl
’3.000- BH 71 84 107 HOl uriEJ
’6.000.- 141 167 209 »■ ______! ___nl iTll’9.000,- 212 251 314 II jQI _J lUI
’12.000.- i 277 328 412 11 *^ I*^ \ IM
f 15000.- 347 410 515 Ir _—l jfyl M
f 20.000,- 456 542 682 11 __\\ UI C ■
’ 25.000,- 567 673 849 Vv —*—^__1 _____
’30.000.- JSI 681 807 1018 ■

" Lopende leningen geen bezwaar Maandlasten inkl. rente en ahossing.
Kwijtschelding bij overlijden. H

■ Woning en, of bootcaravankrediet.
» Geen bijkomende kosten en meestal dezelfde dag Dij u thuis bezorgd. ■
2e HYPOTHEKEN zonder notaris-- & taxatiekosten-
Bedrag 240 x 180 x 120 x
’lO.OOO,- - 126 156
’15.000,- 170 184 219

| ’20.000.- 227 246 292
’25.000,- 270 295 354I ’30.000,- 318 348 420
’40.000,- 424 463 559
’50.000,- 529 580 700
’75.000,- 795 871 1050

leen taxatiekosten en administratiekosten vande nolanskosten betaalt Uslechts 1% van H
het opgenomen bedrag restant notanskosten zi/n vooronze rekening ____^

I SC IIMII)Is 11' I
I FIYUCIEREVGEN "SM!." I

Rozenlaan 4 Geleen (a.d. Bloemenmarkt) 04494-49466 I

SINDS JAAR EN DAG VERTROUWD en GESPECIALISEERD
KREDIETBEMIDDELAAR.

I LID NED. VER. VAN FINANCIERINGSADVISEURS. . jl
HyGEOPEND VAN MAANDAG TOT EN MET VRIJDAG VAN /_^_U

9 UUR TOT 18 UUR. /_^^^

___\ W0<.
I

Te . JAGUAR XJ 4,2
i.z.g.st. Wit met zwart leren
dak, air-cond., sportvel-
gen, automatiek. Vr.pr.

’ 12.500,- Lord Nelson
Bar, Heerlerbaan 107
Heerlen tel. 413582.
Te k. OPEL Kadett coupé
SR, vele acces., sportw.
enz. bj. '75, Servatiusstr. 2,
Kerkrade.
VW PERS.BUS geel kent.
in zeer goede staat, bwj.
1974, alle keuringen toege-
staan, eventueel inruil
luxe auto mogelijk, tot
17.00 uur, Buschkensweg
34, Heerlen, Heksenberg
045-218573.
Te k. FORD Taunus sta-
tioncar bj. '76, i.z.g.st.
vr.pr. ’ 2500-, Woerin-
genstr. 18, Stem.
Te k. FORD Taunus 1600
stationcar, bwj. '78, vr.pr.

’ 4250,-. Te bevr. Tuddern-
derweg 153, Sittard.
Te k. OPEL Ascona, bwj.
'74, i.z.g.st., vr.pr. ’ 1500,-.
Vasstr. 20, Eygelshoven.
Te k. RENAULT 5, i.z.g.st..
bwj. '76, pr. ’ 1600,-. Arn-
hemstr. 13, Heerlen.
Te k. SIMCA 1308 GLS,
bwj. '77, Jan Steenstraat 5,
Meezenbroek-Heerlen.

Te k. MAZDA 1300, bwj.
'76, 81.000 km. Tel. 045-
-228357, na 17 uur. ,
Van part. te k. als nieuw
ALFA Romeo Guilletta bj.
'80. aug. type 1.6, zilver me-
tall., vaste prijs ’ 11.000-,
tel. 045-461997, na 18.00
uur.
TOYOTA Corolla 1200 DL
eind '74, vr.pr. ’ 950,-, Dr.
A. Kuyperstr. 97, Tree-
beek^
Te k. HONDA CB 900 F
bold'or bwj. '80 speciaal
spuitwerk i.st.v.nw. Op
gen Braak 22 Heerlen.
Te k. CITROEN CX Pallas
bwj. '76 met gas en trek-
haak i.g.st. Heerlerweg 80
Voerendaal.
Te k. EEND 2CV6 bwj. '76
i.g.st. Vr.pr. ’ 1750- Heer-
lerweg 80 Voerendaal.
Tek. RENAULT 5 bwj. '77
i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. Inl.
Eindhovenstr. 39 Heerlen.
PORSCHE 924, '78, zilver-
metal., l.m. velgen, 5-bak,
zonwerend glas, radio-
cass., electr. buit.spiegel,
sublieme st. v. onderh.

’ 20.000,-. Tel. 04450-1480.
Terugname van financie-
ringsbank HONDA Civic
1200 L 3-drs. '77 blauwme-
tall. 69.000 km, zeer mooi

’ 3850- Tel. 04498-54510.

Vakantieaanbieding
Opel Ascona '80; Fiat Mirafiori '78; BMW 320-6-78; Maz-
da 323 1-3-79, '78; Mazda 818-77; Mazda 929 Legato
1981; Citroen 2 Cv 6 1981; Zastava 1.115.000km 1981;
VW Golf autom. 1978; Mazda 929 Sedan 1978. Een
nieuwe Mazda reeds vanaf ’14.995- Mazda-Bovag-
garantie. Autobedrijf Leymborgh BV Bornerweg 6-8 Lim-
bricht tel. 04490-15838.

VW GOLF 1100 te k. met
radio, kleur wit, bj. '75,

’ 2750-, tel. 045-456666.
SKODA S 100 L bj.'76,
29.000 km, le eig. i.z.g.st.
’950-, Meuserstr. 110,
Haanrade.
Te k. MERCEDES 240 D
zeer voord. Custersl. 13,
N'hagen, na 18.00.uur
Te k. mooie zuinige
AUTOBIANCHI '75

’ 1450-, Kerkstr. 91, N'ha-
gen.
Te k. VISA Super E bj. '82,
mcl. magn. velgen met br.
banden, vraagpr.
’11.600-, tel. 045-318894,
na 16.00 uur.
Tek. BMW 520 '77, gas mr.
mogelijk. Mgr. Lem-
mensstr. 36, Nieuwenha-
gen.
Te k. OPEL Manta SR '78.
sunroof, LPG, trekh., kl.
geel 't Park 3, Nieuwenha-
gen, na 17.00 uur.
Te k. BMW 1802 type '74,
blauw met i.z.g.st. 'I Park
3, Nieuwenhagen, na 17.00
uur.
Te k. ALFETTA 2000 GTV
bj.'Bo. schuifd., LPG, alm.
velgen, le eig. 't Park 3,
Nieuwenhagen, na 17.00
uur.
Te k. gevr. SLOOPAU-
TOS. Wij doen ook div.
auto rep. M. v.d. Ven, Zwa-
luwstr. 10, Heerlen, tel.
045-214929.
Te k. autom. DAF 66 de
Luxe, wit, nwe. uitl, rem-
cil. enz. 100% in orde,
/' 1.075. Markt 67, H'broek,
tel. 045-219941.
Te k, DATSUN Cherry GL
bj. '80, jubileumuitgave
type X zilver, tel. 04495-
-6785, na 5 uur.

Te k. SIMCA 1005 GLS
bj.'77, kl. grijs, tel. 04490-
-15123.
Te k. SIMCA 1000 GLS bjT
'75, leuk, betrouwb.,
wagentje, vaste prijs
’9OO- (koopje), graag af-
spr. 04490-10246.
Te k. SCHADE-AUTO'S
m. kenteken Fiat Uno '83;
Golf GLD '80; Opel Manta
16S '76. Langs de Hey 13,
Sittard.
Let op, let op. inruilers van
gerenommeerde zaak te
koop voor weggecfprijzen,
kijk en vergelijk in prijs en
kwaliteit, vraag met hoe
het kan, maar profiteer er-
van. Let op: OPEL Ascona
16 SR op gas '80 ’8750,-;
Mercedes 350 SE '75
’4250,-; Mazda 818 '78
’3750,-; Ford Escort gas,
'76, ’3950,-; Citroen GS,
'78, ’2450,-; Ford Escort
'77 autom. ’ 3750,-; Honda
Civic '77 f3750,-; Mitsu-
bishi Celeste '77 ’3750,-;
Datsun 120Y gas ’ 2450,-;
Datsun Cherry AF II '78
f3750,-; Opel Ascona '76
gas ’3750,-; Mazda 1000
79 ’ 3450,-; Mercedes 240
D autom. '75 ’ 3450,-; Mini
'77 ’2750,-; Honda Civic
'77 autom. ’3750,-; VW
Golf'7s ’ 2750,-; Audi 100
'75 gas ’ 1450,-; Austin Al-
legro '79 ’2950,-; Simca
1308 bj. '77 ’ 2450,-; Mer-
cedes 200 D 13 '76 ’ 3450,-.
Speedboot 60 pk met trai-
ler ’ 3750,-. Steeds wisse-lende voorraad, snelle fi-
nanciering. Inruil mog.

'Crombacherstr. 7. Kerkra-de-West, Gracht, laatste
str. links voor grens Locht.
TOYOTA Corolla luxe '76
nw. mod. i.g.st. vr.pr.

’ 1600-, tel. 045-321828.

Uit voorraad leverbaar
nieuwe en gebruikte USA-
CARS. Alle wagens met
volledige garantie, tevens
verzorgen wij ook uw on-
derdelen, onderhoud en
reparaties. American Cars
Schimmert, Groot Haasdal
6, tel. 04404-1888.
Te k. MERCEDES 280 S
bwj. '69 zeer mooi en goed.
Koopje! Inr. mog. Caumer-
weg 38 Heerlerbaan.
Te k. OPEL Kadett 1200 N
LPG, radio, bwj. eind '74,
zien is kopen, vr.pr.

’ 2500- Bel tussen 17 en 19
u. Tel. 045-271957.
Het adres voor gebruikte
AUTO-ONDERDELEN.
Alle typen. Verboom BV,
LeemKampsweg 2, Pale-
mig, Hrl. Tel. 045-720654.

Tw k. PUCH Maxi S +
helm. Te bevr. 045-751374.
Koopje YAMAHA RD 50
bwj. 80 met verz. + helm

’ 625- Tenelenweg 37
Voerendaal.

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

RECHTSGELEERD-
HEID. Wie wil mijn plaats
in Nijmegen ruilen tegen
zijn/haar plaats in Maas-tricht of Utrecht. Tel. 045--321498.

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

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
CULTIVATOR, beitels,
ganzevoeten, ploegscha-
ren, enz. Frissen bv, tel.
04406-40338.
Te huur WEILAND ±5
are. Inl. tel. 045-215647.

Te k. of te h. CAMPING-
HUISJE op camping Heel-
derpeel, tel. 045-216416.
Te k. STACARAVAN met
vlonder, i.z.g.st., vaststandplaats op camping
Bousberg,Schaesberg, tel.
045-713725.
Dethleffs CARAVANS.
Primeur 1984 model. No-
mad 425-14.200 caravan-showhai Tillemans, Haef-
land 19 (ind.terrein)
Brunssum.
VAK.HUISJE te k. Kam-
ping Lanako (B), tel. 043-
-627470/628161 t.e.a.b.
Te k. snelle ZEILBOOT
met twee zeilen, geheel
compleet ’ 1250-, tel. 045-
-721759.
Te k. en te h. stacaravan,
wc. en douche te BELGIË.
045-225118 of 221663.
Te k. VOUWCARAVAN
met alle toebehoren. Tel.
04754-5859, na 17.00 uur.
Te h. STACARAVANS op
camping in België met
zwembad, speeltuin enz.
Tel. 045-722796.

Paradiso VOUWCAPJ'VAN metvast dakenv_ftent i.z.g.st. Dassen, Sl(
tionstr. 6, Kerkrade.
WINDSURFSCHOOL J«
Aqua Viva Eijsden is ' \
dens de vakantiewe^ ■aan het grindgat te O<JEijsden voor verhuur f,
surfplanken. Tel. 044"!
1945, na 20.00 uur. l

Pension Sonnblick, 8j \Waffenbrunn. tel. '4999711629, URLAUB, .herrl. Bayer Wald, H» ,
pens. ab DM 26,-, vollp«'
ab DM 30,-. Bitte prospp

anfördern. A

Reparatie MEUBEL^ .houtwormbehandeling' ,
gen. Tel. 045-412636.
STOOMGELOOGD %oüd meubilair, deuren
geverfde etc. als nieuW-j
rug! Vakk. niet duur! p 1
len en brengen. Nie1* f
huisstr. 3 Heerlerbaan " i045-416957. J ,
REPARATIEMEUBE- i ,
LEN, houtwormbeha"».
ling, logen, tel. 045-4l2°a;

Elke zaterdag en zonfl
vrije markt Geulhal
KENBURG. Gezell
ken, kijken en pral
meedoen: ook v ku
kraam huren. Kijk i
uw zolder of in uw sch1 j
Er is vast iets bij
een ander een pie/:
kunt doen en war
iets aan kunt yen!
Staangeld ’35. per Ï3
voor een hele kraam-
tel. 04406-15600.
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Dinsdag 19 juli 1983"

Té
\ Waarom doet het in dit land
Menlijk alles te hard, te zacht,
* veel of te weinig. In mei re-
tende het hard, té hard volgens
* tuin_te./7.ebbers en veel te
oT*g naar de zin van vroege va-

En hoewel mis-
wtien wel duizenden mensenk hitte van de afgelopen dagen

*** een prachtig vakantiege-
X-henk hebben ervaren, zullen
ninstens evenveel duizenden
"W absoluut te warm hebben ge-
*>nden. Met heel vaak het ge-
"^g dat men de oplossing
fac.it te vinden in een behoor-
*Jfce portie frisdrank. En heel
'ttafc moet ook daar het woord-
* 'te' aan toegevoegd worden.
.* fan al die té grote portiesr*s krijg je het uiteindelijk al-
eeTi nog maar warmer, té
°o.rm als u het ons vraagt...

Pech!
J Dat is wat je noemt pech!
'Oor de straatmarkt op de top
>0-n de Hulsberg was Jo Vaes-
'en van schapenfokkerij 'Ke-
'erberg' aangetrokken. Jo viel■chter, brak een been en moest

afbellen. Geen
JJ?od.0d. Hij zou door Vaessen ju-, l°r worden vervangen, die de
y-nst van het schapenscheren
r o* onder de knie heeft. Junior
tornde naar de Hulsberg, viel

**""" brak zijn arm! Over tegen-
a 9 gesproken. Dat de organi-

>atoren van de, straatmarkt
s' voor een kleintje vervaard

E bewezen zij door een scha-
cheerder in Ransdaal op te

-t, hem héél voorzichtig
yiQ-r de Huls te transporteren
|°aar hij met zijn werk, zij het|°at laat, kon beginnen. Hoe zeg

* g dat ook weer? Hals- und
3einbruch...?

Slamatan
b iieertia huizen in de Simpel-
etdse St.-Georgestraat krijgen
v 1grote opknapbeurt. BehalveJ-euvje gevels worden kozijnen,
tAeuren en daken aangebracht.
"evrouw Wilhelmina Broek-ans, van Indonesische komaf,
ist een en ander bijzonder te

Slamatan is een inar Geboorteland uitdrukking
j.~n dankbaarheid. Daarom
(jp0, .2V de 24 bouwvakkers en
si_« fidin? een originele Indone-
iiw riisttafel aan. Een gestee denoeste werkers verbaasdeaar die haar dankbaar werd

Vlaai
wna °u^e week maandag
weiUii n we me^ding van het
K po at de Limburgse vlaai van
■ta meter, die door staatssecre-Uï<0 Js fiet van Zeil tijdens de
Jaan Gu'inair in Heerlen werd
Hty £es7ieden, opgenomen zou
Iftec in het Guiness Boofc °/■nen?^' al'cerlburose onder-
wint *s ons echter weten
sste 2.y in 1981 's werelds groot-
K'^a aai hadden gebakken. De
4 s^erf

1 namelijk een door-
i' Qup üan drie meter. Om in het

' ÏLorn eSS Boofc te morden opge-
st, . en > iwoet de vlaai 'aan een

f Worden gebakken. En dat
5 je p

St hetProbleem. Waarvind
$ «Hed i°Uen met 2wtfc een door"
_0 9eD~e'. armeer een v'aai wordt

«tut eerd uit uerschiliende
5 er)CpJe^' wordt het record niet

' 'ioor? BiJ elfce recordpoging
_1 °ofc h^ realement en zo is dat
ü_fc_n„?y bakken van grote;'! 'aaten.

Raddit
l]&er^et voor de poes is de afgelo-

n 0 zaterdag met succes onder-
Akte jen 'ontsnapping' van een
n^e-nf! lauwe pers uit fokkerij
a'n rr"ans aan de Marijkelaan
<_*aa rmond- Het dier luistert
tJhpri de naam Raddit en
J 'Ust e Weg op het door een il~
\hazere voorganger aangelegde

<$ "le.rf?ac*' et signalement ver-
i|ï.eJ~.t onder meer grote ko-
d^lon euriae ogen en een wit
I V.OO andJe- Zonder vaste
lï_er

n" °f verblijfplaats is de
j. Ica en Wie haar gezien heeft
V Sin. mevrou-w Marij Witte uit
°i luku elveld (045-441761) dolge-

* 'iet h ,maken- <Jk ben al door
'. /oto e'j; dorp gerend met een
il res -echter zonder het gewenste
r dLcttT.ltaat", belde ze de koffiere-
'_ WrT op wie ze haar laatste
9 (ienp, Bevestigd heeft. Tips wor-
\l p^ , ?°9 beloond. Uit de dop-
[i y-3ken, dus, iedereen in Ur-ncl en omgeving. '«

door wim dragstra Liria wint weer
Certamen Valencia

VALENCIA - Het wedstrijdge-
deelte van de Certamen '83 in
Valencia is voorbij. Zondag-
avond beklommen de Valen-
ciaanse muziekgiganten het
podium in de arena waar 8 a
9.000 toehoorders waren sa-
mengestroomd. Union Musical
uitLiria won evenals in 1982 de
eerste prijs in de hoogste afde-
ling Special A. Zelfs Liria had
duidelijk moeite met het ver-
plichte werk 'Suite Sinfonica'
van Manuel Berna. Een draak
van een stuk,erg modernen ra-
zend moeilijk. Het vrije werk
van Liria, 'Romeo en Julia' van
Prokofieff ging beter, maar per-
fekt was het niet. De ver door-
gevoerde concurrentiestrijd
tussen de verenigingen hier
leidt tot onvriendelijkheden tij-
dens het concours.

Eén verkeerde noot bij de trompetten
en een geroep en gefluit klonk op.
Ook zondagavond zorgde de jury
weer voor een verrassing. De drie he-
ren die in de twee speciale afdelingen
jureren gaven een gedeelde tweede
plaats met 214 punten aan Santa Ce-
cilia van Cullera en de harmonie van
Alzira. La Armonica van Bunol (kam-
pioen 1981 tijdens het W.M.C.)
moest, hoewel het na Liria zeker het
beste korps was, genoegen nemen
met een derde plaats.
Dat Alzira een tweede prijs behaalde

was wel de grootste verrassing. Dit
korps speelde als vrij werk 'Een Ame-
rikaan in Parijs' van George Gersh-
win. Maar het ontbrak aan de hoog-
nodige swing in dit werk. Een toeho-
order zei na de uitvoering: „Dit was
geen Americano en Paris (Spaanse
titel) maar Valenciano en Paris".

Kritiek
Er komt steeds meer kritiek los
over de manier van jureren hier in

Spanje. De Spaanse TV stak giste-
ren in een korte uitzending over de
Certamen niet onder stoelen of
banken dat St.-Jozeph uit Kaalhei-
de ten onrechte een derde plaats
had gekregen. Ook in Arena giste-
ren was de opmerkelijke jurybe-
slissing van vrijdagavond hét ge-
sprek van de dag.

„Je moet vertrouwen kunnen hebben
in een jury en als dat niet kan dan
heeft een concours weinig waarde",
zegt Sef Pijpers die in 1982 met de

Koninklijke Harmonie van Thorn deel-
nam aan deCertamen. Pijpers gaf toe
dat door de uitslag van dit jaar ook de
gedeelde eerste prijzen van de Ne-
derlandsekorpsen in het verleden be-
haald in een heel ander lichtkomen te
staan.

Crossen bij
Caumerbron

nu taboe
HEERLEN - De Heerlerbaanse
fietscrossertjes, die gebruik
maakten van het openbare speel-
terrein nabij het gemeenschaps-
huis "De Caumerbron" (zie LD af-
gelopen vrijdag) zullen een
nieuw toevluchtsoord moeten
zoeken.
De politie heefteen eindgemaakt
aan deze aktiviteit, die veel pu-
bliek trok, omdat het veld door
de crossertjes flink zou zijn toe-
getakeld. De coureurtjes zullen
nu op zoek moeten gaan naar
een nieuw terrein. Als alternatief
bracht de politie het afgelegen
Hellegat aan de Corisbergweg te
berde waar elk jaarde internatio-
nale motorcrosses worden ge-
houden.

Feestritje
KERKRADE - Twee 16-jarige
knapen hebben zondagavond op
een bromfiets door het centrum
van Kerkrade een feestritje ge-
maakt. Tijdens derit volgden de
verkeersovertredingen elkaar
op. Zelfs het stopteken van de
politie werd genegeerd. Na een
korte achtervolging konden zij
toch«worden aangehouden. Zon-
der toestemming van de eige-
naar waren zij met de bromfiets
gaan 'stunten.

Steekpartij
Brunssum was
vrijdagnacht

BRUNSSUM - De gemeentepolitie
van Brunssum maakt het publiek
erop attent dat zij kontakt zoekt met
mensen die in de nacht van vrijdag
op zaterdag óm 0.30 uur iets gezien
hebben van een steekpartij op een
parkeerplaats aan de Heugerstraat
in Brunssum. Hierbij werden één
jongen zwaar en twee andere licht
gewond. In onze krant van gisteren
stond abusievelijk vermeld dat dit
met messen beslechte conflict don-
derdagnacht plaatshad.

Prijs
St.-Jozeph, inmiddels ria twee da-
gen reizen weer thuis in Kerkrade
(als alles goed gegaan is) is het
kind van de rekening geworden.
Vanavond, dinsdag, spelen alle
korpsen die een eerste prijs be-
haald hebben in een groot park in
Valencia.

Dan vindt ook de prijsuitreiking van de
Certamen 1983 plaats. Dat is het
sluitstuk van een bewogen Certamen
'83. Voorzitter Jo Bonnema van St.-
Jozeph zal dan de derde prijs in ont-
vangst mogen nemen. Een derde
prijs waarover meer gesproken wordt
dan de eerste prijzen in alle andere
afdelingen...

Gemeente wil duidelijkheid van GS

Vliegveldplannen houden
bouw woningen in Nuth op
NUTH - Omdat er al enige tijd een boüwaanvraag ligt voor
het realiseren van tien premie-A woningen wil de gemeente
Nuth eindelijk eens duidelijkheid over het gebied aan de
Platsbeekweg. Het gebied maakt deel uit van het bestem-
mingsplan 'Nuth-Buitengebieden'. Deze bestemming is ech-
ter nog niet onherroepelijk en heeft dus nog geen rechts-
kracht. Om aan de bouwplannen medewerking te kunnen
verlenen heeft de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit
genomen.

Grote onzekerheid over het bestem-
mingsplan Platsbeekweg bestaat er
al vanaf het tijdstip dat de plannen
voor de aanleg van een Oostwest-
baan geboren werden. Het grootste
gedeelte van het gebied komt vol-
gens de N.V. Luchthaven Zuid-
Limburg te liggen in de geluidszone
waardoor gevreesd kan worden
voor geluidsoverlast voor de toe-
komstige bewoners. Met dit argu-
ment in haar achterhoofd tekende
de N.V. Luchthaven Zuid-Limburg
bezwaar aan tegen de bouw van die
premie-A woningen.

De gemeente Nuth gelooft echter
niet in de komst van de baan. „En
zelfs als de baan er komt is nog niet
duidelijk hoe ze komt te liggen en
hoe de bijbehorende geluidscontou-
ren zullen worden vastgesteld", al-
dus de gemeente in haar antwoord
op de bezwaren. „Ook als de Oost-
westbaan volgens de plannen zal
worden uitgevoerd blijft het moge-
lijk de bouwplannen te verwezenlij-
ken. De minister kan een hogere
waarde van de geluidsbelasting
vaststellen, waarbij wel moet wor-
den voldaan aan een aantal voor-
waarden. Er zullen dan maatregelen
genomen moeten worden die leiden
tot afname van de geluidsoverlast".

Zonder resultaat heeft Nuth tij-
dens diverse bijeenkomsten ge-
vraagd een tijdstip vast te stellen
voor een definitieve beslissing
over de vliegveldproblematiek.
Daarom wil zij om ontwikkelingen
van de Oostwestbaan niet langer
afwachten. „Om de noodzakelijke
duidelijkheid te verkrijgen", aldus
de gemeente, „zullen wij GS deze
concrete bouwaanvraag voorleg-gen".

" Dit zijn de witte korrels die voor behoorlijk wat onrust in
deze contreien hebben gezorgd. Infeite ishet 'gewoon' isola-
tiemateriaal om muizen uit spouwmuren te houden...

Ruzie eindigt in
het ziekenhuis

Kastelein
knuppelt
er op los

HEERLEN - Een ruzie die
zich zondagavond afspeelde
voor een kroeg in Heerler-
heide is door toedoen van de
kastelein voorlopig geëin-
digd in het ziekenhuis. Voor
de cafedeur kregen twee
Heerlenaren met elkaar her-
rie. De kroegbaas hield let-
terlijk een stok achter de
deur want met een knuppel
werden de twee kemphanen
gescheiden. Dit moest een
herriemaker echter bekopen
met een gapende hoofdwon-
de die met twaalf hechtingen
moest worden gedicht. Het
andere slachtoffer kneusde
door het geknuppel enkele
ribben.

Armbreuk bij
tasjesroof

ÜBACH OVER WORMS - De 16-ja
rige A.H. uit Übach over Worms
heeft gisteravond haar arm gebro-
ken toen een onbekende jongemar
een mislukte poging onderaan
haar handtas te roven in de Grens»
straat in Übach over Worms. D*
overval gebeurde tussen 17.30 uui
en 18.15 uur. In hetzelfde tijdsbe-
stek werd mevrouw E.D. ook van
haar tas beroofd. Dit gebeurde op
de Europaweg. De dader had hiet
meer succes en ging aan de haai
met de inhoud die uit geld en kle
ding bestond. De Landgraafse poli-
tie zoekt getuigen, zij kunnen bel-
len: 313535.

Bromfietser
gewond

SCHIMMERT - Bromfietser T.H
uit Schimmert is maandagmiddag
rond half een ernstig gewond ge
raakt toen hij in zijn woonplaats
zonder voorrang te verlenen vanui'
de Nieuwstraat de Trichterweg of
reed. H. werd daarbij geschept dooi
een personenauto, bestuurd door P
uit Brunssum. H. werd met spoec
naar het ziekenhuis overgebracht
De rijkspolitie in Beek verzoek
eventuele getuigen zich met haar ir
verbinding te stellen : S 04402
71555.

HEERLEN - Inbrekers hebben zon
dagnacht hun slag geslagen in cci
woning aan De Ruyterstraat ii
Heerlen. Voor in totaal 26.000 gul
den worden goederen vermist: cci
stereo-toren, een videorecorder
draagbare televisie en een compu
terspel. Ook tapijten, een geldbe
drag en een groot aantal sierader
verwisselden van eigenaar.

WERKLOZEN WANDELDEN
VOOR DE GEMEENSCHAP

SIMPELVELD- Hoofd afdeling welzijnswerk Jef Sangers en
gemeentesecretaris Jef Jongenkregen gistermiddag het eer-
ste grote, met rijkssteun gefinancierde, project aangeboden
door het Simpelveldse jongerenwerkplan (JWP). Het is een
projekt geweest waaraan zes werkloze jongerenvanaf janua-
ri dit jaar gewerkt hebben.
De eveneens werkloze leider van
de groep, ir. John Huntjens: „We
hebben elf wandelroutes in
Nieuw-Simpelveld eerst in kaart
gebracht en daarna met 500 stevi-
ge palen in diverse kleuren uitge-
zet. Bovendien werden door ons
negen verwijzingsborden ge-
maakt, waarvan dan nu het eerste
bij het gemeentehuis geplaatst is.
Het zijn allemaal routes van vier

tot en met acht kilometer die te-
gen elkaar 'leunen. Alle materia-
len werden ons gratis door de ge-
meente beschikbaar gesteld. Ook
het gereedschap". De bouwkun-
dig ingenieur wil nog kwijt dat al-
les gemaakt is door jongeren tot
23 jaar die ditwerk een jaar zullen
doen tegen een beloning die rond
het minimumloon ligt.

John Huntjens: „Ook anderf
werkloze jongeren zijn als vrij
willigers van harte welkom. Zi;
krijgen weliswaar geen vergoe-
ding maar hun uitkering loopf
geen gevaar. Voorwaarde bij ons
werk is dat alles wat gemaakl
wordt ten dienste moet komen
van de gemeenschap".
Bij de overdracht gistermiddag
waren ook de besturen van d€
VW's van Bocholtz en Simpel
veld aanwezig. Beide voorzitters
N. Scheeren van Simpelveld er
A. Mols van Bocholtz ontvinger,
een gekleurde plattegrond waar
op alle wandelroutes zijn ingete-
kend.

" De VVV-bestuurders krijgen de wandelroute aangeboden

Geheimzinnig spul blijkt isolatiemateriaal

'Korreldossier'
nu gesloten...

HEERLEN -De witte korrels,
waar de laatste tijd in de
Oostelijke Mijnstreek zoveel
over te doen is geweest, blij-
ken afkomstig te zijn van ma-
teriaal dat in spouwmuren
wordt gespoten door het isola-
tiebedrijf ITH uit Heerlen. De
heer Damoiseaux kwam tot
deze conclusie nadat een

werkman zijn bedrijf in De
Beitel met het spul kwam iso-
leren. Door een „lek" in een
spouwmuur is toen de hele
c.v. ruimte volgespoten met
deze witte korrels.

De korrels, die verschillende
keren zijn waargenomen, zijn
eveneens weggeglipt uit lek-

kende spouwmuren, die door
het bedrijf werden geïsoleerd.

De heer Esser, technisch isola-
tie-adviseur van de ITH: „De
witte korrels zijn inderdaad
een isolatie-materiaal dat door
ons bedrijf wordt gebruikt. De
korrels, die al een jaar of acht
op de markt verkrijgbaar zijn,
worden Shell-termoparels ge-
noemd."
De parels zijn onschadelijk
voor het milieu. Het is on-
brandbaar en houdt de mui-
zen uit de spouwmuren. Een
zuchtje wind is voldoende om
dit uiterst licht materiaal te
doenverspreiden. In het begin
is dit spul erg kleverig, maar
na een tijdje plakt het niet
meer.

7
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Dankbaar om alles wat zij voor ons betekend heeft,
delen wij u met droefheid mede, dat heden is over-
leden, voorzien van het sacrament der zieken, in de
leeftijd van 58 jaar, mijn lieve vrouw, onze zorgza-
me moeder, schoonmoeder, oma, schoondochter,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Henriëtte Joseph
echtgenote van

Karel van Deventer
Sittard: K. v. Deventer

Beek: John v. Deventer
Anja v. Deventer-Reubsaet
Randy

Sittard: Max v. Deventer
Marijke v. Deventer-Daamen
Familie Joseph
Familie van Deventer

6137 AR Sittard, 17 juli 1983
Jan v. Stevensweertstraat 3
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben donderdag 21 juli as. om
11.00 uur in de kerk van Christus Hemelvaart te Sit-
tard-Vrangendael.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot
schriftelijk condoleren vanaf 10.30 uur.
Woensdag as. om 19.00 uur avondmis in bovenge-
noemde kerk.
Bezoek: mortuarium ziekenhuis Sittard, dagelijks
van 17.30 tot 19.00 uur.
Zij. die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze advertentie als zodanig te
willen beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

t
Dankbaar dat wij hem zolang in ons midden moch-
ten hebben, maar bedroefd om van hem te schei-
den, delen wij u mede dat heden, na een zorgzaam
leven in Gods vrede van ons is heengegaan mijn
goede man, onze zorgzame vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader, broer, zwager, oom en
neef

Peter Swillens
echtgenoot van

Catharina Pernot
Hij overleed voorzienvan het H. Sacrament der zie-
ken in het ziekenhuis te Sittard in de leeftijd van 85
jaar.
Wij bevelen hem in uw gebeden aan.

Papenhoven: Catharina Swillens-Pernot
Grevenbicht: Irma en Medard Mertz-Swillens
Papenhoven: Wed. Bila Swillens-Coenen
Grevenbicht: Bep en Ton v.d. Heuvel-Swillens
Grevenbicht: wed. Enny v.d. Bergh-Swillens

en al hun klein- en
achterkleinkinderen

Papenhoven: Harry Hoofwijk

Fam. Swillens en fam. Pernot
6124 BE Papenhoven. 17 juli 1983
Burgemeester Houbenstraat 36
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 21 juli
a.s. in de parochiekerk van de H. Catharina te Gre-
venbicht om 10.30 uur.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Wij zullen hem gedenken in de avondmis van
woensdag 20 juli a.s. om 19.00 uur in voornoemde
kerk.
De overledene is opgebaard in het mortuarium van
het ziekenhis ta Sittard. Bezoek dagelijks van 17.30
tót 19.00 uur.

tAdriana Harteveld (tante Sjaan), weduwe van
Dirk van der Zwaan, in de leeftijd van 79 jaar.De

eucharistieviering zal worden gehouden op dins-
dag 19 juli'om 14.00 uur in de kapel van huize St-
Camillus. waarna de begrafenis op der.k. begraaf-
plaats „Tussen de Bergen". Schriftelijk condoleren
vanaf 13.30 uur in de kerk.

t Thieu Schroen, echtgenoot van Annie van Die-
pen, in de leeftijd van 54 jaar. De plechtige

eucharistieviering zal gehouden worden op dins-
dag 19 juli om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Margaritha te Ittervoort, waarna de begrafenis
zal plaatshebben op het r.k. kerkhof aldaar. Samen-
komst in de kerk alwaar vanaf 10.30 uur gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.

tJos Lemmen, echtgenoot van Annie Alers, in de
leeftijd van 71 jaar. De plechtige eucharistievie-

ring zal plaatsvinden op dinsdag 19 juli om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Martinus te Bom,
waarna de begrafenis op de algemene begraaf-
plaats aldaar. Schriftelijk" condoleren vanaf 10.00
uur in de kerk.

t Maria Wilhelmina Vestjens, weduwe van Hen-
ricus Hubertus Senssen, in de leeftijd van 84

jaar. De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden
op dinsdag 19 julia.s. om 11.00 uur in de St. Marti-
nus kerk te Neer waar de begrafenis op het r.k.
kerkhof aldaar. Bijeenkomst in de kerk, geen con-
doleren.
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Algemene kennisgeving voor
Bom en Schinveld

■ t
Dankbaar voor het vele goede, dat God onze Vader door haar aan ons,
haar kinderen en kleinkinderen en vele anderen geschonken heeft, be-
richten wij u dat vrij onverwacht is heengegaan

Maria Josephina Suijlen
weduwe van

Frans Peter Reijnders
Zij overleed in het ziekenhuis te Sittard op de leeftijd van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Bom: JanReijnders, pastoor

Geleen: Jo en Fien Reijnders-van deKar
Heerlen: Nelly en Hub Joosten-Reijnders

Schinveld: Lies en Jacob Mevissen-Reijnders
Beegden: Lucia en Frans Hasselmann-Reijnders

Bingelrade: Bertha en Wiel Goffin-Reijnders

en haar kleinkinderen

Familie Suijlen
Familie Reijnders

6121 LGBorn, 16 juli 1983.
Bronstraat 2.
De plechtige uitvaartdienst zal gehoudenworden op donderdag21 juliom
10.30 uur in deparochiekerk van de H. Martinus te Bom. Daarna zal haar
lichaam worden bijgezet in het familiegraf op het kerkhof te Schinveld.
Woensdag 20 juli a.s. om 19.00 uur zullen wij moeder gedenken tijdens de
avondmis in voornoemde kerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.

I ï"
Tot onze grote droefheid en dankbaarvoor het vele dat hij voor ons bete-
kend heeft delen wij u mede dat heden van ons is heengegaan, voorzien
van de h. sacramenten, mijn lieve man, onze goede en zorgzame vader,
schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Albert Koot
weduwnaar van

Amalia Per
echtgenoot van

Ella Faashen-Coumans
op de leeftijd van 71 jaar.

In dankbare herinnering:
Brunssum: E. Faashen-Coumans

Sprang Capelle: Jean en Resi Dinjens-Koot
Resi, Jeannot,David

Boise(USA): Glenn en Wilma Aubrey-Koot
Darm

Holturn: Jo en Marlou Faashen-Rutten
Neer: Harrie en Gerty Senden-Faashen

Petra, Raymond
Beek: Jan en Mariet Faashen-Sijben

Ralf, Ivo
Beek: Sjaak en Tiny Faashen-Arets

Nathalie
Oirsbeek: Leo en Mariet Faashen-Hermeling

Judith, Chiara
Beegden: Jan en Toos Janssen-Faashen

Familie Koot
Familie Per
Familie Faashen

6446 VE Brunssum, 17 juli 1983
Treebeekplein 43
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 22 juli om 10.30
uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Treebeek-Brunssum, ge-
volgd door de begrafenis aldaar.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.
Donderdagas. om 19.00 uur avondwake in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum
Hoensbroek, Hoofdstraat 100.
Gelegenheid tót afscheidnemen van 19-20 uur.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

SITTARD: RIJKSWEG NOORD 88-90 (VLAK BIJ POLIKLINIEKEN
VAN ZIEKENHUIS) TEL. 04490-14234 Jf'

MAASTRICHT: GROTE GRACHT 31, TEL. 043-12731 M^
GELEEN: RIJKSWEG CENTRUM 22, TEL. 04494-43213 W^ \J% HEERLEN: GEERSTRAAT 24, TEL. 045-714090

_—^t^_s!_S
Limburgs Dagblad

Op vertoon van uw vriendenpas betaalt u zowel in
Sittard als in Kerkrade ’ 21,50 i.p.v. ’ 24,—.

■_____■ *--mk:>ft) **\\m

\_Ï»_U^ NIEUWE SHOW
HERMAN VAN VEEN

Kaartverkoop uitsluitend aan de kassa Cultureel
Centrum Sittard + Wijngrachttheater Kerkrade.

I t IWetend en aanvaardend dat hij door de Heer werd geroepen is heden van
ons heengegaan, voorzien van de h. sakramenten, onze goede en zorgza-
me vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Hendricus Antonius
Hubertus Moonen

weduwnaar van

Maria Philomina Vliegen
op de leeftijd van 80 jaar.

In dankbare herinnering
Simpelveld: Josephina M.L.W. Houben-Moonen

Mathieu H.J. Houben
Wilma en Frans
Mathieu

Wijnandsrade: Guillaume M.J. Moonen
Catharina H.J. Moonen-Verdonk
Sylvia, Monique

Rotselaar(B): JozefH.M. Moonen
(Broeder Marcel)

Munstergeleen: Maria H.H.A. Maas-Moonen
Jos P. Maas
Willy, Ellen

Oirsbeek: Alphons M.W. Moonen
Hennie Moonen-Lammeriks

Hoensbroek: Elisabeth J.M. Lückers-Moonen
Frans W.G. Lückers
Marionne, Maurice

Stem: Marcel G.M.H. Moonen
Leny C. Moonen-van der Horst

Heerlen: Frans A.J.M. Moonen
Familie Moonen
Familie Vliegen

Hoensbroek, 17 juli 1983
Mettenstraat 2
Corr.adres: Burg. Snijdersstraat 15
6363 BG Wijnandsrade
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben op vrijdag 22 juli om 14.00
uur, in de parochiekerk van de H. Maagd derArmen te Mariagewanden-
Hoensbroek, gevolgd-door debegrafenis op de centrale begraafplaats aan
de Randweg. Bijeenkomst in de kerk.
Er is geen condoleren. Donderdagom 19.00uur avondwake in voornoem-
de kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van het uitvaartcentrum
Hoensbroek, Hoofdstraat 100.
Gelegenheid tot afscheidnemen van 19.00-20.00 uur.
Zij die geenkennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

I t I
Bedroefd, maar dankbaar voor het vele goede dat zij ons gegeven heeft,
geven wij U kennis, dat God heden tot Zich genomen heeft, mijn lieve
moeder, schoonmoeder, oma, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Henriëtte Schreurs
weduwevan

Frans Fransen
op de leeftijd van 80 jaar.

Meerssen: L. Fransen
E. Fransen-Heynens
Emmy en George
Ludo
Familie Schreurs
Familie Fransen

16 juli 1983.
Douvenrade flat 223.
Corr.-adres: St. Josephstraat 26, 6231 EE Meerssen.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op donderdag 21 julia.s.
om 11.00 uur, in de Dekenale kerk St. Pancratius te Heerlen, waarna aan-
sluitend begrafenis op de Algemene Begraafplaats aan de Akerstraat, in-
gang Groene Boord.
Daar wij overtuigd zijn van Uw medeleven is er geen condoleance.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het Uitvaartcentrum v/h
Crombach, Dr. Poelsstraat 26 te Heerlen. Gelegenheid tot afscheidnemen
aldaar, dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.
Zij die onverhoopt geenkennisgeving mochten hebben ontvangen, gelie-
ven deze annonce als zodanig te willen beschouwen.

officiële mededelingen
WATERSCHAP

ZUIVERINGSCHAP LIMBURG
BEKENDMAKING

Het dagelijks bestuur van het Wa-
terschap Zuiveringschap Limburg
maakt bekend dat op 8 juni 1983 bij
hem is ingekomeneen aanvrage (in-
geschreven onder nr. VB3-151) om
vergunning ingevolge de wet ver-.ontreiniging oppervlaktewateren
van het dagelijks bestuur van het
Waterschap Zuiveringschap Lim-
burg, p/a Kapelaan Sarsstraat 2,
Roermond voor het lozenvan gezui-
verd afvalwater (Effluent), afkom-
stig van de in aanbouw zijnde riool-
waterzuiveringsinstallatie Stem op
de Ur te Stem, dat de aanvrage en
andere ter zake zijnde stukken van-
af 20 juli 1983 gedurende een maand
ter inzage liggen en wel:
- op het kantoor van genoemd Zui-

veringschap, Kapelaan Sarsstraat
2 te Roermond, op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur (afdeling Algemene
Zaken);

- op de afdeling Gemeentewerken
van de gemeente Stem, p/a Ha-
venstraat 23, Stem, elke werkdag
van 9.00 tot 12.00 uur en elke
woensdag en vrijdagmiddag van
14.00 tot 16.00 uur en bovendien
op de gemeentesekretarie van
Stem, p/a Raadhuisplein 1, iedere
dinsdagavond van 17.00 tot 20.00
uur, alsmede tijdens de werkuren
na bovengenoemde datum op het
kantoor van genoemd Zuivering-
schap en op de afdeling Gemeen-
tewerken van de gemeente Stem
tot het einde van de termijn waar-
binnen beroep kan worden inge-
steld tegen de beschikking op de
aanvrage, dat bij de ter inzage ge-
legde stukken is aangegeven tot
wie men zich voor een mondelin-
ge toelichting kan wenden, dat tot
het einde van de termijn waarbin-
nen de stukken ter inzage liggen
tegen het verlenen van de aange-
vraagde vergunning gemotiveer-
de bezwaren kunnen worden
kenbaar gemaakt;

- hetzij schriftelijk bij het dagelijks
bestuur van het Waterschap Zui-
veringschap Limburg, Kapelaan
Sarsstraat 2 te Roermond, onder
vermelding van het nummer van
de aanvrage;- hetzij mondeling, in persoon of
bij gemachtigde, tijdens de open-
bare zitting op de gemeentesekre-
tarie van Stem, p/a Raadhuisplein
1, Stem op donderdag 4 augustus
1983 om 10.30 uur, dat degene, die
een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gege-
vens niet bekend te maken.

Dat alleen degenen, die bezwaren
hebben ingebracht op de wijze als
bovenomschreven en een ieder die
aantoont dat hij daartoe redelijker-
wijs niet in staat is geweest, bezwa-
ren tegen de ontwerp-beschikking
kunnen indienen en alsdan later tot
het instellen van beroep gerechtigd
zijn.
Roermond, 19 juli 1983
Het dagelijks bestuur vnd.,
drs. W.F.A. Heemskerk,
waarnemend voorzitter
drs. F.W.G. Laarakker; sekretaris

GEMEENTE LANDGRAAF
OPENBARE BEKENDMAKING

De Burgemeester der Gemeente
Landgraaf brengt ter voldoening
aan het bepaalde in artikel 22 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening ter
openbare kennis, dat de Gemeente-
raad in zijn openbare vergadering
van 23 juni 1983 heeft besloten dat
voor de navolgende percelen een
wijziging van het bestemmingsplan
wordt voorbereid:
- het perceel gelegen aan de Hoofd-

straat in de kern Schaesberg, ka-
dastraal bekend gemeente
Schaesberg, sectie F, no. 945 (ge-
deeltelijk), een en ander zoals in
rode omlijning op de bij het
raadsbesluit behorende schets is
aangegeven;- het perceel gelegen aan de Mel-
chersstraat in de kern Schaes-
berg, kadastraal bekend gemeen-
te Schaesberg, sectie F, no. 945
(gedeeltelijk), een en ander zoals
in rode omlijning op de bij het
raadsbesluit behorende schets is
aangegeven;

- het perceel gelegen aan de Molt-
weg in de kern Schaesberg, ka-
dastraal bekend gemeente
Schaesberg, sectie E, no. 1283 (ge-
deeltelijk), een en ander zoals in
rode omlijning op de bij het
raadsbesluit behorende schets is
aangegeven;- het perceel gelegen aan de Vogel-
zankweg in de kern Übach over
Worms, kadastraal bekend ge-
meente Übach over Worms sectie
A, no. 3633 (gedeeltelijk), een en
ander zoals in rode omlijning op
de bij het raadsbesluit behorende
schets is aangegeven.

Het betreffende raadsbesluit met de
erbij behorende bescheiden ligt met
ingang van 20 juli 1983 voor een
ieder ter inzage op kamer 9 van de
afdeling Ruimtelijke Ordening,
Kerkstraat 24 in de kern Übach over
Worms.
Schaesberg, 19 juli 1983

De burgemeester voornoemd,
J.L.J.M. Coenders

Enige en algemenekennisgeving
f.

Met grote droefheid geven wij u kennis dat hedei
door een noodlottigongeval plotseling uit ons mid
den werd weggenomen in de leeftijd van 43 jaai
mijn lieve man, onze zorgzame vader, zoon
schoonzoon, broer, zwager, oom en neef

Jan Scheren
echtgenoot van

Annie Maas
In dankbare herinnering:

Brunssum: A. Scheren-Maas
Jolanda
Maurice
Familie Scheren
Familie Maas

6441 GH Brunssum, 17 juli 1983
Keizerstraat 9
De plechtige eucharistievieringzal plaatsvinden ol
donderdag 21 julia.s. om 10.30uur in de St.-Grego
riuskerk te Brunssum, gevolgd door de begrafenii
op het kerkhof aan de Merkelbeekerstraat aldaar.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter i>
de kerk. "De avondwake is a.s. woensdag 20 juliom 19.00 uil
in de kerk van de H. Geest-parochie te Brunssum
Noord.
De overledene is opgebaard in de rouwkapel val
het St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum. J

-
Met verslagenheid geven wij kennis van het plotse
lingoverlijden dooreen noodlottig ongevalvan oni
bestuurslid de heer

Jan Scheren
Hij was ruim 30 jaar lid van onze vereniging waar
van tien jaar officier. Tevens was hij begiftigd mcl
de zilveren medaille van het O.L.S. In hem verlie .
zen wij een goede vriend en een stuwende krach l
voor onze vereniging. 1

Beschermheer, bestuur S
en leden van de Schutterij (
St. Eligius-Juliana Schinveld.

| J>
Geven met grote droefenis kennis van het overli)
den van het zeer gewaardeerde lid van de Schutte S
rij St. Eligius-Juliana Schinveld.

de heer r

Jan Scheren
Bestuur, leden en
de gezamenlijke Schutterije'c
van de Schuttersbond c
St. Gerardus c

Geven met grote deelneming kennis van het ovef c
lijden van 2

de heer e
Jan Scheren

lid van de Schutterij St. Eligius-Juliana Schinveld 'Bestuur, leden en t
gezamenlijke vereniging^' j
van de Federatie van Zuid 1
Limburgse Schuttersbonden, j

. _4<
t :

Bedroefd doch ook dankbaar dat een verder lijde"
hem bespaard is gebleven geven wij kennis dat he
den, nog onverwacht, van ons is heengegaan, mij'
lieve man, onze vader en grootvader

Jan Evert Lindeboon}
in de ouderdom van 63 jaar.

Schaesberg: D.A. Lindeboom-de Groot
Heerhugowaard: J.D.H. Niewold-Lindebooi»

G.P. Niewold
Esther
Mirjam

Schaesberg: J.W. Lindeboom
K.L. Lindeboom-Schmits |

Schaesberg: A.J. Lindeboom
6371 BG Schaesberg, 17 juli 1983
Bonairestraat 19
De crematie zal plaatshebben, donderdag 21 j^l
1983 om 15.30 uur in het crematorium te Heerlen- 1
Na de crematieplechtigheid is er gelegenheid toi
condoleren in de ontvangstruimte van het cremaWï
rium.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer vsfl
het De Weverziekenhuis te Heerlen.
Bezoektijden dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur.
Geen bloemen.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, de schrifteW
ke condoleances, bloemen, h. missen en uw aan^'
zigheid bij de uitvaart en crematie van mijn echtgTl
noot, vader en opa

Peter Jozef Senden
zeggen wij u van harte dank.

G. Senden-Sier
Kinderen en kleinkinderen

Eygelshoven, juli 1983
De zeswekendienst zal gehoudenworden op zat^dag 23 juli as. om 19.00 uur in dePastoor van A~
kerk te Eygelshoven.

VERKOOP BIJ EXECUTIE
Op donderdag 21 juli 1983 te 11.00 uur zuH01
ten laste van B.M.R. Clevers handelende ojN|
der , sportstudio wonende te Heerie^
Caumerboord no. 63 en gevestigd te He«r'
len, Bradleystraat no. 2 worden verkocht e^l
ge roerende goederen te weten: in het p3n
Bradleystraat 2 te Heerlen. Sauna inventarl
compleet met warmtepomp - verwarmings
ketel - motoren en pompen, enz.
Solarium inventaris compleet met Sonnekiij 1

solarium - zonnebanken en zonnenern^'5'enz- JSporthal inventaris w.o. Paramount fitne»
trainer 8 stations- Tunturi loopbanden - r°e
apparaten - Bremshey bauchkillers - bok5
zakken - judomatten en wat verder te koop z*
worden aangeboden. jDe verkoop vindt plaats aan bovensta^adres te Heerlen, Bradleystraat 2 en geschil
a contant zonder opgeld. ,

De goederen zijn een uur voor de verkoop v 0
een ieder te bezichtigen, alsmede op woef1

dag 20 juli van 15.00 tot 16.00 uur. .
De deurwaarder belast met de verkoor

Th.G. 't L^
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MONTFORT - Ir. F. Bruning van
de Arbeidsinspectie: „Het onder-
zoek is uitgevoerd onder auspiciën
van de Rijkspolitie. Zowel aan de
tent als aan de elektriciteitskabel
zijn geen mankementen geconsta-
teerd die erop zouden kunnen wij-
zen dat er van nalatigheid sprake
kan zijn. De tent was uitermate
stabiel gebouwd en de stroomka-
bel waarmee het slachtoffer uit
Brunssum geëlektrocuteerd werd
voldeed aan alle wettelijke veilig-
heidseisen", aldus Ir. Bruning.
De PLEM, die zelf ook een onder-

zoek instelde, kon gisteren melden
dat de dood van het slachtoffer een
betreurenswaardige samenloop
van omstandigheden is geweest.

„De prikkeldraadafrastering waar-
mee het slachtoffer in aanraking is
gekomen, was - zoals in de meeste
gevallen - niet geaard. Daardoor is
de smeltveiligheid van één van de
drie bovengrondse leidingen niet
doorgebrand. Ook de vochtigheid
van de atmosfeer heeft hierbij een
rol gespeeld".
Over de vraag hoe de ontstane scha-
de geregeld gaatworden en ofde or-
ganisatie voldoende verzekerd is,

zwijgen het bestuur van schutterij
„St. Urbanus" en het Federatiebe-
stuur maandag in alle talen. Van die
zijde weigerde men maandag enig
commentaar daarover te geven. Wel
staat vast dat het Federatiebestuur
vandaag met de mensen die eniger-
lei financieel bij het schuttersfeest
betrokken zijn geweest, zoals
drank- en voedselleveranciers, aan
tafel gaat zitten om de schade-af-
handeling te bespreken. Over de
grootte van het schadebedrag is nog
niets bekend.

nieuws uit de provincie, reportage

KNMI over noodweer:

„Windhozen nooit
te voorzien”

Van onze medewerker
MONTFORT — Op en rond het
rampterrein in Montfort waren
maandag ook twee vertegen-
woordigers van het KNMI aan-
wezig. Zij probeerden mede aan
de hand van fotomateriaal van
de vliegveldenBruggen en Beek

verklaring te vinden voor
de plotselinge weersgesteld-
heid zoals die zich zondagavond
in Montfort voordeed. Tevens
Werden er door de Rijkslucht-
vaartdienst vanuit een van
Schiphol afkomstig vliegtuig de
nodige overzichtsfoto's van het
kampterrein gemaakt.

volgens meteoroloog P. Rosier
van het KNMI in De Bilt was de
windhoos niet te voorzien. „Voor
Midden-Limburg waren wel on-
weersbuien voorspeld. Bij elke
onweersbui 'moet je rekening
houden met windstoten, hagel-

buien en slagregens", aldus Ro-
sier. „Er wordt dan te veel lucht
naar boven gezogen. Bij dergelij-
ke onstabiele luchtverplaatsin-
gen kan met ons grofmazig meet-
systeem helaas niet worden aan-
gegeven waar zich precies wind-
hozen zullen voordoen"

Voor grote feest- en tentoonstel-
lingstenten bestaan in ons land
geen wettelijke veiligheidsnor-
men. Volgens het Veiligheidsin-
stituut in Amsterdam wordt de
controle overgelaten aan de in-
specteurs van de gemeentelijke
dienstenBouwen en Wonen. Die

gaan bij plaatsing van een tent na
of de constructie wel deugt.
Woordvoerder R. Braams van
het Veiligheidsinstituut zei des-
gevraagd dat in grote gemeenten
die inspectie wel plaatsvindt,
maar in kleinere plaatsen vaak
achterwege blijft. Het is niet be-
kend of in Montfort de tent was
goedgekeurd.
Mevrouw Pellemans van het
tentverhuurbedrijf uit Ospel
(die firma had de tent in Mont-
fort geleverd en opgebouwd)
verklaarde dat geen tent in Ne-
derland tegen dergelijke or-
kaankracht bestand is. „Mijn
man heeft persoonlijk met zijn
ploeg de tent in Montfort opge-
bouwd. Wij doen dat al twintig
jaar. Dit is voor het eerst dat
ons zoiets overkomt. De schade
kunnen wij nog niet overzien,
maar dat zal best in de duizen-
den guldens lopen".

Kabels
!'"an de bovengrondse stroom-
!ldlng> die uit drie kabels be-
gaat, zijn er door de omwaaien-

de boom twee tegen elkaar ge-
komen. De zo ontstane kortslui-
ting heeft geresulteerd in het
doorbranden van de twee smelt-
veiligheden van elk 80 ampère.
De derde kabel is echter direct
op de prikkeldraad van de weil-
andomheining gevallen. Door-
dat die draad niet geaard was is
desbetreffende kabel niet over-
belast gewordenen is er gewoon
stroom op blijven staan. Dat is
ook het noodloten de doodsoor-
zaak geweest van het slachtoffer
uit Brussum. De man is in aan-
raking gekomen met prikkel-
draad dat onder spanning stond
en heeft 220 volt door zijn li-
chaam gehad".

Het is volgens Ir.Bruning een al-
gemeen misverstand dat de
smeltbeveiliging van de boven-
grondse leidingen er ter bescher-
ming van mensen en dieren is.
„Die beveiliging is louter en al-
leen voor de kabels en het sys-
teem bedoeld. Wordt één van de

Foto's: Hein Athmer.
drie 220 voltskabels overbelast
dan brandt de smeltveiligheid
door. Daarvoor moet wel de 80
ampère overschreden worden".

„Het erge is dat wij als PLEM
niets kunnen doen aan deze voor-
vallen", zegt men bij de PLEM.
„Hetzelfde1 ongeval kan morgen
weer gebeuren. Technisch is het
niet mogelijk de bovengrondse
kabels beter te beveiligen. Maar
ook als de kabels onder de grond
worden gestopt kan een verkeer-
de spadesteek bij wijze van spre-
ken al de dood van de graver tot
gevolg hebben. De burgerij mag
nooit vergeten dat een stroomka-
bel diebreekt ten allentijde onder
stroom blijft staan. Het maakt niet
uit of het een hoogspanningska-
bel van 80.000 volt of een laag-
spanningskabel van 220 volt be-
treft".

" Stille getuigen van de
ramp op de jurykiosk. Op de
voorgrond een omgevallen
tafel waarop de telefoon-
nummers voor noodgevallen
geschreven staan.

" Achter de buffetten was
het gisteren nog
een complete chaos.

Vrachtwagen verliest lading

20 ton papier
op de autoweg

BEEK - Op de auto-
snelweg in Beek,aan de voet van de

verloorchauffeur K. uit hetGroningse Groote-
Sast gistermorgenr°nd kwart over ze-ven de lading van
J^jn truck met op-
'egger. Twintig ton
Papier kwam op deweg terecht.
"et ongeluk gebeur-

de toen de lading -
pallets met vellen
papier - begon te
schuiven. Chauffeur
K. raakte de macht
over het stuur kwijt
en belandde in de
berm. Even wist hij
de vrachtwagen
weer in het rechte
spoor te brengen,
maar toen vielen de
pallets met donde-
rend geraas van de
oplegger af. Per-

soonlijke ongeluk-
ken deden zich niet
voor. De rijkspolitie
in Beek had tot na
de middag werk om
de weg 'papiervrij'
te maken. Er ont-
stond een flinke ver-
keersopstopping.
Tegen de chauffeur
werd proces-ver-
baal opgemaakt om-
dat hij de lading
niet deugdelijk had
vastgesjord.

" De ravage aan de voet van deKruisberg.

„Tegen dergelijke natuurkrachten is geen kruid opgewassen”ORKAAN TROF MONTFORT
Van onze medewerker

i MONTFORT — Eén dag na de ramp op de weilanden aan de
Huysdijk in Montfort waar het zo ongelukkig eindigendeschuttersfestijn van de federatie Zuid-Limburg werd gehou-, *en > is onder meer vast komen te staan datrampen zoals die

J2>ch zondag voordeden onberekenbaar, onvoorspelbaar en

S^iet bestrijdbaar zijn. Of zoals men bij de PLEM verwoord-
de: „Tegen dergelijke natuurkrachten is geen kruit gewas-
sen".

|?e Maastrichtse Arbeidsinspec-
|je kon tijdens het maandag ge-
houden onderzoek de toedrachtVar* zondagavond enigzins re-

construeren. Ir. F.Bruning daar-
°ver: „Er zijn door ons twee on-

(Qerzoeken verricht. Een naar de
jSebeurtenissenbij de grote tentn een naar de oorzaak van het'^odelijk ongeval. Beide onder-teken laten duidelijk zien datr nergens van menselijke
Schuld gesproken kan worden".

j''Dat de tent van een deugdelijke
£°nstrutie en vakkundig opge-

_
°uwd was staat voor ons alseen

1 *!aal boven water. Door het nood-weer is hethele gevaarte overbe-J ast geweest. In de nabije omge-
,.lnS van het rampterrein is een

' „race van vernielingen waar-neembaar, waaruit alleen maar
geconcludeerd kan worden date~e windstoten orkanisch (meer

ü?11 *°® km per uur* &eweest
{"oeten zijn. Daar is bijna geen
!\u,s, laat staan een tent tegen be-

( stand", aldus Ir.Bruning.

EXAMENS
OBBICHT- Aan deK.U. Nijmegen
slaagde de 23-jarigePaul Wagemans
uit Obbicht voor het tandartsexa-
men.
SIMPELVELD - Voor het kandi-
daatsexamen Technisch Chemicus
slaagde te Arnhem de heer Huh
Grooten uit Simpelveld.

Nog drie patiënten
in levensgevaar

Rampbestrijding;
functioneerde
„opperbest”

Van onze medewerker
MONTFORT— In grote lijnen is de
Rijkspolitie zeer te spreken over
de manier waarop de rampgebeur-
tenis in Montfort door de diverse
hulpinstanties is afgehandeld. „Af-
gezien van enkele kleine obstakels
zijn we zeer tevreden", zei de
plaatsvervangend districtscom-
mandant Pinkaers van de Rijkspo-
litie

De melding van de ramp geschied-
de direct en zeer snel via de com-
mandowagen van de reeds aanwezi-
ge vrijwillige brandweer van Mont-
fort. Via de regionale alarmcentrale
werden alle betrokken korpsen gea-
larmeerd. Eerste voertuigen en
manschappen waren reeds om 19.20
uur, tien minuten na melding, aan-
wezig. In totaal zijn er ongever twin-
tig ambulances ingezet. Binnen een
uur waren alle 61 gewonden in zie-
kenhuizen ondergebracht", aldus
burgemeester Mr.J.J.T.M. Gijsen
van Montfort gisteren tijdens een
persconferentie.

De verwondingen liepen nogal uit-
een. In totaal verkeren nog drie ge-
wonden in levensgevaar. Van de 61
gewonden konden er na behande-
ling 41 huiswaarts keren. Een feest-
ganger uit Tegelen meldde zich pas
maandagmorgen in het Tegelse zie-
kenhuis. Daar bleek dat de man on-
wetend met rib door zijn long was
gaan slapen. Verder geconstateerde
verwondingen waren: arm-, hoofd-
en beenfracturen(l2), schedellet-
sels(3), rugklachten, hersenschud-
ding(l2), kneuzingen, shock-toe-
standen en totale uitvalsverschijn-
selen. In het ziekenhuis van Roer-
mond werden gisteren nog 14 pa-
tiënten verpleegd (waarvan 4 ern-
stig), in Sittard tien (één ernstig), in
Heerlen, Eindhoven, Tegelen en
Rotterdam telkens één.

In de paniek die zich direct na
ramp voordeed hebben veel men-
sen persoonlijke bezittingen nood-
gedwongen achter moeten laten.
De Rijkspolitie roept daarom
iedereen op die iets vermist, om
zich met haar in verbinding te stel-
len. Datzelfde geldt voor gewon-
den die zichzelf of maandagmor-
gen via de huisarts hebben laten
behandelen.

" Ambtenaren van de Arbeidsinspectie, de Technische Dienst
en deRijkspolitie begeven zich in de richting van het rampter-
rein.

Levenssgevaar
Maandag verbleven in de zieken-
huizen in Roermond, Heerlen, Rot-
terdam, Sittard en Tegelen nog
eenentwintig gewonden, van wie
er nog drie nog. steeds in levensge-
vaar verkeren. In de nachtvan zon-
dag op maandag moest een van de
gewonden, van wie bij de ramp een
hand afgerukt werd, naar hetDijk-
zichtziekenhuis in Rotterdam ver-
voerd worden. Tijdens een vele
uren durende operatie werd de
hand weer aangezet.
Volgens de woordvoerder van het
Dijkzichtziekenhuis ziet de situatie
van de patiënt er positief uit. „De
periode dat met zekerheid gezegd
kan worden dat de hand behouden
kan worden, is tien dagen. We moe-
ten afwachten of de bloeddoorstro-
ming weer op gang komt en of er
geen bloedproppen ontstaan", aldus
de woordvoerder van het zieken-
huis.

Lijk gevonden
in Roermond

ROERMOND - Op het sportcom-
plex Hammerveld in Roermond is
gisteravond laat het lijk van een
ongeveer twintigjarige vrouw ge-
vonden. Een trimster die de ont-
dekking deed, zag nog dat drie
mannen bij het lijk vandaan ren-
den.

De politie zoek naar deze drie man-
nen, waarvan een ongeveer vijen-
veertig jaar was en twee jongeren
van naar schatting twintig tot vijf-
entwintig jaar, waarvan één een
blauw trainingspak droeg. De oud-
ste en een van de jongeren vlucht-
ten op een brommer en de ander
ging er hollend vandoor. Nog niet
bekend is er ofer misdrijfin het spel
is.

Vandaag gesprek over
afhandeling van schade
" Vervolg van pagina 1

Dinsdag 19 juli 1983 "9Limburgs dagblad

(ADVERTENTIE)
" "

Ik ga nooitop C23
vakantie zonder
een goedereis- .ffiiß^

reischeques en andere vakantiezaken regel iÉ

Rabobank Q M" ,



nieuws uit de provincie, reportage

”VOORKOMEN IS BETER DAN KWIJT ZIJN”

Politie dag op bezoek
bij waterrecreanten

MAASTRICHT — De water-
recreanten op en langs de
Maas tussen Maastricht en
Eijsden krijgen zaterdag 23
juli*uitgebreid bezoek van de
politie te land en te water.
Ruim twintig leden van de
Maastrichtse gemeentepoli-
tie en van de rijkspolitie,

groep Eijsden, plus de be-
manning van twee boten van
de rijkspolitie te water gaan
die dag zoveel mogelijk wa-
tersporters en campinggas-
ten opsporen.

Niet omdat de op en in de Maas va-
rende en plonzende recreanten iets

op hun geweten zouden hebben,
maar juist omdat hun geweten nog-
al als naief en nonchalant wordt er-
varen.
Het zijn immers niet allemaal zon-
en waterminnenden die de Maas en
haar boorden bevolken. Het loopt
weliswaar in de burelen van ge-
meente- en rijkspolitie niet storm
wegens de aangiften van inbraak of
diefstal, maar ditneemt niet weg dat
de politie geregeld wordt gecon-
fronteerd met gedupeerde eigena-
ren van zeil- of motorboten en van
caravans, die zeker weten dat hun
verdwenen spullen niet plompver-
loren in het water zijn gevallen.
Vaak, zo is de ervaring van de poli-
tie, wordt het de dieven gemakke-
lijk gemaakt doordat er zo noncha-
lant en argeloos met soms kostbare
bezittingen wordt omgesprongen.

Omdat voorkomen beter is dan
kwijt zijn gaan deze zaterdag poli-

tiemensen uitvoerig met de water-
sporters over deze zaken babbelen.
Daartoe zullen alle watersportcen-
tra, de aanpalende campings en het
dagstrand nabij Eijsden worden "af-
geschuimd" om in persoonlijke ge-
sprekken zoveel mogelijk informa-
tie en adviezen te geven over te ne-
men preventieve maatregelen. Bo-
vendien zullen de waterrecreanten
worden voorzien van brochures met
tips en registratiekaarten voor
eigendommen als boten, windsur-
fers en caravans.
Deze preventie-actie is een initia-
tief van het Bureau Voorkoming
Misdrijven van de Rijkspolitie dis-
trict Maastricht in samenwerking
met het Régionaal Bureau Voorko-
ming Misdrijven Limburg Zuid.
Eigenaren van boten zal vooral de
brochure ter hand worden gesteld,
die speciaal werd uitgegeven door
het Regionaal Bureau Voorkoming
Misdrijven Limburg Noord.

Limburgse melkers
sterk op „Bordeaux”

door fons van ophuizen
HEERLEN - Hoe sterk
postduiven zijn is
zondag weer eens be-
wezen op de wed-
vlucht vanuit Bor-
deaux over 850 kilo-
meter. 22 Nederland-
se duiven presteerden
het om onder een tro-
pische temperatuur
op de dag van lossing
nog thuis te komen.
Het concours waar-
aan werd deelgeno-
men door melkers uit
België, Brabant en
Limburg zal naar alle
waarschijnlijkheid ge-
wonnen worden door
Cees Konings uit
Oosterhout. Hij maakt
ook nog een grote
kans op de tweede
prijs. Konings was de
held van Bordeaux
met drie duiven op
zondagavond. De
weergaloze Bor-
deaux-specialisten
gebroeders Kusters

uit Maastricht volgen
hem op met twee
vroege duiven.

Van de 2350 deelne-
mende duiven bereik-
ten 136 zondagavond
nog hun hokken. Het
concours sloot gister-
middag om 12 uur. De
vroegste aankomsten
zijn van:
Zondag: C. Konings,
Oosterhout, 20.43-
-20.50-22.06 (856 km);
gebr. Kusters, Maas-
tricht 20.41-20.52;
Schreurs, Cadier en
Keer 20.50-22.05; Huls,
Maastricht, 21.02; Ze-
lissen, Sittard, 21.26;
Bessems, Borgharen,
21.24-21.54; Rama-
kers, Meerssen, 21.30-
-21.59; Snijders-Straten,
Hoensbroek, 21.26;
Jac. Visschers, Beek,
21.37-23.31; L. Stok,
Bergen op Zoom,
21.40; Verhoeven,

Goirle, 21.49; Wouters,
Riel, 21.53; gebr. V.d.
Weerdt, Meerssen,
21.43; Smeets, Ban-
holt, 21.58; W. v. En-
gelshoven, Maastricht,
22.07.
Maandag: Kimpe, Hel-
mond, 6.00; H. Bemel-
mans, Eckelrade, 6.18;
Berden, Haelen, 6.20;
V.d. Heuvel, Swalmen,
6.36; H. Smeets, Me-
chelen, 6.34; Hendriks-
Meijberg, Heerlerheide,
7.01-9.15; Vangangelt,
Voerendaal, 7.10-7.15;
Boots, . Kessel, 7.35;
Wolfs, Eijsden, 7.48;
Smeets, Banholt 7.51-
-8.44-8.58; Thei De-
gens, Heerlerheide,
8.09; B. Jennekens,
Valkenburg, 8.15; Wim
Janssen, Beek, 8.45;
gebr. Smeets, Elsloo,
8.50; L Heuts, Mun-
stergeleen, 8.50. Een
jaarling was de snelste
van België om 19.02 op
767 kilometer.

PvdA handhaaft
kritiek op SROL

MAASTRICHT - Ook de gewijzig-
de statuten van de Stichting Re-
gionale Omroep Limburg (SROL)
bieden geen garantie voor een re-
presentatieve, democratische en
controleerbare samenstelling van
bestuur. Tot deze conclusie komt
het Gewest Limburg van de PvdA
met betrekking tot de in mei
jongstleden doorgevoerde veran-
deringen in het SROL-model.
Slechts één voor de PvdA onaan-
vaardbaar punt is volgens het ge-
west door de wijziging verdwenen,
namelijk dat de benoeming van be-
stuursleden zou plaatsvinden on-
der opschortende voorwaarde van
goedkeuring door Gedeputeerde
Staten.

Met de regeling die hiervoor in de
nieuwe statuten is opgesteld is de
PvdA het evenmin eens. Volgens de
PvdA wordt derepresentativiteit nu
niet bij het bestuur gelegd maar bij
de programmaraad. Die laatst heeft
uitsluitendtot taak het adviseren en
toezicht uitoefenen bij het program-
mabeleid en de uitzendingen. „In
hoeverre representativiteit wordt
bereikt door zonder nadere criteria
te stellen allerlei instanties en in-
stellingen te verzamelen in een pro-
grammaraad is voor ons overigens
de vraag", aldus de PvdA-reactie op
de statutenwijziging van de SROL.
In haar reactie geeft de PvdA zelf
een voorstel tot structurering van
deregionale omroep in Limburg.

Restaurants hielden deuren dicht
Gehandicapte jongelui
mochten niet binnen

SITTARD/MAASTRICHT
Vijfentwintig lichamelijk ge-
handicapte en dubbelgehandi-
capte jongeren sluiten morgen
een 12-daags vakantieverblijf in
Sittard af. Behalve goede herin-
neringen houden zij ook een
beetje een nare smaak over van
hun verblijf in Limburg. Vrij-
dag werd hun in twee restau-
rants aan de Markt in Maas-
tricht de toegang geweigerd. De
jongeluiwilden na een excursie
in die stad een hapje gaan eten.
In beide restaurants wilde men
hen niet toelaten, omdat de res-
taurateurs problemen voorza-
gen met de rolstoelen.

Een aantal andere jongelui had
geen enkel probleem toen zij in

een Maastrichtse pizzeria iets
wilde eten. Zondagavond heb-
ben de gehandicaptenen hun be-
geleiders over de ontstane situa-
tie overlegd. Zij willen de zaak
gaan bespreken met de juridi-
sche adviseurs van de Stichting
De Wielewaal, om daarna even-
tueel stappen te ondernemen.

" De sportzalen van het CIOS in Sittard waren gisteren gereserveerd voor de gehandicap-
te jongelui, die hun vakantie in Zuid-Limburg doorbrachten.

Sporten
De jongelui (tussen zes en 25
jaar) hebben hun vakantie, die
door de Stichting De Wielewaal
georganiseerd is, doorgebracht
in deSittardse jeugdherberg.Be-
halve de 25 deelnemende jonge-
ren, zijn ook 16 vrijwillige hel-
pers intensief bezig geweest met

het verblijf in Sittard. Gisteren
brachten de gehandicapten de
hele dag door in de sportzalen
van het CIOS in Sittard. Daar be-
dreven zij verschillende sporten.
De Stichting De Wielewaal orga-
niseert ongeveer 40 zomerkam-
pen in Nederland, maar ook in
het buitenland. Deze kampen
zijn bedoeld voor gehandicap-
ten. In de toekomst zullen ook
zogenaamde integratiekampen
georganiseerd worden, waar ge-j
handicapte en niet-gehandicapte
jongeren samen vakantie vieren.
De kosten voor deze vakanties
moeten voor een deel door de ge-
handicapten zelf betaald wor-
den. Een vakantie van 12 dagen
kost de deelnemers ongeveer 600
gulden.
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tijdje vrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN
">yal: Octopussy, 2e week, 12 jr. dag.
4-30 en 20.30 uur.
'ivoli: Gandhi, Bste week. a.l. dag. 20
|Ur (m.u.v. ma), wo 15.30 en 20 uur. L'a-
'e dor, 16 jr. ma 20 uur. Kuifje en het
'aaienmeer, a.l. dag. 14 uur.
"5: Poltergeist, 16 jr. dag. 14.30en 20.30
'Kr. Woody Woodpecker, a.l. dag. 14
'Ur. Once upon a time in the west, 12 jr.
«g. 20 uur. Streetfighters, 3e week. 16
f. dag. 14 en 21 uur. Rocky 2, 16 jr. dag.
3-45 en 20.45 uur. Wurgende tralies, 2e
feek, 16 jr. dag. 14.15en 21.15 uur.
*ssage: Ik ga vreemd schat, 18 jr. dag.
'anaf 14 uur.

KERKRADE
'Ungrachttheater: 101 Dalmatiers. a.l.

'° 15 uur. First Blood, 12 jaar, ma en di10.30 uur.

SCHAESBERG
fUtokino: Een kooi rare vogels, a.1., ma,
p.15 uur. Twee dartele nichten in Tirol,
6Jr.. ma 24.30 uur. De zwarte ruiter, 12
f- di. Wo 22.15 uur. Stil! of the night, 16K di en wo 24.30 uur.

MAASTRICHT
estival: Evil death, 16 jr. dag. 14.30 enM.30 uur.
Palace 1: The thing. 16 jr. 4e week, dag.

'4-15en 20.15 uur.
Jalace 2: Streetfighters, 2e week, 16 jr.«g. 14.15 en 20.15 uur.
J'udio: Als jebegrijpt wat ik bedoel, a.l.lag. 14 uur. Quo vadis, a.l. dag. 20 uur.*°yal 1: Justine een meisje van klasse,

'BJr. dag. vanaf 12 uur."«yal 2: The happy hooker goes Holly-
16 jr. dag. 14.30, 16.30 en 20.30

JUr-Bruce. King ofKung Fu, 16 jr. ma
22.30 uur.

"abi l: Octopussy. 12 jr. 2e week, dag.
£" 16.45 en 20.30 uur.
"■abi 2: Vroeger kon je lachen, a.l. dag.
£" 16.30 en 21 uur.
*abi 3: De lift, 16 jr. 10e week, dag. 14,lb-30 en 21 uur.

VALKENBURG
101 Dalmatiërs, a.l. dag. 14.30

'■"'■ Maak 'm soldaat, a.l. ma t/m wo
£■30, 19en 21.30 uur. Garage girls, 18 jr.
ja en di 24 uur. Teenager in love, 18jr.
?ag- 24 uur. Pruimenbloesem, 18 jr. Wo'4 uur.

GELEEN
J°*y: De lift. 16 jr. ma en di 20.30 uur.4'Udio Anders: Cheech & Chong's Upn smoke, 16 jr. ma en di 20.45 uur.

SITTARD
forum; Tootsie, a.l: ma en di 20.30 uur.»nor de verschrikkelijke. 16 jr.ma en did°ls uur.

EXPOSITIE
HEERLEN
galerie Stadhouders, Potgieterstraat

" beeldhouwwerken en schilderijen,an Alfons Stadhouders. Elke zaterdag5° -20 uur.
ïir. <"lv's:werk uit eiëen collectie. Open
■Wens kantooruren. Gedurende de?a?nd juli.

Jean Viehoff, Tempsplein 10:
Keningen en schilderijen van eigen
erk. Te bezichtigen na afspraak.

g 1 '15426.
g^oekerscentrum Schrieversheide,c«aapskooiweg 99: olieverven en et-
°en van Willem Labey. Open dag. 10 -18K Tot eind juli.
jje.l'°Sisth museum, Voskuilenweg
f *" evolutie van beenvissen. Open mam vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4

pMB, Bongerd 13: aquarellen van Mak
IRa"JPs. Open ma t/m vr 9 -16uur, do 17-o.JO uur. Tot en met 28 juli.
s ï^handel Herman van Leeuwen:

nuderijen van Janine Delaporte. Open
ü ~ t'Jdens winkeluren en op zondag 13
Lik. UUr-Tot 25 Juli-, Jstenmakerij Du Passage:Egyptische
Win? van ibrahim Faiek. Open tijdens

'"keluren. Tot 16 augustus.
KERKRADE

'Jnmuseum Klein Rolduc: tal van fa-
Q «en uit de Limburgse mijnbouw.
uuren di l/m vr 9- 17 uur, za en zo 13 -17

UBACH OVER WORMS
wler Binnenhof, Grensstraat 87:
das in'an Joos Damen- ledere donder-g 10 - 22 uur.

HOENSBROEK
bon i-e " archeologisch museum: car-
]o ,tüssielen van S. Prins. Open dag.

Kast iuv' Tot en met 1 °ktober-
tonr, " rem'js: werk van twaalf car-unisten. Open dag. 13.30 - 17 uur. Totj n̂ met 20 juli.
L_rnvfe' "" f°tot>a'erie 68: werk vannhurgse beroepsfotografen. Open ma
13 Jfr 10 - 12 en 13.30 - 17 uur. za en zo
Kast 17 UUr Tot 14 augustus-
kun .e' " exPositiezolder: fijnschilder-

van Jo v.d.Brand. Open dag. 10-K^" r-Totenmet3ljuli.
van p

e ~ r>dderzaal: Rond een veelluik
T

n tvert Thielen. Open dag. 10-17 uur.ot en met 15 september.

VALKENBURG
Oüm

no: textiele vormgeving van Paula
Mnn n' Susanne Lucassen, Yvonne
Ruit 6Wlje' Joke Janssen, Monique
Cen ,'rs' Hannelies Vliegen. Tot 24 juli.«rum Cocarde, Odapark: olieverven
M ivr

a7Uarellen van zr- odilia Bruls
TÓ» '^■"°Pen ma t/m vr 13.30- 17.30 uur.
Oud £_mli l a"gustus.
ve_sh aahoes: gouaches van Leon Sa-
Heiirf1"8 ' keramiek van Jopie van der-
ler o en fotografie van Herman Wij-
-19 jyj?en dl v" zo 14-18 uur. Tot en met

MASTRICHT
"ïien 'e Noortman, Vrijthof49: schilde-
rt h a.<'varellen en tekeningen van 1530
ted P Ün' °Pen tijdens winkeluren.
Boh n" blue' Stokstraat 30: werk van
He"_fonies, Ad deKeyzer, Imre Kocsis,

' mann Abrell. Open di t/m vr 10 - 18
aiioi Za 10 ■ n uur. zo 14 - 17 uur. Tot 27
Naten "Urhist<>riscn museum: roofvogels
lS , en van Eric Wijnands. Tot en met1°

Huldigingen
bijAbva Kabo

Lr EN ~ln het afdelingskan-
-ost V?" de Abva Kabo, afdeling,
erd "Jk ZuidLimburg in Heerlen

lig-J, " dertien jubilarissen gehul-
leer, e heer J- van Haaren uit
belrt kreeff de gouden bonds
'aat. Yanwe&e zijn 47-jarig lid-
[ «Lschap. De heren F. de Lange,
it A rinans, J. Eisings en L. Bruis

neerlen, H. Gulpen uit Voeren-l0«_' J- N«colai en F. Blomsma uit
ii-e "sbroek, F. Hellenbrand en B.
'banif Ult Kerkrade, E. Snippe uit

OVer Worms- J- Cals "it
chin en en J- Notermans uit
°Hd kl*egen de zilveren
i^ wsspeld vanwege hun 25-jarig'naatschap

Poorters
Het kerkje is, voor de oplettende
„zwerver" beneden in het dal, van
ver te zien. Het markeert duidelijk
Limbourg op 275 meter hoogte.
Een stadje, destijds gebouwd op
rotsachtige bodem, dat thans nog
steeds een beeld geeft van de wijze
waarop vroeger mensen behuisd
waren. Aan beide kanten van de
langzaam aflopende Place
St.Georges, midden in het hart van
Limbourg, staan lage, smalle ge-

deeltelijk uit steen opgetrokken
huisjes. De meesten keurig geres-
taureerd, met vensterbanken voor-
zien van bakken met fleurige bloe-
men. De huisjes én dat plein samen
vormen een middeleeuws sprookje.
Place St.Georges, geplaveid met
bonkige keien, met grote verweer-
de stenen en met aan de ene kant
een oude pomp en aan de andere
zijde een standbeeldje: met enige
fantasie hoort men er een door een
paard voortgetrokken kar over heen
ratelen. Net zoals het vroeger was,
toen men nog over poorters sprak
inplaats van over burgers.

NINO TOMADESSO

TIJDJE
MET

# Limbourg, verweerd stenen stadje

Allegaartje
Limbourg, pak-wég vierduizend in-woners, paart het enige plaatselijke

café met een patronaatsgebouwtje.
Maar...het telt wél drie restaurants:
„Le Duc de Limbourg" (dat afgelo-
pen zaterdagavond gesloten was),
„L'Aubergine" en „Le Dragon". Al op
de hoogte zijnde dat Le Dragon een
goede keuken voert, streek ik neer
in L'Aubergine. Een huisfle) dat al
qua inrichting merkwaardig mag
worden genoemd, Niet voor niets
zegt Raymonde Pirotton, die er sa-
men met een hulp kokkerelt, dat in
haar restaurantje nog steeds de
sfeer van de jaren 1900 heerst. Zij
is dan ook duidelijk op de snuisterij-
achtige toer. Haar terras vind ik ge-
woon amusant. Wankele tafeltjes
op bonkige stenen met afwisselend
klap- en pauwestoeltjes er omheen
én, tegen de huismuur leunend,
een ouderwetse lage rookstoel.

Mousse
Een allegaartje, dat wél. Maar non-
chalant en gezellig eveneens. En
wat bood, die avond, Raymonde's
keuken? Een smakelijke mousse
van eendenlever bijvoorbeeld,
maar het door mij bestelde geroos-
terd stuk vlees bleek niks bijzon-
ders. Gelukkig maakte een fles
Fleurie „La Clairière" '81, één van
de op de niet onaardige kaart opge-
voerde wijnen, veel goed. Restau-
rant L'Aubergine, zeker geen klas-
se-eethuis, maar je moet er wel
eens een keer geweest zijn.
Dat geldt trouwens voor heel

Limbourg. Een middeleeuws
aandoend stadje, hoog boven
het dal van de Vesdre. Echt de

moeite waard om er eens op 'n
middag of 'n avond naar toe te
trekken....

RECTOR IN
DE BLOEMEN
NUTH - Geheel naar eigen
wens vierde rector C. Som-
broek van het Bejaarden-
centrum Op den Toren gis-
teren in kleine kring en op
bescheiden wijze zijn 40-ja-
rig priesterjubileum. Pater
Sombroek werd 66 jaar ge-
leden in Volendam geboren
en was missionaris in Bra-
zilië, maar moest om ge-
zondheidsredenen zijn mis-
siewerk beëindigen.

Ook heeft hij nog in huize
Maria te Nuth gewerkt. Tien
jaar geleden werd hij rector
van het Bejaardencentrum.
Het was dus dubbel feest:
40 jaar priester en het twee-
de lustrum als rector van
het bejaardencentrum.

De bewoners van het be-

jaardencentrum, vriendenen kennissen, werden in degelegenheid gesteld de rec-
tor te feliciteren met zijn ju-bileum, 's Middags tracteer-
de de jubilaris de inwoners
op een kop koffie.

" Ook wethouder Fons Lenoir (midden) en voorzitter
Schmedding van de Stichting Bejaardencentrum kwamen
de jubilarisfeliciteren.

De tijd lijkt er te hebben stilgestaan

Limbourg. dromend boven
het dal van de Vesdre...

Het dorpje -oh pardon, stad-
je!- droomt hoog boven net
dal van de Vesdre. Het is er
stil, romantisch, ouderwets.
Het roept nostalgie op. Ééns
was het de zetel, de hoofd-
stad van het hertogdom Lim-
burg. Na de Franse revolutie
vleide het zich voorgoed in de
schoot van een rijk verle-
den....
Limbourg. Een bijzonder
stukje Limburg in België. Een
óók door Limburgers verge-
ten stadje. De haastige mens
van onze dagen gaat er onbe-
wust aan voorbij. Onwetend
van het middeleeuws „me-
mento", daar hoog boven
Dolhain, vervolgt hij in het dal
zijn weg. Zélfs de rondzwer-
vende toerist komt er zelden.
Eenvoudig omdat hij niet
geattendeerd wordt op Lim-
bourg, „la capitale du l'ancien
duché".

Limbourg blijft een doelwit van een
prettig (auto)tochtje. Van een rit
(óók per fiets) die door een mooie
geaccidenteerde streek voert,
waarin bossen en weilanden afwis-
selend in elkaar overgaan. En èls
men, ronddwalend in de omgeving
van Verviers, Dolhain in het dal be-
reikt heeft en vervolgens omhoog
gaat naar het unieke plaatsje dat
Limburg haar naam schonk, dan
kijkt men eerst verrast op en raakt
vervolgens vertederd. Op een van
de mooiste stadjes van België; op
de restanten ookvan wat eens een
vesting was, opgetrokken rondom
het kasteel waarin de hertogen van
Limburg huisden. Dat kasteel uit de
elfde eeuw is gedeeltelijk verdwe-
nen, veranderd in een ruihe. De go-
thische kerk uit de veertiende eeuw
staat er nog, weliswaar zwaar in de
steigers. Zij wordt namelijk geres-
taureerd.

van
DAG
tot

DAG

" MAASTRICHT, Zomeravondcompetitie
bridgen om persoonlijk kampioenschap
Maastricht. Aanmelden tot 19.45 uur Fort
St.Pieter, Luikerweg 80.
Orgelconcert door Lène Hyuts, Lutherse
kerk Hondstraat om 20.00 uur.

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

" VIJLEN. Rondwandeling door Vijlener-
bossen 0.1.v. Staatsbosbeheer. Start: Kruis-
punt Toeristenweg-Rugweg, parkeerplaats
Kerperbos van 14.00-16.00 uur.

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

" MECHELEN. Feestweek Harmonie. Optreden Greenlight Express en Cha-
plin Band. Entree: 7 gulden.

" ROERMOND. Stadswandeling vanaf de Markt om 16.00 uur.

Regio kort
SCHAESBERG

" De voetbalvereniging RKONS
start vandaag haar trainingen onder
leiding van Pierre Winkelmolen.

" Het bestuur van RKONS werd
uitgebreid met de heren W. Wolff en
W. Cools.

HEERLEN

" In het sportfondsenbad wordt
elke dinsdag van 16.15 tot 17 uur ge-
zwommen door ouderen. Voor ’ 7,-
-per maand kan men lid worden van
deze watersportclub voor ouderen.
Voor meer inlichtingen bellen met
715530.

SIMPELVELD

" Vanaf het infokantoor aan de
Irmstraat start morgen om 19.15 uur
een natuurwandeling van de VW.

"De prijzen van de loterij van de
Hulser Straatmarkt vielen op de lot-
nummers: 1561 - 1460 - 2580 - 1256 -
4559 - 0455 - 1051 - 4610 - 0863 en
0158. De prijzen kunnen worden af-
gehaald bij M. Grooten. Gillissen-
straat 16.

" Tot en met 6 september ligt bij de
gemeente het rampenplan ter inza-
ge.

BOCHOLTZ

" Bij een turnfeest in Aken won-
nen J. Smeets, A. Schobbers en M.
Scheeren de driekamp.
"De visvereniging Bocholtz be-
schikt nu over 2 vijvers.Hierdoor

kan het aantal leden worden uitge-
breid. Opgeven bij het bestuur.

" Het comité Wielervierdaagse
houdt ook dit jaar weer een wieler-
vierdaagse in samenwerling met de
supportersclub van de gymnastiek-
vereniging Wilhelmina.
"De heren Jo Franken en Hein
Hermans werden gekozen tot nieu-
we bestuursleden van de sportclub

Route naar
Limbourg

Vanuit Vaals via Bosstraat
en Gemmenicherweg naar
Nederlands-Belgische
grens. Via Kelmis (La Cala-
mine) over N438 naar
Eupen. Van Eupen naar Ver-
viers. Een zevental kilometer
voor Verviers-Stembert via
Dolhain omhoog naar Lim-
bourg.

CORRESPONDENTIE
Düsseldorf-trip
"Wil namens mijn man heel hartelijk danken voor de mooie, interes-
sante dagtrip naar Düsseldorf op 11 juli jl. Het was werkelijk óf. Ook
wil ik een grote pluim steken op de hoed van dechauffeur van defir-
ma Schmitz uit Susteren. Deze man was niets te veel om het ons
naar de zin te maken. Daar is hij voor devolle honderd procent in ge-
slaagd. Wij zullen ons revancheren door mondreclamevoor het Lim-
burgs Dagblad te maken. U doettenminste iets extra voor een abon-
nement".

E. VANDENHOVE, VAALS.

Kienagenda
VANDAAG
Heerlen: 20 uur in het gemeen-
schapshuis Schaesbergerveld. 20
uur in het parochiehuis Meezen-
broek. 19.45 uur in hetKegelpaleis
Kerkrade: 19.30 uur in club 208.
19.45 uur in zaal Krings Spekholzer-
heide. 19.45 uur in zaal v.d.Heiden.
19.45 uur in café 't Palet. 19.45 uur in.
zaal Kloth Chevremont.2o uur inzaal Kluitmans Bleijerheide.
Hoensbroek: 19.30 uur in het Mu-
ziekcentrum. 19.30 uur in café de 12
Ambachten.
Nieuwenhagen: 20 uur in zaal Vee-
nendaal.
Hulsberg: 20 uur in café Op de Trep-
kes.
Übach over Worms: 20 uur in het
gemeenschapshuisLauradorp.
Voerendaal: 19.45 uur in Huize Lau-
rentius.

Vaesrade: 19.45 uur in het gemeen-
schapshuis 't Pomphuuske.
Schaesberg: 20 uur in het wijkcen-
trum het Eikske.

Brunssum: 14 uur in zaal Concor-
dia. 19.45 uur in zaal Concordia.
19.45 uur in het gemeenschapshuis
In 't Ven. 20 uur in het Unitasge-
bouw. 19.45 uur in de Burcht.
Heksenberg: 19.30 uur in café 't
Karrewiel.
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va-
renbeuk.
Schinveld. 19.30 uur in het gemeen-
schapshuis.

Maatschappij onderneeml niels

Breuk in
waterleiding
SCHAESBERG - Zaterdagmorgen
ontstond in het trottoir in de Veld-
straat in Schaesberg een breuk in
de waterleiding. Met flinke kracht
spoot het water de straat op.
Een aantal bewoners uit de Veld-
straat was erg verontwaardigd over
het optreden van de Watermij Zuid-
Limburg. Om 8.15 uur. toen de
breuk ontstond, waarschuwden en-
kele bewoners meteen de Watermij.
Om 9.00 uur kwam een functionaris
poolshoogte nemen. Hij plaatste
slechts een afzetrekje. Volgens en-
kele bewoners verklaarde deze
functionaris dat vandaag, maandag,
de breuk pas gerepareerd zal wor-
den. De bewoners waren erg kwaad
over het feit dat het water maar
bleef stromen. Vele duizenden liters
zijn dit weekend verloren gegaan.

" De breuk werd gedurende
het weekeinde afgezet met een
simpel hekje.

Overweldigende
belangstelling

voor
Orlando-Concert

KERKRADE - Woensdagavond
waren in het Wijngrachttheater in
Kerkrade liefst 500 luisteraars bij
het concert in het kader van het
Orlando Festival. Het interessante
programma, met het trio no. 1 in d
van Mendelssohn Bartholdy, twee
composities voor hobo, viool, alt-
viool en cello van Mozart en als
uitsmijter het Octet in F van Schu-
bert, en de bekende musici, waar-
onder het Guarneri Trio, hoboïst
Heinz Holliger en klarinettist Wal-
ter Boeykens hebben ongetwijfeld
voor deze grote toeloop van pu-
bliek gezorgd.
Een concertavond, waarvan je dus,
gezien deze aspecten het een en an-
der kon verwachten. Niet zelden
echter valt het eindresultaat tegen,
wanneer de verwachtingen te hoog
gespannen zijn. Zo ook wat deze
concertavond betreft, die zonder nu
direkt tegen te vallen, toch niet die
hoogstaande muziek bracht, die je
kon verwachten. Zo was de uitvoe-
ring van het Mendelssohn trio door
het Guarneri Trio beslist niet slecht
en waren muziektechnische zaken
als samenspel, stemming en balans
uitstekend afgewerkt, toch hadden
de drie musici eigenlijk muzikaal
weinig te vertellen en werd er niet
altijd even boeiend gemusiceerd.
Ondanks langdurige samenwerking
presenteert het trio zich niet als een
hecht ensemble met dezelfde artis-
tieke visie, maar veeleer als een
groep solisten, die toevallig samen
musiceren. Het was dan ook opval-
lend, dat het ad-hoe ensemble met
Holliger, Parkanyi, Erblich en Metz
tot een boeiender eindresultaat
kwam en alles uit deze muziek wist
te halen (gespeeld werd het kwartet
in F en het Adagio in C van Mozart)
wat er in zit. Het meest opvallend
was het aandeel van hoboïst Heinz
Holliger bij deze verkapte hobo-
concerten, die naast technisch uit-
stekend spel vooral in de cantabile
delen tot voortreffelijke prestaties
kwam. Het Octet in F van Schubert
tenslotte, werd door een keur van
bekende solisten als Walter Boey-
kens, Jean Decroos, fagottist John
Mostard en hoornist Vicente Zarzo
eveneens goed uitgevoerd, al was de
overtuiging om er iets bijzonders
van te maken niet aanwezig. Daar-
voor ontbrak bij deze musici de con-
sensus van artistieke aanpak, met
een weinig spectaculaire, op zeker-
heid gebaseerde uitvoering, die de
tegenstellingen in de partituur niet
of onvoldoende tot klinken bracht.
Een concertavond, waarop veel
goede muziek te horen was, zonder
een onvergetelijke indruk achter
te laten.

1/-\C T7>tDTTC*/->TJr

Rectificatie
HOENSBROEK - De heer Jan van
der Geijn, de nieuwe eigenaar van
Hoeve Lotbroek in Hoensbroek, die
door hem onder denaam 'La Ferme'
als pension wordt geëxploiteerd,
heeft in het interview dat vorige
week in het Limburgs Dagblad
werd gepubliceerd, niet bedoeld te
zeggen: „Het zal hier niet gebeuren
dat iemand een aantal weken dood
op zijn kamer ligt", maar: „Het zal
hier niet gebeuren dat iemand drie
weken ziek in zijn eigen uitwerpse-
len op zijn kamer ligt", daarmee
doelend op een artikel dat op 20 de-
cember 1980 in het Limburgs Dag-
blad heeft gestaan en waarin de bar-
re omstandigheden die tijdens het
beheer van de vorige eigenaar in het
pension heersten, worden beschre-
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'PROFESSOR VAN 'TPELOTON'INDE GELE TRUI

Laurent Fignon: Ik ga Tour winnen
Van onze verslaggever

ALPE d'HUEZ - Met nog vijf etappes en de rustdag van van-
daag voor de boeg verschuilt Laurent Fignon zich niet achter
uitspraken als zou de Tourstrijd nog lang niet beslist zijn. De
nieuwe aanvoerder van het algemeen klassement zegt onom-
wonden: „Ik ga de Tour de France winnen. Dacht je dat ik de
voorbije weken zo fel gekoerst heb om me ophet laatst van de
Ronde nog een mooie triomf te laten ontnemen?".
Krasse taal van Laurent Fignon.
Zijn ploegleider Cyrille Guimard
zegt: „Fignon is geen opschepper.
Hij straalt zelfvertrouwen uit. Ik ge-
loof in hem, omdat hij zelfs na de
zwaarste inspanningen snel herstelt
en ook omdat zijn intelligentiever-
mogen hoog geschat moet worden".

Het zou natuurlijk een sensatie
van de eerste orde zijn als de voor-
spelling van Fignon en Guimard
komende zondag bewaarheid
wordt. Wie had immers een over-
winning van een renner uit de Re-
naultploeg verwacht, nu kopman
Bernard Hinault vanwege een
blessure thuis moest blijven?

# Laurent Fignon hijst zich in de gele trui

Brilletje
„De professor", noemen ze Fignon
in het peloton. Dat komt niet zozeer
omdat hij iets meer gestudeerd

heeft dan de gemiddelde renner.
Het is méér een gevolg van het feit
dat hij er met zijn bril als een echte
professor uitziet. Fignon, die 23 jaar
geleden in Parijs werd geboren en
daar nog steeds woonachtig is, had
als amateur ongeveer 60 overwin-
ningen op zak, toen Cyrille Gui-
mard bij hem aanklopte ofhij er iets
voor voelde om professional te wor-
den. „Ik heb jou en leeftijdgenoten
zoals Chevalier en Gaigne uitste-
kend voor de dag zien komen in
ploegentijdritten op de baan", aldus
Guimard. „Renners die dat kunnen,
hebben klasse".

Tuimeling
Laurent Fignon debuteerde vorig
jaar als prof in het team van Gui-
mard en Hinault. Het eerste jaar
als beroepsrenner was een succes.
Vijf overwinningen werden in de

wacht gesleept, waaronder het
Lentecriterium en een etappe in de
Ronde van de Vaucluse. Aan de
Tour de France nam Fignon nog
niet deel. Wél aan de Giro d'ltalia
waarin hij als vijftiende eindigde.
Hij was ook de renner die in de
slotfase van de Grote Herfstprijs
vorig jaar tegen het macadam
smakte, omdat zijn pedaal afbrak.
Miljoenen tv-kijkers waren getui-
ge van deze tuimeling, die boven-
dien plaats vond op het moment
dat Fignon op weg leek naar de
overwinning.
In de voorbije maanden sleepte Fig-
non zes overwinningen uit het vuur,
waaronder een etappe in Tirreno-
Adriatico en een rit in de Ronde van
Spanje. De eindrangschikking in de
Vuelta leverde hem de elfde plaats
op. Aan de zwaar bevochten over-
winning van Hinault in deze Ronde
van Spanje had Fignon een groot
aandeel.

" KUSEL - De Oostduitser Olaf
Ludwig won de zesde etappe van de
Ronde van Rijnland-Palts. Klasse-
ring van de Nederlanders: 3. Ver-
hoeven; 4. Wekema; 38. Theunisse;
42. Daams; 48. Ducrot; 57. Boom.
Leider in het algemeen klassement
is de Tsjech Miljan Jurco. Beste Ne-
derlander is Nico Verhoeven (veer-
tiende) op 11.39 van de leider.

Felix Gasselich
Twee 'niewelingen' kon Harmsen
gisteren presenteren: de 27-jarige
Oostenrijkse international Felix
Gasselich, voor naar schatting
800.000 gulden gekocht van
Austria Wien en Ronald Koeman,
waarvoor FC Groningen dik één
miljoen mocht incasseren. 'Een
jong team staat nu in de wei. Veel
eigen kweek; meerjarige contrac-
ten; Jesper Olsen wil nog vóór de
start van de competitie zijn lopen-
de overeenkomst verlengen; Ajax
geeft in Nederland het voorbeeld.
Doorstroming. In ons land is sedert
1974 niets gebeurd. Alleen maar ge-
kocht en daar staan we dan. Zo
gaat het bij Ajax niet. Wij werken
ons ook financieel niet in de nes-
ten, zoals Bayern München, Valen-
cia en Tottenham Hotspur. Wij
hoeven dit jaar beslist geen kam-
pioen te worden. Zo reëel zijn we
wel.
Trainer Aad de Mos, gezeten naast
zijn baas, klonk die opmerking als
muziek in de oren. Harmsen: 'Wij
zijn drie jaar bezig geweest met
Michael Laudrup. Ik kan zijn hele
familie uittekenen. Juventus komt
met 3/2 miljoen op de proppen en
Laudrup is hup, weg naar Italië.
Zoiets doen wij niet, want dan gaat
deze club ten gronde. En dat willen
wij niet op ons geweten hebben.

Seizoenskaarten
Financiële openheid van zaken
wenste Harmsen niet te geven

(„Eerst moet de ledenraad inzage
nebben, maar maakt u zich niet on-
gerust heren"), maar met een ge-
middeld aantal toeschouwers van
13.000 per thuiswedstrijd kan Ajax
zich goed bedruipen. Uit derecette
wordt, aldus Harmsen, de helft be-
taald van de kosten. De resterende
vijftig procent komt voornamelijk
binnen via sponsors. 'Europese' in-
komsten worden bij Ajax amper be-
groot. Afgelopen jaar had Ajax een
gemiddeld aantal toeschouwers van
11.620. Het jaar daarvoor (met een
half seizoen Cruijff) 16.940. Waar-

mee Harmsen voor de tiende keer
aantoonde dat het Cruijff-effekt in
Amsterdam was uitgewerkt. Op dit
moment heeft de club 3000 sei-
zoenskaarten verkocht, slechts 79
minder dan in dezelfde periode ver-
leden jaar. 'Het publiek wil de ge-
zichten van Koeman en Gasselich
zien. Ik weet niet hoe de verkoop bij
Feyenoord verloopt, maar het is te
hopen dat het storm loopt want daar
hebben ze het geld nu hard nodig',
aldus Harmsen, doelend op het sala-
ris dat Cruijff in de Kuip heeft be-
dongen.

Aad de Mos houdt zich nog op de
vlakte. Noemt zijn selectiegroep
van vijftien spelers in ieder geval
te klein, maar daar staat tegenover
dat hij de titel niet per sé moet bin-

nenhalen. De komende dagen ver-
blijft Ajax in Noord-Nederland
voor het traditionele trainings-
kamp. Sjaak Storm en Hans Galjé
(die laatste is op dit moment overi-
gens geblesseerd) zullen in die pe-
riode onderling moeten uitmaken
wie als opvolger van Schrijvers in
de goal terecht komt. Harmsen:
'Het was niet langer verantwoord
om deze gasten kansloos op de
bank te houden. Ik zei het al: bij
ons krijgt iedereen een kans, voor-
al de jeugd. Want Ajax kijkt voor-
uit. En mag ik er nog even aan her-
inneren dat wij landskampioen
zijn geworden en de beker won-
nen? Neem dat even in overweging
voordat er weer negatieve verha-
len over de club worden geschre-
ven...'

Gisteravond won Ajax voor 2500
kijkers overigens de oefenwedstrijd
tegen amateurclub Valthermond
met 1(5-0. Gasselich scoorde de eer-
ste treffer. De overige goals kwa-
men op naam van Van Basten (7x),
Olsen (3x), Vanenburg (2x), Rij-
kaard, Boeve en Mölby.

Ajax volgende
week in Venlo

VENLO — FC WV won de oefen-
wedstrijd in Echt tegen de vier-
deklasser EVV met 7-0. In de eerste
helft scoorden de aanwinsten Rob
Cox en Jan Artz. Na de hervatting
doelpuntten achtereenvolgens Pe-
ter Ressel, Mario Verlijsdonk, An-
dreas Brandts (2x) en Peter van
den Bergh. Volgende week dins-
dag speelt FC VVV zijn eerste
thuis-oefenwedstrijd. Dan komt
landskampioen Ajax in de Venlose
Koel op visite.

'U moet eens ophouden met dat negativisme over Ajax'

Ton Harmsen'bromt'
nieuwe seizoen in

door jos van wersch
AMSTERDAM - Niet het nieuwe seizoen, maar de voorbije
competitie stond centraal bij de 'openingsspeech' van Ajax-
-voorzitter Ton Harmsen. De vlezige praeses, die gistermid-
dag brommend doorDe Meer stapte omdat hij zich de afgelo-
pen weken danig had geërgerd aan wat hij noemde de 'unfai-
re kritiek in de kranten op het Ajax-beleid', liet niet na om
de opgestapte publiekslievelingen (Cruijff, Lerby, Schrij-
vers) een trapje na te geven.

Harmsen, die het liefst geen vragen
wilde beantwoorden en zich hoog-
uit af en toe termen liet ontvallen in
de geest van 'jullie zullen het wel
het beste weten' of 'laten wij nu ein-
delijk over het voetbal zelf praten en
stoppen met die randverhalen',
voelde zich zichtbaar opgelucht dat
Cruijff, Lerby en Schrijvers elders
emplooy hebben gevonden. Harm-
sen: 'Schrijvers kwam mij zelf ver-
tellen dat hij in Canada een finan-
ciële klapper kon maken. Moet je
meteen doen, Piet, heb ik gezegd.
Dat is je laatste kans om uitje ellen-
de te komen. Kan ik het helpen dat
Canada flopte?'

Over Cruijff zei hij, naast de in-
middels bekende verhalen: 'Het is
eigenlijk best fijn dat hij nog in Ne-
derland voetbalt. Zo kan ons land
hem komend seizoen nog tussen de
twintig en veertig keer in actie
zien..'

Over Lerby: 'Als wij hem vier ton
netto hadden moeten betalen, bete-
kende dat minimaal één miljoen
bruto. Aan dat soort zaken doen wij
niet mee, want Ajax moet ook nog
in het jaar 2000 bestaan. En Wim
Kieft kreeg van Pisa veel geld en wij
een redelijke transfersom. Dus dat
was ook vlug gelopen.'

" Gisteren werd het 'nieuwe'
Ajax aan de pers voorgesteld.
Trainer Aad de Mos presen-
teert zijn nieuwe troeven.
Links Ronald Koeman, rechts
de Oostenrijker Felix Gasse-
lich die volgens voorzitter
Harmsen opzien zal baren in
de vaderlandse competitie

Nevels wint
Ronde Tegelen

TEGELEN - Leon Nevels won de
Ronde van Tegelen. Hij demarreer-
de reeds in de derde van de in to-
taal 47 rondjes met de Duitser
Klaus, die halverwege moest afha-
ken. Vervolgens maakte Nevels het
karwei op eigen houtje af.

Amateurs: 1. Nevels, 80 km in 1.55.57; 2
Van Weli op 18 sec; 3. Lauwerse op 24 sec; 4
Jorissen; 5. Burbach; 6. Slenderbroek; 7
Van Horik; 8. Robben; 9. Martens; 10. Rut-
ten; 11. Vossenberg; 12. Idilly; 13. Cent; 14
Hannen; 15. Schuer.
Junioren: 1. De Reuver; 2. Van Grunsven; 3
Bogers; 4. Kersten; 5. Sevren; 6. R. Vossen

Ton Vissers
met nieuwe
profploeg

TEGELEN - Ton Vissers, gisteren
toeschouwer bij de Ronde van Te-
gelen, heeft laten weten dathij vol-
gend seizoen een nieuwe profploeg
op de been brengt. De sponsor is
Glasurit, een bedrijf dat autolak-
ken vervaardigt en dat een onder-
deel is van de Duitse multinational
BASF. Volgens de Oisterwijker
zou er een driejarige verbintenis
zijn overeengekomen. Het budget
voor het eerste jaar zou een mil-
joen bedragen. Het is de bedoeling
dat de ploeg vijftien renners gaat
tellen, onder wie enkele gerenom-
meerde Belgen; verder enkele ster-
ke Nederlandse amateurs, onder
wie Nico Verhoeven. „Ik ben hier
in Tegelen komen kijken omdat ik
speciale interesse heb in Leon Ne-
vels uit Thorn," aldus Ton Vissers.

Van Houwelingen
àla Wim van Est

ALPE D'HUEZ — Jan van Houwe-
lingen viel tijdens de zeventiende
etappe in een ravijn. Dat gebeurde
aan het begin van de rit. De lange
Nederlander krabbelde uit de
kloof en zette met minuten achter-
stand de achtervolging in. De tijd-
rijder, die zaterdag kandidaat is
voor de zege in de tijdrit te Dijon,
weigerde op te geven en bereikte
met bijna drie kwartier achter-
stand als vier na laatste de eind-
streep op Alpe d'Huez.

Pezzey naar
Werder Bremen
BREMEN - Bruno Pezzey speelt
komend seizoen voor Werder Bre-
men. Zijn oude club Eintracht
Frankfurt en Werder Bremen be-
reikten overeenstemming over de
transfer van de 28-jarige Oosten-
rijkse international. Het transfer-
bedrag bedraagt 1,3 miljoen gul-
den. Frankfurt moest Pezzey afsto-
ten, omdat het decentrale verdedi-
ger niet meer kan betalen.

Surinamer bij NEC
NIJMEGEN - NEC gaat zich zeer
waarschijnlijk versterken met de
24-jarige Raymond Lucas, de aan-
voerder van het Surinaams elftal.
Lucas, een middenvelder, maakte
tijdens de oefenwedstrijd tegen AZ
een goede indruk. Hij is opgenomen
in de Nijmeegse selectiegroep, die
vandaag aan een oefentrip door Fin-
land begint.

Pascal Simon:
„Volgend jaar
kom ik terug”

ALPE D'HUEZ - Pas-
cal Simon, die giste-
ren deTour verliet, zei
dat hij volgend jaarte-
rugkomt... om te win-
nen. „Ik durf het ge-
vecht met Hinault in

de cols aan", aldus de
Peugeot-renner die
zeven dagen het gele
leidersshirt droeg.
Één ding staat op kor-
te termijn vast. Pascal
Simon (26) zal na af-

loop van La Grande
Boude een van de
duurst betaalde ren'
ners in het criterium*
circus zijn dat ook if
Frankrijk volop Z&'
draaien.

" Pascal Simon: Tour fini. Na 95 km moest hij zich definitiet
gewonnen geven.

Cruijff geeft
de eindpass

DRACHTEN - Feyenoord won
voor 9000 toeschouwers een
vriendschappelijke wedstrijd te-
gen amateurhoofdklasser Drach-
ten met 5-0. De doelpuntenwerden
gemaakt door Jeliazkov (twee)
voor rust en Houtman (drie) in de
tweede helft. Cruijff had een be-
langrijke aandeel in de voorberei-
ding van de treffers.

" Johnny Rep

John Rep koos
voor PEC

vanwege huis
ZWOLLE - De opzienbarende
transfer van Johnny Rep (van St.
Etienne naar PEC Zwolle) is, ach-
teraf gezien, niet zo vreemd. PEC
Zwolle-eigenaar Martin Eibrink,
die eerder Piet Schrijvers van een
faillissement redde, heeft namelijk
het huis van Rep in St. Etienne ge-
kocht. Rep vreesde dat zijn woning
door de Franse staat 'in beslag' zou
worden genomen omdat hij in
Frankrijk een forse belasting-
schuld heeft door de zwart-geld af-
faire bij St. Etienne. Nu Eibrink
eigenaar is geworden van zijn
fraaie optrekje, heeft de Franse Fis-
cus geen greep meer op Rep.

Botteron terug
naar Zwitserland
BAZEL - De Zwitser René Bo*3
ron keert terug naar zijn land-Ji
28-jarige middenvelder, die via
rich, FC Köln en Standard Lui^FC Nürnberg belandde, tekent «3
tweejarig contract bij FC BW
FC Nürnberg krijgt een transfe^;
drag van een half miljoen guldH

Nederlander leid
in Ronde van Lui
WELKENRAEDT - Na de twe^etappe, gewonnen door de Belg *j
ters, is de Nederlander Van Wj
leider in het algemeen klassen^van de amateurronde van Luik. jj
ter Schroen van TWC Maastr^,.
voert het bergklassement aan »Jcelis (TWC Maastricht) werd gl^
ren vijftiende; Cuijpers (TWC "^
achttiende.

Kampioen uit
't Melkhuisje

j_

HILVERSUM - De Nederig
tenniskampioen Huub van "Jj
kei is er niet in geslaagd de VN$
ronde te bereiken van hetJ^f<huisje-toernooiom het open N^
lands kampioenschap in "'„i.
sum. Hij verloor met 5-7,4-6 v»
West-Duitser Andreas Maurer-

Andere uitslagen: Gunnarsson {\i.K
mail (Zim) 6-1. 6-3; Ostoja-Hampson t>' jj.
Vanier (Fr)-Kodes (Tsj) 6-1. 7-5; Sauer
Myburg (ZAf) 4-6, 7-6, 7-5.

(ADVERTENTIE)

AIRCONDITIONING
uit voorraad leverbaar.

Voor inlichtingen:
tel. 045-717925

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

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

CONTACTLENZEN-
CENTRUM

LIMBURG B.V.
Ruys de Beerenbroucklaan 4,

Heerlen, tel. 045-712399
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Dinsdag 19 juli 1983 "Van der Velde:
„Ik kan het
nu verder

wel vergeten”
ALPÈcPhueZ - Johanvan der Vel-
de toonde zich in de eerste zwareAlpen-etappe een ploegmakker inoe ware betekenis van het woord,
'och kon hij aan de eindstreepwaar ruim 7 minuten eerder Peter
Winnen op de overwinning beslag
nad gelegd, zijn teleurstelling niet
"«lemaal verbergen. „Ik kan even-tuele aanspraken op de eindover-
winning nu wel vergeten", zei de
Westbrabander. „Voordat in de af-
daling van deGlandon de siag viel,was ik prima op dreef. Heel even
9jng het daarna mis. Tja, toen ont-
stond de situatie dat ik niet meeraan mijn eigen kansen mocht den-ten. Peter Winnen en Gerard Veld-
scholten reden in de kopgroep,pan is het niet aan mij om een ach-
tervolging op touw te zetten."
Van dar Velde bereikte na ruim 200
kilometer de voet van Alpe d'Huezmet een achterstand van 4 minuten
e" 41 seconden. Anderhalve minuut
eerder waren de Fransen Alban, Ma-
ö,°t en Bazzo, alsmede de Columbia-nen Cabrera en Corrector gepas-
seerd.
jnhet begin van de etappe was Mi-
j-hel Laurent de eerste uitvaller,
""et zijn verwonding als gevolg van
°e.val die hij daags te voren in St-
"jtienne had gemaakt, was het on-j^ojMijkom over de cols tekomen,

ascal Simon, de getetruidrager,
"»eld het langer vol, maar opde topvan La Chapelle Blanche, na 95 kt-
'ometer, stapte hij van de fiets.

Jourdan klauterde als solistwer zowel de Col du Cucheron (56
£m) en de Col de Qarnier (75 km). Oe
fansman werd naderhand ingelopen°oor de Zwitser Serge Gemierre, dieervoigens de leidersrol in zijn eentje

hernam. Hij bereikte als eerste derap van deGrand Cucheron (124 km)r^werd pas achterhaald toen er 169
°°azware kilometers onderde wielenwaren doorgegaan.
Op deCol duGlandon (met nog 50*"ometer te rijden) hadden Van""Pe, Delgado, Van der Velde, Win-
Cn?' F|9non- Madiot, Alban, en hetr^'umbiaanse tweetal Jlmenez-
rorredor de eerste stelling ver-
di?1^-Kort hiernavolgde de uitval,
ht» ?** man °P ho* voorplan

Van dit halve dozijn bleven
ZftüT*" en Bernaudeau overeind.
AnrtTmelk' dierenais Agostinho,
Ijnoerson en Keily meerderekerende middenmoot van het uiteen-
rafelde veld terecht was geko-men, kon op het laatst niet meer te-iüpslaan.

Zeventiende
De etappe van La Tour du Pin naar
de top van Alpe d'Huez was de ze-
ventiende etappe. Dit getal heeft
voor Peter Winnen een speciale be-
tekenis. Toen hij twee jaar geleden
als debutantvoor het eerst op Alpe
d'Huez zegevierde, was het de ze-
ventiende etappe. En toen hij vorig
jaar alle concurrenten opweg naar
Morzine uit het wiel reed, gebeur-
de dit eveneens in een etappe die
als zeventiende rit geprogram-
meerd was.
„Toch had ik dit keer gedurende en-
kele uren niet het gevoel dat ik op

de overwinning beslag zou leggen",
vertelde Peter Winnen. „Toen we
aan de beklimming van de Col du
Glandon, de voorlaatste berg, bezig
waren, dachtik zelfs dat het mis zou
gaan. Ik vloog als het ware de lucht
in, zoals dat in ons jargon heet. „Pe-
ter, hoe kom jij zonder veel verlies
op Alpe d'huez terecht?" vroeg ik
me af. Ineens vond ik het juisterit-
me. In de afdaling van de Glandon
ben ik met Bernadeau weggereden
uit de groep waarvan ik deeluit-
maakte."

Het tweetal dat naderhand de
eindstrijd volledig beheerste, ver-
vulde in het begin van de ontsnap-

ping overigens niet de leidersrol.
Op kop van de uiteengescheurde
meute reden de Italianen Vandi
(ploegmakker van Lucien van
Impe), Arnaud en Martin. Tussen
dit trio en het tweetal Winnen-Ber-
nadeau bevond zich Veldscholten.
Hij zou een groot aandeel hebben
in het latere succes van Peter Win-
nen.

„Alpe d'Huez,hetmooiste dater is”

Op en top Winnen
ALPE D'HUEZ - In de
armen van verzorger
Ruud Bakker maakte Pe-
ter Winnen een vreugde-
dans. Voor de tweede
keer in zijn loopbaan had
de Noordlimburger de
Touretappe met aan-
komst in Alpe d'Huez ge-
wonnen. Jean-René Ber-
naudeau, zijn Franse me-
devluchter, moest in de

laatste meters het loodje
leggen. Pas toen de Zuid-
amerikaanse tonelen
rond het succes van Win-
nen enigszins geluwd wa-
ren, kon Bernadeau onze
landgenoot feliciteren.
Een omhelzing en een
paar zoenen. Winnaar en
verliezer waren niet al-
leen in de allesvergende
finale, maar ook daarna
nog collega's die samen
de moeilijkheden en de
concurrentie hadden
weerstaan. "Alpe d'Huez,
het mooiste dat er is",
riep Peter Winnen.
„Toch hoor je mij niet zeggen dat
ik nu deTour de France ga winnen.
De rustdag komt me erg ongelegen.
Mosterd na de maaltijd kun jezeg-
gen. Het liefst was ik meteen ver-
der de Alpen ingetrokken."
Winnen ziet in Laurent Fignon, de
nieuwe geletruidager, de eindwin-
naar van La Grande Boucle. „Het

wil", aldus de bijna 26-jarigerenner
uit Venray, „niet zeggen dat ik me
bij de huidige situatie neerleg. Er
volgt woensdag nog een zware etap-
pe naar Morzine en er zijn nog twee
tijdritten. Mijn doel om straks in Pa-
rijs bij de beste drie te eindigen,
komt in ieder geval dichterbij. De
eerste Tour die ik reed, leverde mij
de vijfde plaats op. Vorig jaar werd
ik vierde. Logisch dat ik nu op een
nog betere plaats mik.

WIEL
VERHEESEN
in Ronde
van Frankrijk

Je er Winnen stoot zn vuist in de lucht. Het is voor mekaar:
an-René Bernaudeau is geklopt.

" Peter Winnen, happend naar lucht, en Jean-René Bernaudeau, topduo op weg naar Alpe d'Huez. FOTO'S: COR VOS

" In de armen van ver-
zorger Ruud Bakker
schreeuwt Peter Winnen
het uit van vreugde.
„Het liefst zou ik nu met-
een verder de Alpen in-
trekken," aldus de on-
gekroonde 'Koning van
Alpe d'Huez' tegen LIM-
BURGS DAGBLAD-ver-
slaggever Wiel Verhee-
sen (rechts).

Compliment
„Ik moet Veldscholten extra bedan-
ken", zei de ritwinnaar. „Het was ge-
woon formidabel zoals hij koerste.
Mede dank zij Veldscholten zijn we
vooraan met zes man bij elkaar ge-

komen en aan de beklimming van
Alpe d'Huez begonnen. Trouwens,
ook Johan van der Velde moet ik
bedanken. Hij heeft zich, toen ik
met Bernadeau, Martin, Vandi. Ar-
naud en Veldscholten op kop was
gekomen, voor mij opgeofferd. Men
heeft mij verteld hoe Van derVelde
zich belast heeft met het bewaken
van andere concurrenten. Grote
klasse en een bewijs dat er van een
hechte ploegdiscipline sprake is."
Niet alleen Peter Winnen maakte in
het algemeen klassement een fan-
tastische sprong. De strijd over
223,5 kilometer, moet niet alleen
acht alpentoppen, maar ook de
brandende hitte als moeilijkheids-
factor, gooide rangschikking finaal
door elkaar. Pascal Simon strekte
de wapens.

Voor het Franse publiek zal hij als
een martelaar de wielerhistorie in-
gaan. Een week droeg hij, ondanks
zijn blessure aan het linkerschou-
derblad, de gele trui. Op weg naar
Alpe d'Huez was verder lijden nietmeer mogelijk. De nieuwe leider,
Laurent Fignon, voelt nu de hete
adem van Pedor Delgado (op 1.08),
Jean bernadeau (op 2.33), Peter
Winnen (op 3.31) en Scan Kelly (op
4.20) in de nek.

Lubberding
uitgescholden

van onze
verslaggever

ALPE d'HUEZ- De tu-
multueuze eindsprint
van zondag, waarbij
Michel Laurent ten val
kwam, heeft van Henk
Lubberding natuurlijk
geen populaire renner
gemaakt in de ogen
van het tóch al chau-
vinistische Franse pu-
bliek. „Ik heb onder-
weg menige scheld-
kannonade naar mijn
hoofd geslingerd ge-
kregen", aldus Lub-
berding na afloop van
de gisteren verreden

etappe.
„Die scheldkannona-
des konden makkelijk
gebezigd worden om-
dat er door ons, ren-
ners, veel geklommen
moest worden.Als het
een vlakke etappe
was geweest, hadden
de mensen me niet
eens in het peloton
ontdekt".
Op een gegeven mo-
ment dreigde het mis
te gaan. „Het was ook
de enige keer dat ik
me echt bedreigd
voelde", zei Lubber-
ding. „Ineens zie ik tij-

dens een beklimming
een vent op me afko-
men, zwaaiend met
een fles. Ik dacht:
Henkie, nu krijg je een
klap op je hersens.
Toen de man naast
me liep, begon hij me
opeens met water te
besprenkelen. Ik was
allang blij, want het
was een reus van een
kerel. Volgens mij een
body-builder. Toen de
toeschouwers zagen
dat hij me zelfs aan-
moedigde, kreeg niet
ik, maar hij het zwaar
te verduren".

En weer beierden
de klokken...

ALPE d'HUEZ- Het is een traditie
dat pastoor Jaap Reuten, afkom-'
stig uit Heerlen, elkjaar de klokken
van de parochiekerk in Alpe
d'Huez luidt, als een Nederlandse
renner de etappe zegevierend
beëindigt. Gisteren gebeurde dat
voor de zesde keer. Peter Winnen
glorieerde namelijk voor de tweede
maal in deze rit. Eerder deden dat
ook Joop Zoetemelk en Hennie
Kuiper tweemaal.

„Ik deed
mijn werk”ALPE d'HUEZ - Gerard Veldschol-

ten speeldein degisteren verreden
Alpen-etappe een belangrijke rol.
De renner uit Oldenzaal droeg er
mede toe bij dat zijn ploegmakker
Peter Winnen op de ritzege beslag
legde. Na afloop bleef Veldschol-
ten de nuchterheid zelve. „Ik deed
gewoon mijn werk dat van mij bij
Raleigh verlangd wordt", aldus de
renner uit Oldenzaal. „Het gaat
erom dat Winnen zo hoog mogelijk
eindigt".

TOUR-TELLER
Etappe-uitslag

Zeventiende etappe, La Tour du Pin-I'Alpe
d'Huez, 223,5: 1. Winnen (Raleigh) 7.21.32;
2. Bernaudeau (Wolber) zt; 3. Corredor (Co-
lumbia) op op 57 sec; 4. Alban (Redoute) op
1.22; 5. Fignon (Renault) op 2.07; 6. Van
Impe (Metauromobili) op 2.09; 7. Delgado
(Reynolds) op 2.10; 8. Martin (Coöp) op 2.42;
9. Jimenez (Columbia) op 3.05; 10. Veld-
scholten (Raleigh) op 3.07; 11. Madiot (Re-
nault) op 3.09; 12. Boyer (SEM) op 3 57; 13.
Arroyo (Reynolds) 4.49: 14. Le Bigaut
(Coöp) op 5.19; 15. Arnaud (Wolber) op 5.43;
16. Kelly (SEM) op 5.46; 17. Vandi (Metauro-
mobili) op 5.50; 18. Bazzo (Coöp) op 6.13; 19.
Agostinho (SEM) op 6.54: 20. Martens (Aer-
noudt) op 7.02; 21. Van der Velde (Raleigh)
op 7.09; 23. Anderson (Peugeot) op 7.40; 24.
Lubberding (Raleigh) op 7.40; 25. Millar
(Peugeot) op 7.58: 26. Breu (Cilo) op 9.37; 40.
De Rooy (Raleigh) op 14.11; 45. Zoetemelk
(Coöp) op 16.12; 47. Andersen (Coöp) op
16.22; 65. De Keulenaer (Raleigh) op 25.35;
74. Lammerts (Raleigh) op 28.19; 78. Pirard
(Metauromobili) op 29.59; 83. Manders
(Aernoudt) op 37.13; 84. Van der Poel (Aer-
noudt) op 37.58; 92. Van Houwelingen
(Boule dOr) op 41.21; 96. en laatste Galio-
pin (Redoute) op 48.17.

Algemeen klassement
I. Fignon (Renault) 82.27.25; 2. Delgado
(Reynolds) op 1.08; 3. Bernaudeau (Wolber)
op2.33; 4. Winnen (Raleigh) op 3.31; 5. Kellv
(SEM) op 4.20; 6. Madiot(Renault) op 4.52; 7.
Alban (Redoute) op 5.00; 8. Van Impe (Me-
tauromobili) op 5.58: 9. Arroyo (Reynolds)
op 6.26; 10. Lubberding (Raleigh) op 10.02;
11. Jimenez (Columbia) op 10.15: 12. Agos-
tinho (SEM) op 10.19; 13. Van der Velde
(Raleigh) op 10.22; 14. Boyer (SEM) op
10.41; 15. Anderson (Peugeot) op 12.47; 16.
Bazzo (Coöp) op 12.52; 17. Millar (Peugeot)
op 18.52; 18. Criquielion (Euroshop) op
18.58; 19. Breu (Cilo) op 19.16; 20. Roche
(Peugeot) op 22.32; 23. Anderson (Peugeot)
op 25.01: 25. Veldscholten (Raleigh) op
29.03; 28. Zoetemelk (Coóp) op 30.36; 35. De
Rooy (Raleigh) op 44.00; 56. Pirard (Metau-
romobili) op 1.13.39; 59. Van der Poel (Aer-
noudt) op 1.14.31; 72. Lammerts (Raleigh)
1.34.32; 82. De Keulenaer (Raleigh) op
1.45.52: 84. Van Houwelingen (Boule dOr)
op 1.51.45; 87. Manders (Aernoudt) op
1.59.17; 96. en laatsteLaurens (Aernoudt) op
2.57.44.

Puntenklassement
1. Kelly 278 pnt: 2. Pirard 108; 3. Lubber-
ding 96; 4. Andersen 93; 5. Van der Velde
90; 6. Van der Poel 87.

Jongerenklassement
1. Fignon; 2. Delgado op 1.08; 3. Arroyo 6.26

Ploegenklassement
Dagploegenklassemet: 1. Raleigh 22.14.52;
2. Wolber 3.07; 3. Columbia op 3.29; 4. Coöp
op 3.58: 5. SEM op 6.21.
Algemeen ploegenklassement: 1. Coöp
253.58.54; 2. Raleigh op 14.27; 3. Peugeot op
41.03; 4. Renault op 47.08: 5. SEM op 55.05.

Bergklassement
1. Van Impe 188 pnt: 2. Jimenez 175; 3. Del-
gado 120; 4. Millar 112; 5. Corredor 78; 6.
Bernaudeau 77: 7. Jourdan 76; 11. Winnen
49 pnt.

Uitvallers
Simon (Peugeot). Laurent (Coöp). Willems
(Boule dOr).Bincoletto (Metauromobili) en
Wampers (Euroshop).

Tour vandaag
Vandaag rustdag. Morgen: achttiende
etappe, 247,5 kilometer van Alpe d'Huez
naar Morzine met drie cols van de eerste
categorie.

Zoetemelk
in de put

Van onze verslaggever

ALPE D'HUEZ — Joop Zoete-
melk kan de gedachte niet
van zich afzetten dat het tijd
is om uit de wielersport te
stappen. „Die hele doping-
zaak is aan me gaan vreten",
zei hij in Alpe d'Huez. „Ik zie
het helemaal niet meer zitten.
Ik was daardoor vandaag
geen cent waard. Niks, hele-
maal niks".

Als kern van het probleem ziet hij
het feit dat, toen het slechte nieuws
bekend werd, hij op aandringen van
bondsofficials in Nederland, niet
meteen stopte. „Als er bij deKNWU
anders was gereageerd, zou ik nu
geen wielrenner meer zijn geweest.
En het zit me dwars dat ik tegen
mijn eigen standpunt in door ben
gegaan. Daar pieker ik me suf over
en ik kom er ni,et uit. Ik kan die hele
affaire niet van me afzetten. Mis-
schien dat het op de rustdag lukt.
De Tour uitrijden doe ik zeker. Al
eindig ik op een uur of meer: in Pa-
rijs zal ik aankomen. Ik gaf m'n
woord en dat hou ik. Met de wieler-
sport stoppen kan ik daarna als ik

"wil, maar: wil ik dat? Dat is de vraag
waar ik mee in de knoop zit...".
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Mitsubishi Galant GLX turbo, diesel, '81; Peugeot 604
SL aut., '79.

Lux Automobielen
Maastrichterlaan 83. Vaals, tel. 04454-2121.
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