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GoedemorgenVAN DE HOOFDREDACTEUR

l^rwaarders, belastingambte-aren en ontvangers gaan goede
Oaen tegemoet. De werkgelegen-
Vyj-n deze groepen neemt eerder*aan af. Hun loon ligt infeite alaar. Want minister Ruding van

is van plan extra man-
toir in te zetten om de achter-autge belastingschuld van circa. miljard gulden intensieverjan nu het geval is te gaan invor-

Geen personeelsstop dus[°°r degenen, die daadwerkelijk
beLastingachterstand gaan

UhryUlen ijl cm tijÜ' d<ï£ elk."boeltje £^cc keer wordt omge-
acud om het dan toch maareer drie keer uit te geven. Zes-*n miljard gulden is bijna een

ch fri deel van de totale staats-

■ii■'"' Als dat bedrag inbaar zouyn kwamen we met onze natie
in een schuldpositie, die.na de 7 procent zou komen teWen inplaats van de 11 d 12°eer.t waartegen wij nu zittenn te hikken. Een terugkeer

a<'die 7 procent is inderdaad
van het kabinet'et f rS maar het is natuurlijk

jj* ulusie om te veronderstellen
j ' het gehele achterstallige bc-."9 met behulp van de nieuw te
>orriteren mensen alsnog inge-aerd kan worden. Bovendien-
■tipfl er een element mee dat hetet betalen van belasting eerderworden dan tegengaat. De las-

collectief en in-
bnw ■ e' worden zo groot dat het
ii,r) ~Jti'een soms een noodsprong
£°rat inplaats van een welbe-
teH? Verzuim om nu maar eensKker niet te betalen. De groot-

'*eepse collecte van het Ministe-van Financiën om de schatkistjrl £e vullen levert uiteindelijk
ü " "o.nen op. Bij ondernemers en
ia 00tschappen staat iets meeran de helft van het bedrag van° miljard gulden uit. Als de on-ernemers door het dwingend be-
in n VCLn ac,lterstallige belasting
i ni°eüijkheden geraken, verval-
j.' er daar weer banen. Goede_iorgen jvederiand worsteit enmtduikt.

Limburgs Dagblad
TRIP-tip

r ajecta'B3. Overzichtsten-toonstelling in de Eurohal in
van beeldende

*JJnst in Limburg. Attractief en

'n'eressant. De expositie is
"andaag geopend van 11.00lot 21 .00 uur.

Rook
De 41-jarige Deen
Madsen Claus, zijn
20-jarige zoon
Kresten en de 44-
-jarige Duitser Wil-
helm Scharft raak-
ten gisteren het
spoor bijster bij
een wandeling in

f,.. het Grimmings-assief van de Oostenrijkse
{"a^'ncie Stiermarken. Goede
biet was duur. Het drietal
huif "

de indJanenverhalen uit«n jeugdtijd echter niet ver-
j. jen te zijn. Zij kwamen op
*>r_i idee hun zakdoeken in

»nd te steken en daarmee
„rooksignalen" te

Hal
n' De P°litie «vinS de sig-

<lri »°
p en kon daard<>or het

len6
i

Snel uit de misère ha-__«!.*_. ch> uch> dat op het nip-pertje was.

Helicopter neergestort

Piloot dreef
acht dagen
op Javazee

VLAARDINGEN- De 35-
-jarige Querijn Fikke uit
Vlaardingen heeft acht
dagen op een rubber-
vlot op de Javazee
rondgedreven, nadat
zijn helikopter was
neergestort. Fikke
spoelde aan op de kust
van Zuid-Borneo waar-
na hij na anderhalve
dag dwalen zelf zijn
maatschappij belde
vanuit een klein dorp.

Volgens de vrouw van Fik-
ke had haar man een nood-
rantsoen aan boord, waar-
mee hij zich in leven wist te
houden. „Het grootste pro-
bleem vormde de branden-

de zon. Hij heeft zich daar-
om geheel in verband ge-
wikkeld", aldus mevrouw
Fikke.

Zij had zelf haar echtge-
noot al opgegeven. Totdat
zij zondagavond vanuit
Djakarta werd opgebeld

met de mededeling dat
Querijn was gevonden. ~lk
dacht dat hij dood was en
vertelde dat mijn man in In-
donesië gecremeerd wilde
worden. Daarop zei de
man aan de andere kant
'dat wordt dan een pijnlijke
zaak want uw man leeft
nog."
Fikke is in dienst van
Schreiner Airways en was
uitgeleend aan een zuster-
maatschappij in Indonesië.
Dit keer vloog hij een lege
helicopter van Djakarta
naar Balikpapan. Hij werd
overvallen door slecht
weer, raakte de weg kwijt
en stortte tenslotte neer
doordat de brandstof op-
raakte.

Instructeur
bracht mijn

tot ontploffing
'T HARDE-DEN HAAG - Instruc-
teur De Bakker heeft maandag-
middag in het leslokaal van de
schietschool in 't Harde zelf de
scherpe mortiermijn tot ontplof-
fing gebracht. De bewuste mijn
was al enige tijd aan de vijftien
soldaten getoond voordat de ex-
plosie plaatsvond. Dit heeft een
overlevende verteld van het dra-
ma dat het leven heeft gekost aan
de beroeps-wachtmeester en zes
dienstplichtigen.

„De mijn stond op scherp en omdat
de instructeur ervan uit ging dat het
om een oefenmijn ging, werd aan de
draad getrokken. Er gebeurde niets.
Toen vroeg iemand wat er gebeurt
als jeaan de andere kant trekt". Er
zou opnieuw aan de draad zijn ge-
trokken waarna de mijn explodeer-
de.
Woensdag konden drie lichtge-
wonde militairen het ziekenhuis
verlaten.

Voordelen
Volgens militaire zegslieden zijn
er aan de nieuwe opstelling van
het Israëlische leger tal van voor-
delen: Israël zal niet langerbetrok-ken zijn bij de burgeroorlog in hetSjoefgebergte.

Voor 400.000 Libanezen zal Israël
niet langer politieagent hoeven tespelen, hetgeen een belangrijketaakverlichting voor het Israëlischeleger is. De bestandslijn met Syriëblijft ongewijzigd.
De Israëlische artillerie blijft bin-
nen het vuurbereik van Damascus
en Israëlischeradar blijft in centraal
Libanon de berg Baroek bezetten,
een plaats vanwaar de Israëli diep'
Syrië kunnen inkijken.

EN ELDERS
IN EUROPA

Scandinavië: wisselvallig, tussen 18 en 25 graden. Duitsland: zonnig
en droog, tussen 24 en 28 graden. Frankrijk, Spanje, Portugal, Alpen-
landen: zonnige perioden, maar ook onweersbuien, tussen 28 en 35
graden. Balkanlanden, Italië, Griekenland: zonnig, tussen 30 tot 35
graden.

Ondanks Libanese en Amerikaanse bezwaren

Israël ontruimt
Noord-Libanon

JERUZALEM- De Israëlische regering heeft tot een gedeelte-
lijke militaire terugtrekking uit Libanon besloten, ondanks
Libanese en Amerikaanse bezwaren. Er is geen definitieve
datum of termijn genoemd, maar het is de bedoeling om het
Israëlische leger binnen drie maanden in etappes terug te
trekken tot een lijn ten zuiden van de rivier de Awali.

Dat zal zoveel mogelijk gebeuren
in overleg en samenwerking met
het Libanese leger, de Verenigde
Staten en de internationale troe-
penmacht. Minister van defensie
Arens gaf gisteren voor de Israëli-

sche televisie voor het eerst te ken-
nen dat een verdere Israëlische te-
rugtrekking mogelijk is los van de
vraag wat Syrië zal doen.

Tot dusver koppelde Israël terug-
trekking van haar troepen uit Zuid-
Libanon aan een terugtrekking van
het S; nsche leger.
Arens zei dat een verdere terugtrek-
king ten zuiden van de Awali-rivier
mogelijk is wanneer het Libanese
leger en de internationale troepen-
macht in staat blijken te zijn het ge-
bied dat Israël ontruimt onder con-
trole te krijgen en „schoon" te hou-
den van PLO-elementen. Als er
geen dreiging is voor het Noorden
van Israël dan is een verdere terug-
trekking van het Israëlische leger
zeer wel mogelijk, aldus Arens, die
dit nadrukkelijk loskoppelde van
een Syrische terugtrekking.

Meteo Beek meldt:
De temperatuur viel gisteren
een beetje teger. Het werd bij
lange na niet wat we ervan ver-
wacht hadden. De schuld moet
gezocht worden bij een koele
luchtstroming die ons tegen de
verwachtingen in verraste. Maar
het Hogedrukgebied blijft en dat
zorgt ook vandaag voor zonne-
schijn afgewisseld met wolken-
velden. De wind zal overdag
matig zijn uit noordelijke rich-
ting. Ook vandaag evenwel zal
de temperatuur met zijn 22 gra-
den geen zomerse waarden be-
reiken.
VANDAAG:
zon op: 05.45 onder: 21.47
maan op: 19.24 onder: 02.37
MORGEN:
zon op: 05.46 onder: 21.46
maan op: 20.24 onder: 03.12

TIJDJE
vrij

Vakantie voor gehandicapten
Gehandicapten, lichamelijk dan wel geestelijk, kunnen niet zo maar
op vakantie. Ze zijn niet zo ambulant en dus beperkt in hun keuze.
Omdat zij niet zonder bepaalde voorzieningen kunnen. Het aantal
campings in Nederland bijvoorbeeld dat in grote mate aangepast is
aan verblijf van gehandicapten blijkt -helaas- op de vingers van één
hand te tellen. Het vakantiepark De Staalberg in Oisterwijk is een van
de weinige die wèl in ruime mate gehandicapten en/of hulpbehoeven-
de bejaarden voor een vakantieperiode kan opnemen.
ZIE RUBRIEK TiJDJE VRIJ OP PAGINA 15.

net Nino Tomadesso

Reeks van kerkdiefstallen in beide Lintburgen

Voor tonnen weg uit
kerk Nieuwenhagen

NIEUWENHAGEN - Op
even geraffineerde als des-
kundige wijze is dinsdag-
nacht de brandkast in de
sacristie van de kerk OLV
Hulp der Christenen in
Nieuwenhagen openge-
brand. Voor enkele tonnen
aan kostbaar kunsthisto-
risch en andere gewijde

voorwerpen is door de
kerkdieven geroofd. Het is
de zoveelste van al een lan-
ge reeks inbraken in Lim-
burgse kerken.

Eerder deze week is uit een
kerk in het Belgische grens-
plaatsje As een even kapitale
diefstal in de dorpskerk ge-
pleegd. Daarvoor al is geroofd
in een kerk in het Belgische
Paal en in Eys. En de minder
omvangrijke kerkdiefstallen
in Wylre en Heerlen liggen
ook nog vers in het geheugen.
Het heeft er - vooral gezien de
toegepaste methode - veel
van weg dat in het merendeel
van deze kerkdiefstallen de-
zelfde bende aan het werk is.
Een bende die tot nu toe on-
grijpbaar is gebleven voor de
opsporingsdiensten aan
weerszijden van de Belgisch-
/Nederlandse grens.
Een vorm van samenwerking
bij het opsporen van de kerk-
dieven is er nog niet. Wel wor-
den door de politiediensten
de zaken tegen elkaar afgewo-
gen om te zien of er een lijnin
de reeks van kerkschennis te
ontdekken is.

" Zie verder pagina 13

Limburgse jeugd bij Paus
VATICAANSTAD - De bisschoppen Gijsen van Roermond en Simonis
van Rotterdam hebben gisteren deelgenomen aan de algemene
audiëntie van de Paus op het St. Pietersplein in Rome. Bij hen was
een groep van ongeveer 250 jeugdigepelgrims uit beide bisdommen.

Simonis is op 11 julibenoemd tot opvolger van kardinaal Willebrands
als aartsbisschop van Utrecht en hoofd van de Nederlandse kerkpro-
vincie.

Op de foto: Paus Johannes Paulus II begroet deLimburgse pelgrims
op het St. Pietersplein. Geheel links bisschop Gijsen.

BUTT VIJFDUTZEND GULDEN

Postkantoor
in Rimburg
overvallen

RIMBURG - Gistermiddag om
14.40 uur heeft een onbekende een
roofoverval gepleegd op het post-
kantoor aan de Brugstraat te Rim-
burg.

De 27-jarige loketambtenaar W. uit
Schaesberg werd met een knuppel
neergeslagen waarna de dader er
met 5000 gulden vandoor ging.
W. moest in het ziekenhuis aan
hoofdwonden worden behandeld.
Het onderzoek werd ernstig ver-
traagd omdat de Landgraafse ge-
meentepolitiepas een halfuur na de
overval werd gewaarschuwd. Het
postkantoor ligt op een steenworp
afstand van de Duitse grens.

RESTANT-VERKOOPÜ

i m/_ 1 1mmmmmm
GEEN VERKOOP AAN WINKELIERS!!

HENDRIKS WAT MAAK JE ME NU? I
DAMESSCHOENEN iets moois in alle kleuren m va-
normaal 69,50 nu Z". #0
SPORTSCHOENEN merk Inter _| Q Qn
normaal 69.50 nu Ib.DU
KORTE BROEKEN kindermaten Q ««
v.a. 8.90, herenmaten v.a. \j. \j\}
LEVI'S JEANS strak model alle maten n* -jr-geen 89.50 maar óïf. f O
NIKE-T-SHIRTS geen 35- 1 O Of!of meer maar 1 ">"U
Kinderbikini's alle maten, — Qj-
groot assortiment I .\jO

Badgoed voorradig tegen Limburgs laagste prijzen.
LIMBURGS GOEDKOOPSTE TEXTIELSHOP
A.J. HENDRIKS B.V.

SCHELSBERG 88, HEERLEN, TEL. 045-721124 ,3010.

(ADVERTENTIE)

GRIEKS EETHUIS
HELLAS

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

Dinsdags gesloten.

(ADVERTENTIE/

É
Restaurant
Be $oat
feastrrllaan 3
J^ttrltn

Dagelijks geopend van
16.00-23.00 uur; zondag van

12.00-22.00 uur
Woensdag rustdag

Zes dagen
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eenfijne
krant!
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show, radio, televisie, puzzel
televisie

■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor slecht-

horenden.
16.00 Cariboo Trail. Amerikaanse

western.
17.10 Hoogtepunten uit de wereld-

muziek-literatuur (3). Canta-
te: ~Jesu bleibet meine Freu-
de" van J.S. Bach.

18.15 Nieuws voor slechtho-
renden.

18.55 De roze panter. Tekenfilm.
19.00 De jonkvrouw van Avignon

(3). Serie.
20.00 Journaal.
20.28 Mary Benjamin. Amerikaan-

se serie.
21.20 Hier en Nu. Actualiteitenru-

briek.
22.00 Kerkepad '83. Route 6: Sneek

en IJsbrechtum.
22.25 Hill Street Blues. Ameri-

kaanse .politieserie.
23.20 Journaal.
23.25 Nieuws voor slechtho-

renden.

Nederland 2
15.30 - 16.50 Wielrennen. Tour de

France. Rechtstreekse repor-
tage.

18.15 Studio Sport-Extra. Tour de
France. Samenvatting.

18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
19.12 Fame. ..Voorbij zijn de kin-

derjaren". Amerikaanse serie.
20.00 'n Dagje nieuwe kerk. Koor-

zangprogramma.
21.00 Duo's en dieven. Brits tv-spel.
21.30 De goden uit het oosten.

..Zen en het sjintoisme". Do-
* cumentaire serie.

22.30 Journaal.
22.45 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.03 Das Schicksal der Irene For-

syte. Amerikaanse film (1949)
met Errol Flynn.

11.50 L'mschau.
12.10 Bilanz. Nieuws uit het be-

drijfsleven.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 Teletekst.
14.45 Teletekst.
15.00 Unsere kleine Farm. Ameri-

kaanse serie met Michael
Landon.

15.50 Journaal.
15.55 Sic — er — Es. Vrouwenpro-

gramma.
16.40 Matt und Jenny. Jeugdfeuil-

leton met Derrick Jones en
Megan Follows.

17.05 Kein Tag wie jeder andere.
Jeugdprogramma.

17.30 Wielrennen. Tour de France.
Samenvatting.

17.50 Journaal.

20.00 Journaal.
20.15 Der 7. Sinn.
20.18 Was ware, wenn... noch mehr

Roboter kommen.
21.00 Muzikladen.
21.45 Sieh an, sieh an.
22.30 Tagesthemen.
23.00 DerTisch.
0.25-0.30 Journaal.

Duitsland 2
10.00 - 13.15 Programma-overna-

me Duitsland 1.
15.15 Programma-overzicht.
15.17 Journaal.
15.20 Pinocchio. Tekenfilmserie.
15.45 Wir haben Spass. Jeugdserie

met Luke Batchelor en Leslie
Saunders. Maggie beweert de
snelste slak ter wereld te be-
zitten. Dat geeft aanleiding tot
een wedstrijd.

16.30 Vakantiekalender.
17.00 Inleiding tot het strafrecht.
17.30 Journaal.
17.45 Tele-Illustrierte. Actualitei-

ten, tips, sport en amusement.
18.25 Patiënten gibt's. Duitse serie

met Jurgen Schmidt en Dirk
Dautzenberg.

19.00 Journaal.
19.30 De grote prijs. Spelprogram-

ma.
20.50 Die grosse Hilfe. Een balans

van de actie Zorgenkind.
21.00 Journaal.
21.20 Kennzeichen D. Nieuws uit

Oost- en West-Duitsland.
22.05 Spielraum. Studioprogram-

ma rechtstreeks vanuit Mün-
chen. Hochzeit - nein danke!
Over de denkwijze rond ..sa-
menwonen". Aansluitend:
Journaal.

Duitsland 3 WDR
18.00 Jim Knopf undLukas derLo-

komotivfuhrer. Poppenspel.
18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 The thief of Bagdad. Britse

spektakelfilm (1940) van Lud-
wig Berger met Conrad Veidt,
Sabu en John Justib.
22.00 Ich und du. Programma
over levensvragen.

23.00 Spatadoption. Reportage
over de moeilijkheden bij
adoptie, zowel voor de kinde-
ren als de adoptanten.

23.30 Journaal.

Duitsland 3/SWF
15.00 Christian the lion. Film van

James Hill enBill Travers.
18.30 Aerobic-dance.
19.00 Die Abendschau Bliek ms

Land im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modera-

tion.
19.30 The winters tale. Toneel-

stuk.

22.40-±23.40 Afscheid van Tewjes
wereld.

# Roger Whittaker vanavond
te gast in Tele-Illustxierte.
Duitsland 2.

BFBS
16.25 Emmerdale Farm
16.50 Birthday Time. Kinderpro-
gramma
17.20 We are the champions
17.50 Luna. Kinderserie
18.15 Wildtrack
18.45 ITN News
19.00 The Fall Guy
19.45 Where's there's life
20.10 Michael Barrymore. Muziek-
programma
20.35 Emery Presents: Jack ofDia-
monds
21.05 Maybury.Eerste deel van
drie-delige TV-serie
22.00 BBC News
22.25 International Rugby Special
23.00 Closedown

België/BRT 1
15.15 Militair défilé. Rechtstreek-

se uitzending van het militair
défilé te Brussel n.a.v. de Na-
tionale Feestdag.

16.10 Wielrennen. Tour de France.
Rechtstreekse reportage van

de individuele tijdrit: Morzine
— Avoriaz.

16.35 - 17.25 Film. Vijftigjarig be-
staan van de filmpers in Bel-
gië.

18.00* Appie. Kleuterserie. „Appie
de straatventer".

18.05 Galactica 1980. 10-delige
Amerikaanse science-fiction-
serie voor de jeugd met Lome
Green, Kent McCord, Barry
Van Dyke.

18.50 Op de maanbergen van de
Ruwenzori. Belgische docu-
mentaire van Yvan Crespeig-
ne. De Ruwenzori, op de
grens van Zaire en Oeganda,
is met zn 5113 meter de derde
hoogste berg van Afrika.

19.15 Tijdrover. Bridge - stap voor
stap (5 herh.)

19.25 Uitzending door derden. Een
programma van de Socialisti-
sche Omroepstichting.

19.40 Mededelingen en program-
ma-overzicht.

19.45 Journaal.
20.10 Kunst-Zaken.
20.15 The Best of the Midnight

Special Show. Showpro-
gramma waarin gastheren
The Bee Gees de volgende ar-
tiesten ontvangen: Jerry Lee
Lewis, Gladys Knight and
The Pips, Skeeter Davis en
Jim Weatherly.

21.00 Panorama — Zomereditie.
„Gecocacoloniseerd". Een re-
portage over de fenomenale
successtory van een fris-
drank.

21.50 Monopolie. „Titanen wenen
niet". Vijfde aflevering uit de
zesdelige Canadese serie met
Kenneth Welsh, Martha Hen-
ry, JenniferDale e.a.

22.40 Journaal. Aansluitend Coda.

radio

Hilversum 1
NOS: Nieuws op elk heel uur.

7.02 Vandaag... Donderdag. 8.06
Hier en nu. 8.54 In 't voorbijgaan.
9.03 Wie weet waar Willem Wever
woont 10.03 Muziek bij de koffie.
11.30 Twaalf-uurtje. 12.40 Middag-
pauzedienst. 13.06 Hier en Nu. 13.20
Dóuce France. 14.03 Radio Tour de
France. 17.02 Rozegeur en prikkel-
draad. 17.55 Mededelingen. 18.06
Hier en Nu-Magazine. 19.02 Muziek
in vrije tijd. 20.03 Vierkant. 21.02 Op
de vrije zomertoer. 22.02 NCRV-
Donderdag-Sport. 22.55 Eerlijk ge-
zegd. 23.02 Mededelingen. 23.07 Met
het oog op morgen. 00.02 Oogluik.
01.02 Niemandsland. 06.02-07.00
Ontbijtshow.

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

KNMI: 5.45 Het weer etc. 7.10 Gym-

nastiek. 7.20 De AVRO-klok. 9.05
Gymnastiek. 9.15 Werkbank. 9.24
Waterstanden. 9.33 'n Museum in
Arnhem... 10.03 De AVRO-klok.
11.00 Radiojournaal. 11.03 Duime-
land. 11.10 Praatpaal Extra. 11.33
Kijk op kunst. 12.00 AVRO-klok.
14.00 RVU. 14.33 RVU. 15.03 Boe-
kenwijsheid (RKK). 15.20 Kruis-
punt (RKK). 15.32 De wereld op
donderdag. 18.10 Goeie uit dieouwe
tijd. 18.30Kleur. 19.00 Agenda. 19.15
Wat geen oog heeft gezien (RKK).
20.03 Radio Vitrine. 20.30 Het Pla-
ten-antiquariaat. TELEAC: 21.30
Diverse cursussen. 22.40 Over vrou-
wen en liturgie (RKK). 23.00 Het
kastje van Oma (41). 23.45 Ter over-
weging (RKK). 23.55-24.00 Nieuws.

Hilversum 3
NOS: Nieuws op elk heel uur,

7.02 De Havermoutshow. 9.03 Conti-
nu muziek. 11.03 De Polderpoppa-
rade. 12.03 De NederlandstaligeTop
Tien. 13.03 50 pop of een envelop.
15.03 TROS Top 50. 18.04 DeAvond-
spits. 19.02 Poster. 20.02 Ferry
Maats Soul Show. 22.02 Sesjun.
23.02-24.00 De L.P. Show.

Hilversum 4
NOS: Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00
uur.

7.02 Groot en klein. 9.00 Zo klonk
het vroeger. 10.20 Strijkkwintetten.
11.40 Muziek van deze eeuw. 12.15
Casino-Concert. 13.05 Muziek van
Charles Ives. 13.30 Jazz-op-vier-s tu-
dio. 14.30 Orgelbespeling. 15.00
Klassieke klankjuwelen. 16.00Licht
en uitzicht. 16.40-17.00 Theologi-
sche Verkenningen. 20.00-23.00 Van
het Nederlands concertpodium.

ROZ
12.30-13.00 ROZ. Tussen de middag.
18.00 ANP-Nieuws. 18.03 ROZ-Ac-
tueel. 18.20Het Geheim. 18.50 - 19.00
Programma voor Marokkanen en
Tunesiërs.

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

5.30 Guten Morgen, Deutschland.
9.00 Ein Tag wie kein anderer. 11.00
Wass Sic schon immer wissen woll-
ten. 12.00 RTL-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
Soul-Train. 21.00 Country Coach.
22.00 Schmusi-Time. 23.00 -1.00 Der
Tag geht, Haidy kommt.

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

Oost-Vlaanderen. 6.30 De eerste
ronde. 9.03 Dag in, dag uit. 9.05 Bel-
letjes.

Limburg. 10.03 Parkeerschijf. 12.10
De middagpost.

Antwerpen. 14.00 Een plaatje onder
de zon. 16.00 Met muziek op reis.

Brabant. 17.05 Belgische en Inter-
nationale producties. 19.10 Jazz zon-
der moeite. 19.53 Onderweg.

West-Vlaanderen. 20.00 De nacht
wacht wel. Programma voor de
jeugd. 22.05 Blues en blue ballads.
23.30 - 2.00 Twee tot Twee.

België/BRT 2
15.30 - 16.35 Wielrennen. Tour de

France. Rechtstreeks verslag
van de etappe Morzine —
Avoriaz.

België RTBF 1
15.15 Militair Défilé.
16.15 Visa pour le show. Amuse-

ments met de groep Druss,
Witold de Campo, de fakir

Sladiny, Stan en Adam en
Alain Gosset.

17.15 II y a 40.000 ans, la naissance
de I'art. Documentaire van
Vincent Biarnes en Armel
Guegven over afdelingen in
spelonken op zoek naar de
oorsprong van de kunst.

17.45 Ciné-vacances ofwel The
Muppet Show. Jeugdpro-
gramma.

18.15 Lollipop. Jeugdprogramma
met tekenfilms.

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

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

Samenvatting.
20.10 A bridge too far. Britse oor-

logsfilm (1976) van Richard
Attenborough met Dirk Bo-
garde, James Caan, Michael
Caine en Scan Connery.

22.40 Journaal.

Vanavond
op de TV

Een dagje nieuwe kerk
De VARA - televisie zendt van-
avond via Nederland 11 in het pro-
gramma~'n dagje nieuwekerk" om
achtuur definale uitvan het tradi-
tionele Bejaarden Zangconcours,
dat in de Nieuwe Kerk in Amster-
dam werd gehouden. Acht koren
namen dit jaar aan de finale van
dit concours deel. Aan deze veer-
tiende finale was bovendien een
schilderwedstrijd voor bejaarden
verbonden. Een jury, bestaande uit
Herman Berserik, Henk de By en
Jeanne van Munster beoordeelde
de schilderwerkstukken. De pre-
sentatie van het programma is in
handen van Jeannevan Munster.

Der Tisch
Op de Duitse Televisie vanavond
een herhaling van de televisiefilm
„Der Tisch" van Ida Fink en Rolf
Busch.
Er zitten nogal wat tegenstrijdighe-
den in vier subjectievebeschrijvin-
gen van een massamoord in een
Poolse stad tijdens de Tweede We-
reldoorlog. De officier van justitie
heeft hiermee de grootste proble-
men.Duitsland 1, 23.00 uur.

De dief van Bagdad
Voor spectakel kunt U vanavond te-
recht op Duitsland 111(NDR en WDR
in gezamelijk zomerprogramma).
Om 20.15 uur wordt de Engelse
speelfilm „De dief van Bagdad" uit
1940 van Ludwig Berger, Michael
Powell en Tim Whelan uitgezonden.
Een fantastische avonturenfilm met
onder andere Conrath Veidt, John
Justin en JuneDuprez.

recept
Risotto alla
Milanese
300 grijst, 1 liter bouillon, I._ dl wit-
te wijn, 75 g boter, 50 g rundermerg,
200 g sjalotten, '/■) dl theelepel saf-
franpoeder. gemalen witte peper,
gemalen foelie, zout, worcestershi-
resaus, soeparoma, geraspte Panne-

zaanse kaas
De rijst wassen en uit laten lekken.
Laat de boter in de koekepan uit-
bruisen en doe daar het in stukjes
gesneden merg in. De sjalotten met
het loof goed fijn snijden en bakken
in de boter met merg. Voeg daar de
gewassen rijst aan toe. Bakken tot
het gaat kleuren. Blussen met witte
wijn.Doe het geheel over in een flin-
ke pan en schep de hete bouillon er-

bij. Voeg daaraan toe een beetje saf-
fraan, gemalen witte peper, foelie en
zout. Kook de rijst 15 minuten.
Goed door elkaar roeren en in een
vergiet uit laten lekken. Doe het ge-
heel terug in de pan en zet deze op
een matig vuur met gesloten deksel.
Breng de risotto op smaak met en-
kele druppels worcestershiresaus
en soeparoma. Dien hier apart ge-
raspte Parmezaanse kaas bij op.

Kunst met
grote „K” bij

Loekie de Leeuv
Heerlen - De bezoekersaantallen
van de theaters dalen gestaag en
de beschikbare subsidiegelden
worden steeds minder. Begrijpe-
lijk dus dat de Vereniging van
Schouwburg- en Concertge-
bouwdirecties (VSCD) samen-
werking met het bedrijfsleven
heeft gezocht om een één miljoen
gulden kostende Ster-TV-cam-
pagne te kunnen bekostigen. In
het najaar komen zon 50 com-
mercials op de buis waarin be-
kende acteurs u adviseren om
een gezellig avondje naar het
theater te gaan. Aan het slot
wordt de naam vermeld van de
sponsor: „Deze spot is mogelijk
gemaakt door bedrijf X".

De angst, dat de commercie zoveel
invloed kan krijgen dat het de auto-
nomie van de kunst kan aantasten,
is voor het eerst in de geschiedenis
van het gesubsidieerde theater
overwonnen. Het kunstbedrijf voelt
zich in zijn bestaan dus duidelijk
bedreigd. De dalende bezoekerscij-
fers hebben hun uitwerking niet ge-
mist.Een offensief lijkt ook voor

deze bedrijfstak de juiste w«« V
kan men zich afvragen, of de J"
zen Ster-weg de beste is. De opj \
zodanig, dat de advertentiecaflj
ne in het voordeel gaat werkertrdr
de gezelschappen en theater-
dat het minst nodig hebben fc\^|
het nadeel gaat uitvallen
werkelijk bedreigde sector va^^(
kunstbedrijf. De Ster-spots gaa
meiijk reclame maken voor tl)
in het algemeen. De bekende i
sen worden natuurlijk voor d'
camera's gehaald (vanwege de
kenning), met het gevolg, dat
publiek voor de „bekende gezic
en de grappige voorstellingen
neemt, vermoedelijk ten koste
het gesubsidieerde toneel. Bo
dien zal het bedrijfsleven natuv
die voorstellingen sponsoren <
van je mag veronderstellei
een groot publiek bereiken.

Tijdens voorstellingen die na'
lijks appelleren aan de smaak
het publiek, zullen de zalen cc
leegblijven, ongeacht de recl
die ervoor gemaakt wordt. 1
kan Loeki De Leeuw ook niets
veranderen.

" LOEKI DE LEEUW - In het najaar op de kunstzinnige tof
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Eiken
Vakbekwame meubelmaker zoekt werk. Maakt keu-
kens, kasten, eethoeken, slaapkamers, openhaardman
tels etc. Goedkoper en beter. De kwaliteit van vroeger is
bij mij vanzelfsprekend. Heb eigen werkplaats en show-
room. Hoolstraat 45, Voerendaal bij NS-station. Tel
045-750305.
Exclusief privéhuis vraagt
nog een MEISJE. Intern
mog. Tel. 045-721759.
MEISJE gevraagd die be-
langstelling heeft voor me-
n verkoop van meubelen.
tel. 045-725595 of 721759.
Madsonclub vraagt enkele
nette BARDAMES, mid-
dag- ofavonduren, tel. 045-
-412035, na 20.00 uur
454372.
Bouwbedrijf Nelissen vr.
METSELAARS voorDuitsland. Na 18 uur tel.
722086 Heerlen.
Erv. PIJPFITTERS i.s.o.
zelfstandige bankwerkers
gevr. Hele week van huis.
Persoonlijk aanmelden na
18.00 uur Hoeve de Vos,
Schidstr. 2, Treebeek-
Brunssum.
Part-time AARDAPPEL-
VENTER gevr. na 17 uur
Hoofdstr. öd Amstenrade.
Fa. Trabuco c.v. vraagt
METSELAARS en tim-merlieden v. Duitsland
N.L. verzekerd, tel. 045-
-213062, na 17 uur 045-
-226346 of 045-227565.
PLAATWERKER gevr.
voor carrosseriewerk aan
old-timer. Ervaring en
eigen lasapparatuur ver-
eist. Tel. na 18 uur 045-
-723448.
Gevr. COUPEUSE voor
beheer van kleding/repara-
tie en veranderatelier. Inl.
tel. 040-414958.
KERSENPLUKKERS
gevr. of vakantiewerkers
voor het plukken van mo-
rellen (laagstam). Aanmel-
den na 18 uur P. Kerck-
TOffs, Pr. Bernhardlaan 22,
Valkenburg, tel. 04406-
-12373.
Wij hebben nog plaats
voor een nette dame inons
PRIVÉHUIS, tel. 04750-
-31624.
Voor DIRECT gevr. leer-
ling-kelner, ± 19jr., en de-
mi-chef de rang, ± 22 jr.
Rest. Der Bloasbalg, Wahl-
willer. Tel. 04451-1364.
FRITUREHULP gevr.
Enige erv. vereist. Tel. na
18 uur 04492-4255.
Twee leuke BARDAMES
gevr. Garantieloon en
weekend vrij. Intern mo-
gel. Tel. 04498-53474.

Int. firma (15 jr. in Ned.)
zkt. v. direct mannen en/of
vrouwen met enige erva-
ring in directe verkoop.
Full- of part-time. Hoge
verdiensten en snelle
CARRIÈRE. Inl. dhr. M.
Koussen 045-457078.
RIVERSIDECLUB, we-
fens redelijke toeloop

unnen wij nog enkele
goeduitziende assistentes
plaatsen, prettige werk-
sfeer, intern mog. Je zit
meteen in een van Neder-
lands meest exclusieve
clubs. Whirlpool, video,
spiegelbedden enz. enz.
(op élke kamer). Tel. 04755-
-1854, Ohé en Laak, E-9 af-
slag Echt, 100 m voorbij
camping Maasterp.
Gevraagd: BANKWER-
KERS, C02-lassers, goede
fotolassers. Zonder erva-
ring onnodig te sollicite-
ren. Tel. aanmelding na
10.00 uur. Tel. 045-444181.
Uitzendorganisatie Tempo
Team vraagt met spoedVAKANTIEkRACHTEN
voor ploegendienst. Inl.
Rosmoienstr. 8, Sittard,
tel. 04490-14222.
Uitzendorganisatie Tempo
Team vraagt met spoed
PRODUKTLEMEDE-
WERKERS voor de conti-
nudienst. Inl. Rosmolen-
straat 8, Sittard, tel. 04490-
-14222.
Duits bouwbedrijf zkt.
met spoed kol. METSE-
LAARS en kol. betontim-
merlieden v. Duitsland.
Zonder erv. onnodig te re-
flect. Inl. tussen 17.00 en
19.00 u. Tel. 045-462323.

Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NOK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Bel
voor vrijblijvende offerte,
tel. 045-224459.
Uw wand en VLOERTE-
GELWERK. vakkundig
femaakt, bellen 04490-

-6061.
Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad.

’ 2900- montage ’ 120,-
-per aansl. Vrijbl. ml. 045-
Hl6OB.

DAKDEKKERSBE-
DRIJF M. Haas, het ver-
trouwde adres voor alle
vernieuwingen en repara-
ties van alle soorten daken,
goten en schoorstenen,
dakkapellen, dakbeschot-
ten en dakisolatieplaten.
Vraag vrijblijvend advies
en offerte. Tel. 045-455922,
b.g.g. 451862.
Alles in één hand! Bel
Hans Lips b.v. voor al uw
timmer- en DAKWERK,
spanten, dakkapellen, iso-
latie, kozijnen, interieur-
betimmering enz. alsook
alle soorten daken, zink-
werk v. nieuwbouw of on-
derhoud. Tel. 045-453818.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN. Dakdek-kersbedrijf „Het Zuiden",
tel. 045-216151.
Trap BEKLEDEN. Rails
hangen. Gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillings Inte-
rieur, Markt 39, Nieuwen-
hagen, 045-312613.
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) teSpekholzerheide of direk-
te omg. Br. o. no. HK 208
Limb. Dagbl. Postbus
3100, 6401 DP Heerlen.
ANTENNEPROBLE-
MEN? Antennebouw Ko-
ehen, tel. 045-441693.
UwDIEPVRIES, koelkast
of wasautomaat defect.
Bel „Vriesko" 045-727342.
Net 17-jarig meisje zoekt
ZATERDAGWERK. Tel.
045-726717.
Nachtwaker met hond
zoekt WERK. Br. o. no. SH
525 LD Nobelstr. 12, 6411
EM Heerlen.
ETALEUR heeft nog en-
kele avonden vrij. Tel. na
18.00 uur 045-420168.
Student zkt. VAKANTIE-
WERK in Geleen of omg.
Tel. 04494-52344.

Wat bestellen BOUKA bel-
len 043-10359. Alles voor :
de horeca en instellingen, \
vakgereedschap voor de
doe-het-zelf kok. Bezoek
onze toonkamers, St.-Pie-
terstr. 62-66 Maastricht. 'Te k. RADIATOREN, golf- ''platen, ijzeren balken. Ma-
trak Nuth tel. 045-243736.

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

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

’ 1,45 p.st, matrassen en
spiralen in alle ook afwij-
kende maten en alle ka-
chelbenodigdheden naar
Wijshoff 8.V., Hoens-
broek-centrum, Amstenra-
derweg 9, tel. 045-211976.
Dond. Koopavond.

*De meest gesorteerde
TREINEN-SPECIAAL-
ZAAK in Limburg. Vele
merken treinen en toebe-
horen. Inruil - inkoop- on-derdelen - reparatie. Don-derdag koopavond. 1 mi-
nuut lopen vanaf station.
Kerkplein 15, Schin op
Geul, tel. 04459-1261.

Gedurende de bouwvakvakantie
zijn onze bedrijven te Geleen en

Schaesberg normaal geopend en
bezorgen wij tegen geringe

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

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

GELEEN SCHAESBERG
Kampstraat 2B Wattstraat 5
(ündenheuvel) (nabij Baanstraat)
tel. 04494-49270 tel. 045-313079
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.
GRINDTEGELS 60x40x6
vanaf ’ 3,75 mcl. BTW. Bo-
ven ’3OO- 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.

Te k. 27-MCBAK compl. ofin delen. Grundig KTV ± 2
jr. oud, Kreidler tank
z.g.a.n., na 14.00 uur, Dam-
kensstr. 34, Schaesberg.
Te k. lege BV ml. drs.
Kooy tel. 03438-20116.
Wat bestellen BOUKA bel-
len 043-10359. 72 grote
cola-spoelborstel, 1 fles
glasclean, totaal ’ 45-
-excl. BTW. Bezoek onze
toonkamers. St.-Pieterstr.
62-66, Maastricht.
i

Wasautomaten v.a. ’ 599,-
-diepvriezers v.a. ’ 489,-
-koelkasten v.a. ’ 299,-

-gasfornuizen v.a. ’ 559,-
Dit alles bij Jac. Köhlen, Rijksweg-Nrd. 104, Sittard (bij
ziekenhuis), 04490-13228 - 14862. Donderdag koop-
avond

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.

Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN v.a.

I ’200,-; ca. 45 bankstellen
i vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
I hoeken v.a. ’200,-. Ook■ enkele antieke kasten en, eethoeken. Inruil mog.

Loop eens binnen bij Lei- Romer, Einderstr. 46,
Heerlerheide (Heerlen-
Noord) t.o. sauna Poglajen
naast tankstation, teL 045-
-215716, geopend van 10 tot

' 18 uur. Donderdag koop-
■ avond..

Knikarm ZONNESCHER-
MEN uitval 230 cm, lever-
baar in 9 verschillende
kleuren doek. Prijsvoor-
beeld 300 cm ’640,-, 400
cm ’ 790-, 500 cm ’ 940,-.
Ook montage door onze
monteurs mogelijk. Vraag
vrijblijvend inlichtingen.
Kwaliteit, garantie en vak-
manschap. Decorette De
Bijenkorf, Kouvender-
straat 59, Hoensbroek, tel.
045-212838.

Vakantie-aanbieding
Vlechtschermen onder hoge druk geïmpregneerd

! 180x180 cm. van ’ 42,75 voor ’ 29,90 p/st. Schaarhek-
! ken 40x250 cm. van ’ 20- voor ’ 15,95- p/st. 80x250

■ cm. van ’ 31,35 voor ’ 23,95 p/st. Mahonie deuren on-

' gelakt mcl. slotgat 63, 73, 83 x 201,5 van ’ 98,50 voor
; ’ 88,05 p/st. Kruiwagen inh. 80 Itr. geperste bak, zeer

solidevan ’ 123,05voor ’ 83,50 p/st. Alle prijzen zijn in-

" clusief 18% BTW. Tijdens de gehele bouwvak zijn wij
geopend voor afhaal, doch geen koopavond

Afbouwcentrum Jan Opreij bv
Holstraat 41 te Margaten, tel.nr. 04458-1762/1541.
Te k. MAGNETRÖNO- Te k. wegens overplaat-
VEN ’ 550-, 1 vaatwasma- sing naar net buitenland
chine ’ 350-, 1 strijkma- complete 2-pers. SLAAP-
chine op voet ’ 150-, 1 KAMER donkerbruin
Maxi Puch bromfiets hout met spiraal en spring-

’ 350-, 1 damesfiets met box matras ’ 2350-, Dank-
versn. ’ 175,-, 2 buiten ja- stel blauw bestaande uit 5
loezieën 1,30 m breed, uit- elementen ’ 975-, 2 gre-
vallend 1,50 m ’400,-. Te- nen hoektafels samen

| yens hotelporselein ’ 2,- ’ 237-, 1 grenen tafellamp: p.st. en bestek. Oude ’ 85,-, tel. 045-718164, tus-;Trichterweg 36, Vijlen, tel. sen 10en 17 uur, alles maarI 04454-1752. 3 mnd. oud.

\ 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-
lentel. 045-711118.
Te k. nieuwe COMPRES-
SOR en kookfornuis m.
fril voor krachtstroom,

'cv. hamburgerwagen. Je-.roen Boschstr. 17, Sittard.
Tek. Franse HANGKLOK
met mech. slinger. Zeer
mooi, ’B5O. Hoogstr. 126
boven C 1000 Nieuwenha-
gen^
Tek. Super 8 FILMCAME-
RA; 8 x motorzoom. Tel.
045-317491.
IJSKAST ’ 90- diep-
vrieskist ’ 225-, bankstel

’ 100-, bankstel fluweel.rood ’225-, tel. 045-
I 725595.
■ BANKSTEL zwart skai

’ 175-, eethoek omatijd

" ’275,-, ant. nachtkastje

’ 100-, ant. bureautje

’ 575.-, omadivan ’ 125,-,> ant. bedden, kasten, spie-
I gels, gasforn., etc. Tel. 045--.MORELLEN te koop è
’2,- per kg, tel. 04490-
-25770.

SUPERIA renfiets te k.
Reynolds-frame. Shima-
no-materiaal ’ 750-
Hoofdstr. 429 Schaesberg.
T.o.a. INVENTARIS
snoepwinkeltje te Geleen,
tel, na 18 uur 04495-7322.
Te k. KINDERWAGEN,
draagwieg, compl. ba-
byuitzet. Vr.pr. ’ 200- tel.
045-424014.
Prachtige wortelnoten
2-drs.KABINET, 4 gewelf-
de laden, vr.pr.’ 5.200. Tel.
045-311270.
ZOMEROPRUIMING an-
tiek! Nachtkastjes vanaf

’ 95- halspiegel ’ 95-
-opastoel ’ 325- dichte gre-
nen kast van ’ 995- voor

’ 695- omakast van
’425- voor ’295- Henri
Deux kast eik. ’ 2450- nu

’ 1850- Teveel om op te
noemen, kom kijken! Rui-
terstr. 15 Schaesberg tel.
045-316681.
INMAAKGLAZEN te k.
Tel. 043-19039.

Magazijnverkoop
van overjarige of lichtbe-
schadigde wasautomaten,
koelkasten, diepvriezers
enz. kleurenteevees, vi-
deoeorders, stereoappara-
tuur enz., haarföhns, kof-
fiezetapparaten, mixers
enz. Grote kortingen van
30-40-50 en 60%. Tevens
witte pomp met elke dag de
laagste dagprijs. De Witte
Hal, Geerweg 9, Sittard,
tel. 04490-18162 achter
het station over de ijzeren
brug.
KANTELDEUREN in 23
maten, direkt uit voorraad
leverbaar, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle, 043-641044.
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 tot
20.00 u. (koopavond) di-vr.
8.30-17.30 u.
KTV-VIDEO-HIFI, bij u
vakhandelaar grootste sor-
tering. Bet. per maand mo-
gelijk. Van Uden, Hoofd-
str. 12, Hoensbroek.

KTV's prima spelend van-
af ’ 250-, diverse stereo-
apparaten, inruil mogelijk.
Julianastr. 53, Hoens-
broek, tel. 045-222235.
Te k. nieuwe AARDAP-
PELEN 45 et per kg per
zak; dikke spekkersen,
kersen, kruisbessen en
rode bessen; 5 kg voor

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

’ 2,75 per kg per kist. Tim-
mermans Julianastr. 15
Merkelbeek.
Dames- en HEREN-
SPORTFIETS met ver-
snellingen en jongensfiets.
Nieuw.Koopje. Provincia-
leweg Zuid 143 Oirsbeek.
Te k. Philips DROOGAU-
TOMAAT D 151, cap. 5 kg.
Tel. 045-412005.
Grindtegels, trott.tegels,
zand, grind, TEELAAR-
DE, containers etc. Bouw-
bergstr. 100, Brunssum.
045-251964.
BANKSTELLEN eiken en
modern, in leer of stof, di-
rect af fabriek. Inruil mog.
Koek, Kampstraat 62, Lin-
denheuvel-Geleen, tel.
43412.

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.
Te k. gekoelde TOON-
BANK, ± 3 m, met onder-
koeling. 045-252358.
Te k. KINDERFIETS,
6-10 jr. ’75,-, dwarsfluit
HermalsJ 275,-, tuner-ver-
sterker Grundig RTV 370

’ 75,-. Tel. 045-255460.
Ibanez roadster BASGI-
TAAR met act.e.g. mcl.
koffer ’ 800,-. 045-223911.
Orig. MIJNLAMP, oude
weegschaal, p. haam te k.
Tel.T)4s-458405.

Te k. BRUIDSJURK,
Frans model, maat 38, met
toebehoren, pr.n.o.t.k. Tel.
045-724667, na 19.00 u.
Te k. blauwe KINDER-
WAGEN ’5O-, tel. 045-
-255184.
KINDERWAGEN 2-in-l
met toebeh. i.z.g.st. ’ 200-,
Julianastr. 108, H'broek,
tel. 045-220924.
Zeer mooie Oosterse en
Perzische TAPIJTEN in
vele dessins, kleuren en
maten tegen spotprijzen te
koop, tel. 04405-2213 (geen
winkel).

VLOERBEDEKKING en
gordijnen vele coupons
met hoge korting. Enorme
keuze in sterk afgeprijsde
vloerbedekking, gordijnen
en karpetten, won.mr.
Grooten Kloosterstraat 22,
Simpelveld.
Let op!! De „Anders-als-
Anders" winkel Julianastr.
11a Brs. isvan 25 julit/m 12
augustus GESLOTEN!!.
RADIATORS, wasbakk,
spieg., kranen, kasten,deur en raamkoz. br. slan-
fen, kepers, panlatt, bal-

en, etc. Wolter, Spoor-
dijkstr. 14, H'broek, 045-
-212768.
Koopje! TOOGKASTEN,
wandmeubels, eethoeken,
slaapkamers, matrassen,
tienerkamers, enz. Koek,
Kampstraat 62, Linden-
heuvel-Geleen, tel. 43412.
Te k. PIANO 2 jr. oud
merk Sauter pr. ’ 5000-
Tel. 045-411011.
Te k. gr. eiken WAND-
MEUBEL 3V2 mtr. ml. tus-
sen 16-19 uur, Veldgaard
15, Amstenrade.

K.0.M.0.-keur |
gregn. TUINPAj
Planken. schaarheM
vlechtschermen. H«H
Impreg, In de Cramer
HrL Geop. 10-12 uur.
045-751687. (tussen t
Dagbl. en woonwi *kamp). t 1
Antiek HEKWERK 11 *3 m, 4V2 m, 6 m + anl
poortjes. Tel. 04459-16
NIEUW nu in deze
tiid ook in Übacb
Worms, een winkel,
goede 2e-hands kledi
Snuffeltje, Hoogstr.
Übach o. Worms, U
dorp, tel. 045-317781.^
Te k. dames- en HEÏ
FIETS. Tevens jonl
en meisjesfiets v.a. o
f 25. Anjerstraat 8, S<
veld, tel. 045-256719.^
Te k. SIMCA 1100 bj.
1 Hamburger aanhan -gen met grill m. bain ï
m. magatron, gasfof
op krachtstroom, ijs
voor caravan, gewoon
fornuis ’ 100-, tel. W I
25262.
Electr. ORGEL meid
mofox Bizard 335, te «
Lourdesstr. 72, Kerkr
West. ,
Te k. DAMESFIETS
versn. i.z.g.st. Tel.
324584. ,
Te k. aangeb. nw. AA
APPELEN, erwten, IJ!snij-en sperziebonen.ï
Laar, Heerlerweg 23, 1
rendaal.
Hif-Fi video-fans! VID
REC. Sony SLC 6 1»
Nordmende VHS 1.2
1548,-; Video 2000 ni<
ste mod. 1998,-; 1
Sharp Stereo 1998,-;,
mens VHS 1698-, \\
2199-; draagbare l
rentv 42 cm. 898,-; mï
ren port. 580,-. hi-fiJ
2x5OW 598-, gebr.: pU
draaier 80-, 100,-, 1
Tu-verst. 2xlsW 90,-,,
s.deck 90-, 198-,
deck 150-, 275-, nii
app.: cass.decks «
348-, p.u. 188-, equa
2x12 kan. Technics 2
dig. tuner 548-, V
2x5OW 398.-, boxen:
135-, 200W 250-, 5
95-, ’ 125-, kleuren 1
cm stereo 1498-, 56 c
kan. 1348- met afst
kan. 1548-, autoradio'
stereo 2x2OW 160-, 2
138- enz. Inruil mog'
reparatie F. Meyer,
zetstr. 15, Heerlerbaafl
417651.
Te k. SPORTFIETS
versn. z.g.a.n. Tel.
314375 van 17 tot 19 uj
Te k. GRASZODEN7]
p. ml. Tel. 04450-2131 J
Weg. plaatsgebr. afl
DRIEZITSBANKJE,
045-211410.
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\ Rijwiel Cash & Carry
pielen vanaf ’ 189,-; kinderfietsen ’ 109,-; 3-versn.
_79-; crossfietsen ’199,-; 10-versn. race ’299,-;
l^!tMB2 H'broek. Dond. koopavond 045-217687.ii n

* Maak van uw
droomdag

1 een waardevolle herinnering
't Exclusieve bruidsreportages
f foto John Delahaye

Nieuwstraat 3
hartje Hoensbroek

Tel. 045-211875

, Winnen...
\ doen wij met een straatlengte voorsprong

.halve prijzen, jonge mode
v Prachtige kollektie bermuda's

Piet Haan
Hoogstraat 98, Nieuwenhagen

Vrijdag en zaterdag
appelstukjesvlaai ’ 7,50
Bakkerij Coumans

Kouvenderstraat 86, Hoensbroek, tel. 045-212656

Voor kwaliteit
jeansshop "Melani"

Tijdelijk 40, 50 en 60% korting
Hoogstraat 74, Nieuwenhagen, tel. 045-318986

Donderdag koopavond

3£n bankstellen vanaf
i\, moderne bankstel-Jvanaf’ 295- klassiekepsstellen vanaf ’395--fK 1 eethoeken vanaf
£?"- moderne eet-?*en vanaf ’ 195-eikenl^dmeubels vanaf
iniiT. moderne wand-«Ubels vanaf ’ 195- ver-F Pracht barok meubels,
cli.K bankjes en apar-

itiJj ' enkelezeer mooie"'eke kasten en eet-ai£,jn- Verder hang enS_.,_lamPen tapijten,
«tntige spiegels, com-o°a.es enz. Alles spot-

pliii OoR en inruilen mo-s£■ OK-HAL. Agnes'"Uhagenstr. 22-24 Ge-ie^ centrum (vlakbij Alb.

te k. antieke KAST, tel.
045-315561.

Te k. gevr. GOUD, zilver,
sieraden en munten. Ka-
pot of heel, kleine of grote
partijen, ook 1 gram is wel-
kom. Bod en taxatie vrij-
blijvend, hoogste koers,
contante betaling. Gebr. v.
Verseveld, Saroleastr. 80a,
Heerlen, tel. 045-714666.
Elisabethstr. 38, Geleen,
tel. 04494-43754.
Inkoop van GOUD & zil-
ver, tegen contante beta-
ling, Juwelier Vaessen,Markt Heerlen. Tel. 045-
-712440.
Tek. gevr.KLEUREN-TV,
klein defect geen bezwaar.
04406-12875.

Alvie!
Met weggeefprijzen.

Alles gratis gemeten,
bezorgd en los gelegd.

Dit geldt voor alle kamers... en een extra lage prijs voor
het maken van uw trap.

Vloerbedekking
200 - 400 - 500 cml^r.
coupons vanaf ’ 20- per mtr. 400 cm breed
Ijzersterke trappen-/woonkamerkwaliteit van

’ 99 - voor ’ 69 - p. mtr.
400 cm breed

Woonkamer-/slaapkamerkwaliteit van

’ 49 - en ’ 55 - p. mtr.
400 cm breed en werkelijk mooiekleuren aangepast aan

uw smaak.
Gordijnen - katoen - weefstoffen - velours.

Overgordijnen reeds vanaf ’ 4,95 p. mtr. 120 cm br.
Dralonvelours 140 cm br. van ’ 57,50 voor ’ 29,95 p.
mtr. Gordijnkappen vanaf ’ 19,75 p. mtr. div. kleuren

Vitrage van 150 cm hoog nu voor ’ 5,95 p. mtr.
Kamerhoge gordijnen 270 cm in weefstof van ’ 49-

-voor ’ 29- p. mtr.

Behang
uitzoeken vanaf ’ 2,50 p. 10 mtr. rol

Restanten novilon 200-400 cm br. vanaf ’ 10- per m2
Alvie Voskuilenweg 91 Heerlen tel. 045-711646.

Donderdag koopavond, ruime parkeergelegenheid
aanwezig.

Te koop gevr. KOPER
alum. papier, ijzer enz. Hu-
dales, Kampstr. 22, Ge-

Ileen, tel. 04494-47092.

' SLOOPAUTO'S te k. gevr.
teg. zeer hoge prijzen en
tev. schadeauto's, tel.
04744-1981.
4-pits BUTAGASSTEL te
k. gevr. Tel. 045-310706 na
18.00 uur.

Te k. gevr. WECKGLA-
ZEN. Tel. 045-723294.

Te k. gevr. AUTO'S bj. '74
tot '83 schade, defect of
spuitwerk geen bezwaar,
tel. 045-414372.
SLOOPAUTO'S ■ vanaf
f 25- tot ’ 600-, tevens te
koop gevr. oud ijzer en me-
taal, tel. 045-321057.

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. alleen van win-
keliers: RESTANTEN,
div. branches, ook textiel-
gordijnstoffen, enz. Hu-
bert, Bloemenmarkt 8, Ge-
leen, tel. 04494-42760.
John koopt: BANKSTEL-
LEN, ijskasten, diepvrie-
zers, kleuren TV, kasten en
hele inboedels, tel. 045--1 725595.

HEERLEN te h. woning,
Akerstr. 151, tel. ml. 09-49-
-241-12618, Laurensberg.
2-PERS.APP. centr.
H'broek per 1-8 woonk.,
slaapk., keuk., douche/wc,
entree, berging, cv., ge-
stoff. tel. 045-213928, na
18.00 uur.
ETAGE te huur, melden in
friture Op den Heugden 2,
Schaesberg.
Te huur ZITSLAAPKA-
MER, Akerstr. N 36,
Hoensbroek, tel. 045-
-227553. "Voor alle EVENEMEN-
TEN: verhuur van koel-
containers, frites-, ham-
burgers- en ijsverkoopwa-
gens. Tevens beschikbaar
jurywagen en erepodium.
Voor informatie 04490-
-10308. Evenementen Sit-
tard. B.V.
Te h. in centr. v. Heerlen
gestoffeerde KAMERS
met vrije opgang. 045-
-724690.
Te huur: Heerlerheide
twee gem. KAMERS met
kookgel. Alle comfort.
Voor werkende alleenst. |.
heer boven 25 jr. Tel.
419144.
Te h. of te k. SEXCLUB
Kerkrade-West tel. 04492-
-1934.
Verloofd stel zkt. WOON-
RUIMTE omg. Hrl. met
woonk., badk., slpk. en
keuken. Bellen na 19.00
uur, tel. 045-413165.
Gem. woonk. SLAAPK.
m. gebr. v. keuk. en dou-. che te huur Hamerstr. 39,
Heerlen.
Te h. 3 KAMERS, Wil-
lemstr. 67, Hrl. van 10.00
tot 20.00 uur, tel. 722670.
Mooie gem. KAMERS van■ alle gem.voorz. in keuring
pension voor nette men-
sen. Sittarderweg 36, Heer-

" len, tel. 045-725828.
■ BENEDENWONING md.:; zit-slaapk., keuken, dou-
che, toilet, kelderruimte,

fem. Schinnen. Huur
500,- per mnd. excl. Tel.04492-3§71.

: Te huur BOVENAPPAR-; TEMENT Voltalaan 32

" Hoensbroek tel. 045--. 225567.
1-pers. KAMERS m.g.v.
gem. keuken en badk. H.

" Weltersstr. 72, 6136 KD> Sittard tel. 04490-13965 pr.

' ’ 200- en ’ 275,-.. 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.

I PROFITEER VAN ONZE SPECIALE
AFHAALAANBIEDINGEN

tijden/ debouwvak geopend
voor vakman en doe-het-zelver

peperkamp
Hout- en Plaatmaterialenhandel bv

* Openingstijden: di. t.m. vr. 9.00- I
18.00 uur, ma. 13.00-18.00 uur.

DSM-straat 5, Beek (t.o. Makado/Miro)tel. 04402-74725. 1
BOYENAPPARTEMENT
te h. op deBleijerheidestr.
1, slp.kmr., woonk. keu-
ken, douche, w.c, huurpr.
per mnd. ’650- mcl. gas
en electr. Kerkrade, tel.
045-421003.
Te huur aangeb.riant gele-
gen APPARTEMENT, te
Heerlen-Molenberg. In-
lichtingen: Kerkraderweg
42 Heerlen.
Te h. ZITSLPK. met eis. k.
w.e. en derg. Terwinselen,
tel. 045-310839 b.g.g. 045-
-315447.
Te h. centr. Hrl. 1-2 pers.
gem.KAMERS m. gebr. v.
keuken, douche, c.v. Tel.
045-717525.
Te h. gem. BOYENWO-
NING, ’ 150,- p.wk. Tel.
045-452144.
In LANDGRAAF ter over-
name aangeboden, goedlo-
pend café. Uitstekende lig-
ging zonder papieren on-
nodig te reflecteren.
Br.o.nr. SB 677 LD Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV
Schaesberg.
HEERLEN per 13 aug. 1
kleine en 1 grote kamer,
gestoff. en/of gemeub. te
huur in vrij studentenhuis.
Huur ’ 232-en ’ 360,-. Inl.
04459-1305.

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.
Te h. sfeervolle KAS-
TEEL-BAR voor feestjes
en partijen, zeer aantrek-kelijke prijzen. Tel. 045-
-751960 tussen 18en 19 uur.
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.
Heerlen te h. FLATWO-
NING. Ind.: woonk., keu-
ken, 1-2-3- of 4-slpk., dou-
che, w.e. en berging. Inl.
045-726926.
Te huur in Heerlerheide,
ruime ZIT/SLAAPKA-
MER met gebr. v. keuken,
douche, eigen opgang,

’ 95-p.wk. all-in. Tel. 045-
-223482. b.g.g. 045-221278.
Te huur CADIER EN
KEER (Limburgerstraat),
mooi eenpersoonsapparte-
ment bestaande uit woon-kamer met open keuken,
slaapkamer, douche en
w.e-ruimte ’ 672,50 (all-
in), huur garage mogelijk.
Inl. Nicyjlai Makelaardij
tel. 043-54555.

APPARTEMENT te huur
in Übach o. Worms, ’ 500,-
-per mnd. all-in. Tel. 045-
-460119.
Te h. APPARTEMENT
Kerkrade en Hoensbroek,
tel. 045-723988.
KAMERS te huur ’ 300-
-§.mnd. Rijksweg Nrd. 12.

ittard 04490-12078, na
11.00 uur.

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.
Te h. gevr. kleine EENGE-
ZINSWON. m. tuin evt. kl.
boerderij. Br.o.nr. HO 082
LD Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.
Man, 50+ , wil SAMENWO-
NEN in gr. huis 50/50 omg.
Heerlen. Br.o.nr. HK 228,
Limburgs Dagblad, Post-
bus 3100, 6401 DP Heerlen.
Te h. gevr. WINKEL-
RUIMTE - centrum Heer-
len. Inl.: 04490-13531/-
-18632.
Studente zoekt KAMER in
Sittard of Geleen. Huur tot

’ 300- Tel. 04498-55895.

Te' k. EENGEZINSWO-
NING Kennedystr. 24,
Hoensbroek-Manarade.

Te k. halfvrijst. woning
met 20002 weiland te HOL-
TUM-BORN. Tel. 04499-
-3232, b.g.g. 3205.

Te k. BOUWGROND gel.
centr. H'broek, ml. tel 045-
-214399, na 18.00 uur.

Wij vragen huurwoningen
voor relatie, welke tijdelijk buitenlandse employees moet
huisvesten. Stienstra Heerlen tel. 045-712255.

Nieuwenhagen
Nu kunt u nog profiteren van de hoge 'oude' rijkssubsi-
die!Aan deKleikoelenweg bouwen wij leuke eengezins-
woningen met of zonder garage. Hier kunt u nog in uw
eigen huis wonen voor een maandlast vanaf ’ 308-
Voor meer informatie: bel Stienstra 045-712255.
Groot goed onderhouden
woonhuis te k. in GUL-
PEN. Ind.: 2 kelders, hal,
grote L-vormige woonk.,
met open keuken en luxe
aanbouwkeuken, 1 bijkeu-
ken en bergruimte, luxe
badkamer, 5 gr. slaapka-
mers, voorzien van stro-
mend water met open hal,
gr. zolder, m. dakterras,
geheel voorzien van gas-
c.v., ook geschikt voor
Bension, vr.pr. ’ 185.000-,

lorpstr. 9, tel. 04450-2225.

Heerlen, Schaesberger-
veld, leuk woonhuis met
kelder. L-vormige woon-
kamer met schrotenpla-
fond, keuken met compl.
luxe mr., flinke achtertuin,
le verd.: 2 slpks.. fraai bet-
.badk. met douche en v.w.
2e verd.: 2 mansardeka-
mers, bouwjaar ca. 1950,
aanvaarding 4 mnd. na
koop. Vraagprijs

’ 115.000- k.k. STIEN-
STRA. Heerlen, tel. 045-
-712255.

Te koop Übach over Worms
Nieuwenhagerstraat

Nog te bouwen riante vrijstaande eengezinswoning met
garage op ca. 430 m2; woonkamer 9.10 meter lang, se-

I parate keuken, berging, 3 slpk., badk. met o.a. ligb., vas-
te trap naar zolder, prijs ’ 183.962- v.o.n. (excl. rente-
verlies tijdens de bouw). Premie-B. 1e jr. ’ 2.240- to-
taal ’ 9.520- Voor meer informatie: bel Stienstra 045-
-712255.
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.<■& \ _■*% James Bonrfs
1 _**& 4 JftM all time high!
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l ROGER MOORE as ian fleming s
■ JAMESBOND 007^ *

I Dag. 2.30-8.30,Za.Z0. 2.30-6.45-9.30

\ i hlwtMti natje m\tstiel welt
■ Dag 3 30-8 00. Za. Zo 3.30-7 00-9 30 NietopMa.

Jt^^^^^^EEN HET
3 S" v l HAAIENMEER
ü_l /TK 'V_A -geheel nederlands
mM Ix>-/l jV. Dag 200 gesproken A.L._____ 1^ A

V\ Ma. 8.00 .JgLSlpPißiiifc
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I DAGEN o 22.15 UUR ]
Donderdag THE PIRATE MOVIE
Vrijdag Bruisende actie, avontuurlijke spanning en puike

■ 21-22 |Uli muziek. Knsty McNictiol - Christopher Atkms (a.i.) ■
■ Zaterdag I ■_ Zondag

Maandag I■ 23-24-25 juli | ■ ■
■ ' I ■
a Dinsdag BIG BOMBER BWoensdag BUD SPENCER op z n allerbest!■ 26-27 juli Dit is 'm weer helemaa ■

DAGEN - 24.30 UUR ■— I ■
■ Oonderdag STREET FIGHTERS ■
H Vrijdag Vigilante Als de politie niets doet. ruimen wij het B_ 21-22 |Uli tuig wel op (16 i)

Zaterdag E2^M" Zondag I m
■ Maandag I m
m 23-24-25 tuli I |L

Dinsdag SPETTERS ■
■ Woensdag De bekende film van Paul Verhoeven KEIHARD & ■
■ 26-27 juli ROMANTISCH, met RENEE SOUTENDUK (16 |.) ■m I I
B ledere zaterdag van 10 tot 14 uur K

■ PRIVÉ AUTOMARKT in de AUTOKINO »
■ Informatie 2ie onze autokino-tolder ■

B^BBl^^^^^BB _____TST

Wij lenen u graag geld.
En spelen daarbij open kaart.

Dit zijn onze tarieven voor persoonlijke leningen:
U betaalt terug in:

U krijgt I
in handen 24 mnd. 36 mnd. 48 mnd. 60 mnd.

3.000,- 149.75 107,79 86,60 73.98
5.000,- 249,59 179,65 144,34 123,30
8.000,- 393,38 279.72 223,47 189,11

10.000,- 491,73 349,65 279,34 236,39
12.000,- 581.01 412,39 328,08 277,60
15 000,- 726,27 515,49 410,10 347,—
18.000.- 866,51 614,39 488,12 411,28
20.000.- 962.79 682.65 542,36 456,98
25.000,- 1.198,52 848,96 673,17 567,85

CM V BANK
045-719680 Akerstraat 82a Heerlen

045-251043 Kerkstraat 294 Brunssum

s£Yo SSl".un« I ECHTE VROLIJKE
___s GESPROKEN HUN SPORT EINDIGT ___■_______ HOKNU KNALLtK

■E_E3|^^^^ Wm ineen W*%W i* ~ _rya
M'ljj'«UfJ_TH I.-O ' Z^.*''VQ NACHTMERRIE \ 1/^ ~*"^1

■ "k&WALTDISNEY'S DODENRIT VBOLWBENi WFm \ "occhio wwwu,mM , f __■
XSEX PENSION
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Wii 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. f64,
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.
Praat eerst eens met Cor-
nelis BRORENS óver de
verkoop van uw huis. Ma-
kelaar en taxateur o.g.
Óranjelaan 211, Geleen.
Tel. 04494-40030.
BORN: in Holturn een tus-
sengelegen woonhuis met
berging en voor- en achter-
tuin. Ind. b.g.: gang, toilet,
woonkamer, keuken.
Verd.: 4 slaapkamers en
badkamer, c.v. Pr.
’90.000,- k.k. Livac BV,
Brugstr. 19, Sittard, tel.
04490-10855.
STEIN: tussengelegen
woonhuis met tuin. Ind.
b.g.: hal, woonkamer, keu-
ken, toilet, badkamer.
Verd.: 3 slaapkamers, vas-
te trap naar zolder, kelder.
-Prijs slechts ’ 75.000- k.k.
Livac 8.V., Brugstraat 19,
Sittard, tel. 04490-10855.
MERKELBEEK half-
vrijst. keurig onderhouden
woonhuis met voor- en
achtertuin en garage. Goe-
de ligging. Ind. b.g.: gang,
toilet, woonkamer (parket-
vloer), volledig geïnstall.
eetkeuken. Verd.: 3 slaap-
kamers (parketvloer) en
een badkamer met ligbad.
Zolder 3 kelderruimten,
waarin o.m. eenvoudige

■ keukeninrichting. C.v.
Prijs inclusief volledige
stoffering ’llB.OOO- k.k.
Livac 8.V., Brugstr. 19,
Sittard, tel. 04490-108&5.
Te k. weg. omst. Café PE-
TIT-RESTAURANT fritu-
re met invent. in Gulpen.
Kooppr. ’ 185.000- Br. o.
no. SH 524 LD Nobelstr.
12, 6411 EM Heerlen.
SPAUBEEK: royaal ver-
bouwde 4 'slpks., woning
met badk., douche + lig-
bad, garage met vrije ach-
terom ’ 125.000-k.k. Bon-
gerd 34.
Te koop rustig gelegen
halfvrijst. WOONHUIS na-
bij Draf- en Renbaan
Schaesberg, vr.pr.

’ 129.000-, tel. 045-421433.
Kerkrade-Bleyerheide.
Mooi tussenliggend woon-
huis met berging, woonka-
mer met plavuizen, keu-
ken met compl. inrichting,
3 slpk.. badk., vaste trap
naar zolder. Aanvaarding 3
mnd. na koop. Vraagprijs
’119.000- k.k. STIEN-
STRA Heerlen tel. 045-
-712255.
HUIS te k. gesch. v. die-
renliefh., tuin 600 m2, cv,
verw. keuk, gr. 4x4 m, aan-
bouwkeuk., gr. woonk.
9x6, 1 studeerk., bad m.
douche, 3 slpk., gr. zolder
m. vaste trap, kelder. Alles
zeer goed onderh. Pr.

’ 130.000- Tel. 045-316123.
Weg. omst. tek. vrijst. WO-
NING 750 m2grond. Ind.:
L-kamer m. openh., aan-
b.keuken. kelder, gar.,
mod. badk., 3 slpks., pr.
n.o.t.k. Rijksweg 2, Heer-
len.
KERKRADE-BLEYER-
HEIDE mooi tussenlig-
gend woonh. met berging.
Ind.: woonk. met plavui-
zen, keuken met compl.
mr., 3 slpk., badk., vaste
trap naar zolder. Aanv. 3
mnd. na koop. Vraagpr.

’ 119.000- k.k. Stienstra
Heerlen tel. 045-712255.
Te k. te GELEEN, Boer-. haavestr. 35 riante half-

" vrijst. won. m. 3 slpkrs., gr.
tuin + aanbouw. Pr.

’ 154.000k.k. Te bezich. na
tel afspr. Tel. 04494-46956.
SUSTEREN: te huur grote
boyenwoning m. gar. Tel.
04499-2724.
Te k. weg. ziekte RE-
CREATIEGROND (2160
m 2). Event. te gebr. voor
camping. Gemeente Val-
kenburg a/d Geul. Te bevr.
045-351562. Na 18.00 uur.

NewLook 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 8-10.
TRAPPENSPECIALIST:
Zelissen, Dorpstr. 25, Sit-
tard. Bel voor folder of in-
formatie, tel. 04490-19970.

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

HONDENKAPSALON
„Jomaj", Kerkraderweg
02, Heerlen. Tel. 04£
418522.
Pony rijden!!! Kinderboer-
derij „OOS HEEM" Nieu-
wenhagen i/d vakantie,
open 2-5 n/m.
Gratis POESJES af te ha-
len. Cluysenaerstr. 16,
Schaesberg, tel. 418277.
Te k. Drachtige ROTH-
WEILER, teefje, 9 wk. oud,
ontwormd en geënt. Tel.
04494-48754.
Te k. DOBERMANN, reu 9
mnd. oud, zeer mooi, tel.045-721067.
Zeer mooie DWERGTEK-
KELS, langhaar met stam-
boom te k. Provincialeweg
Zuid 143 Oirsbeek. .
Te k. DWERGPOEDEL-
TJES m. stmb. Div. kleu-
ren. Kennel v. Klein Nul-
land, Servatiusstr. 45,
Kerkrade, 045-453264.
te k. BOUVIER 1 Jr. oud,
teef, l.harig, pr. ’3OO-,
04499-2948, na 17.00 uur.
Te k. 1 paar pracht RO-
ZELLA'S en roodruggen,
of te ruil tegen dwergpape-
gaaien, tel. 04499-1617.
Te k. AIREDALE-TER-
RIERS. Humkoverstr. 143,
Meerssen.
Te k. nest jonge BOU-
VIERS, 9 weken oud, met
stamboom, gecoup. en
ontw. en ingeënt. Tel. 043-
-625916.
Goed TEHUIS gez. voor
jonge poezen (9 wk.), tel.
045-412469.
Te k. mooie Afghaanse
WINDHOND m. papieren,
zeer liefvoor kinderen, tel.
04406-1597.
GRATIS af te halen, jonge
hond, 3 mnd. 04498-56036.
Te k. FRETTEN en frët-
teerhond, ouders goed be-
jaagd op vos. Te bevr. na
16.00 uur, Froweinweg 57,
Eys.
Engelse COCKERSPA-
NIELS pups met stam-
boom, flonigmanstr. 48,
Schaesberg.
Te k. nest COCKERSPA-
NIELS, zeer mooi, Kissel
31, Heerlen.
Weg. omst. goed teh. voor
Mechelse HERDER l/i jr.
Kan geprob. worden, tel.
045-722482.
Te k. weg. omst. Deense
DOG, teef met papieren,
t.e.a.b. Oude Kerkstr. 72,
Hrl.
Te k. BIJENVOLKEN ras
Carnica. Gelissen Haagstr.
40 Merkelbeek tel. 04492-
-1852.
Te k. kleine BOUVIER
reu, oortjes niet gecoup.
Nullanderstr. 140 Kerkra-
de^DOBBERMAN-PUPS 8
wk., ouders kamp. afst.
Pittonvils, 3320 Meiderts
(B.) 09-3216766545.

Te . JAGUAR XJ 4,2
i.z.g.st. Wit met zwart leren
dak, air-cond., sportvel-
gen, automatiek. Vr.pr.
712.500,- Lord Nelson
Bar, Heerlerbaan 107
Heerlen tel. 413582.
Voor SCHOKBRKKEKS
Autobanden Thijssen b.v.,
Geieen, 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.
OPGELET! Wij geven

’ 100- tot ’ 20.000- voor
uw auto en sloopauto. Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.
Te k. SAAB 900 turbo, '79,
i.z.g.st., 5-drs., metal.,
schuifd., Bfr. 220.000,-.
Windmolenweg 51, Maas-
mechelen, tel. 011-765519.
Auto's te k. gevr. Betaal
goede prijs en vriiwarings-
bewijs. Garage SCHAËP-
KENS, Khmmenderstr.
110 Klimmen tel. 04405-
-2896.
Gebruikte AUTOBAN-
DEN te k. Doe-het-zelfea-
rage, Arnoldenstr. 16,
Stein-Nieuwdorp. Tel.
04495-2210.
HONDA motor type CB
650 custom bj. 1981,
z.g.a.n. Schildstr. 60A,
Treebeek, tel. 045-217850.
SOS-SLOOPHANDEL me-
n verkoop van sloop- en
tweede handsauto's Haef-
land 28 Brunssum, tel. 045-
-259912.

Voor UITLIJNEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494-45100.
Voor ACCU'S Autoban-
den Thijssen BV., 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. 045-
-725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten,
Voor BALANCEREN Au-
tobanden Thijssen BV.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor AUTOBANDEN Au-
tobanden Thijssen B.V,
Geleen, tel. 04494-45100.

Te k. gevr. AUTO'S, ieder
bj. merk of prijsklasse,
schade of spuitwerk geen
bezwaar. Tel. 045-419192.
Te koop van particulier
PEUGEOT 505 STI auto-
matique, km.st. 65.000,
bwj. nov. '79, kl. bruin-
mett., n. autom. schuifdak
en ramen,s stereo, radio,
get. glas (zonwerend), z.
goed onderh. i.pr.st. Vr.pr.

’ 12.000,-. Tuinstr. 10,
Heerlen, tel. 045-217425.

" Te k. OPEL Kadett coupé
SR, vele acces., sportw.
enz. bj. '75, Servatiusstr. 2,
Kerkrade.
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.
Te k. DATSUN 1000 luxe,
bj. april '74. Tulpstraat 29,
Heerlen.

Golf S automaat '82
Audi 80 Arrow '80 4-drs.; Audi 80 L 79; VW Jetta GLS
autom. '82; Jetta Export '81; Goli 74 t/m '81; Alfasud '82;
Citroen 2CV 6 Charleston '81; Renault 5 GTL '81; Hon-
da Accord 78; Fiat Mirafiori 75; Renault 14 79; Ford
Taunus 2 liter GLS '80 4 cil.; Ford Taunus 1600 78; Ford
Escort 1300 Sport '81; Ford Escort Ghia '81; Mitsubishi
Sapporo 79; Opel Ascona 79; Opel Kadett '80; Simca
Horizon '80; VW Polo C '82; Golf D '82. Peter Schunck-
straat Heerlen, tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr.
van 9.00-18.00 uur; zat. van 10.00-17.00 uur; donder-
dag koopavond tot 21.00 uur.

Verkoopcentrum Veneken
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Wij bieden aan, door inruil op Citroen: BMW 525 1978,
70.000 km, blauw; Toyota Tercel 1982 23.000 km bruin;
Volkswagen Golf LD 1979, 120.000 km rood; Mitsubishi
Saporro 2.0 1980, bruin; Renault 14 TL 1980, 91.000
km, rood; Ford Escort 1.3 1978 73.000 km, geel; Re-
nault 18 TS stat.car 1981 75.000 km blauw; Renault 20
TS 1977 77.000 km, beige; Alfasud sprint 1979 45.000
km grijs; Mini 1000 1979, 68.000 km rood; Citroen:
2CV6 Club 1979 beige LNA 1980 rood; Visa Club 1979,
blauw; Visa Club 1980 zwart; Vis Club 1981 beige; Visa
Super 1980 groen; Visa super 1979, blauw; GSA Pallas
1980 groen.

Uw Citroen-dealer
Autobedrijf van Leeuwen, Strijthagenweg 129, Kerkra-
de-W, tel. 045-453355.
Met spoed te k. gevr.
LUXE WAGENS bestel-bussen, ook schade of de-
fect. Hoogste prijs. Tel.
045-456963.

Het adres voor gebruikte
AUTO-ONDERDELEN.
Alle typen. Verboom BV,
Leemkampsweg 2, Pale-
mig, Hrl. Tel. 045-720654.

Te k. OPEL Manta SR 'j
sunroof, LPG, trekh., 1
geel 't Park 3, Nieuwenfl
gen, na 17.00 uur. ;
Te k. BMW 1802 type "'blauw met i.z.g.st. 't P>J3, Nieuwenhagen, na I7fl
uur. J
Te k. ALFETTA 2000 GT
bj.'Bo, schuifd., LPG, aW
velgen, le eig. 't Parkj
Nieuwenhagen, na 17.1
uur. .
Te k. gevr. SLOOPA!<
TOS. Wij doen ook di
auto rep. M. v.d. Ven. TM
luwstr. 10, Heerlen. I
045-214929. J
Te k. autom. DAF 66 ó
Luxe, wit, nwe. uitl, ret
cil. enz. 1007c in ord

’ 1.075. Markt 67, H'broö
tel. 045-219941. j
Tek. DATSUN Cherry G
bj. '80, jubileumuitgaj
type X zilver, tel. 044»
6785, na 5 uur. j
Te k. SCHADEAUTO
m. kenteken Fiat Uno '«Golf GLD '80; Opel Man
16S '76. Langs de Hey 1
Sittard.
Te k. RENAULT 6 bj. "}
Mazda 818 autom. bj. '"Bernhardstr. 12, Munste
geleen.
Let op, let op, inruilers V|
gerenommeerde zaak
koop voor weggeefprijze
kijk en vergelijk in prijs «
kwaliteit, vraag niet W
het kan, maar profiteer «
van. Let op: OPEL Ascofl
16 SR op gas '80 ’ 8750/
Mercedes 350 SE
’4250,-; Mazda 818
’3750,-: Ford Escort gg
76, ’3950,-; Citroen GS

.'7B, ’2450,-; Ford EscoJ
'77 autom. ’ 3750,-; Hon<»
Civic '77 ’3750,-; Mits*
bishi Celeste '77 ’3750,'
Datsun 120Y gas ’2450,;
Datsun Cherry AF II !

’ 3750,-; Opel Ascona J.gas ’3750,-; Mazda 10»
79 ’ 3450,-; Mercedes 2*
D autom. '75 ’ 3450,-; MH
'77 ’2750,-; Honda CW
'77 autom. ’3750,-: V\Golf '75 ’ 2750,-; Audi l?'75 gas’ 1450,-; Austin A
legro '79 ’2950,-; Sirn<-
-1308 bj. '77 ’2450,-- Hfcedes 200 D 13 '76 ’ 3450^Speedboot 60 pk met tr»
ler ’3750,-. Steeds wiss*
lende voorraad, snelle 'nanciering. Inruil mol
Crombacherstr. 7, Kerkr*; de-West, Gracht, laats»
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economie, achtergronden
Schoolverlaters jagen Limburgs percentage op

Werkloosheid
fors omhoog

il. — De werkloosheid in Limburg is in de afge-
* 'open maand weer fors toegenomen. Het percentage van
il Wannen zonder job liegt er niet om: 18,7. Landelijk gezien
j steeg de werkloosheid vorige maand tot 16,3 procent.. Bij
7, yr°u.welijk Limburg is de situatie nog ongunstiger. Momen--1 teel is één van de vier vrouwen in onze provincie werklloos.
1 üe aanmerkelijke groei van het legioen Limburgers zoeder
«j "aan wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe jaargang
,JJ schoolverlaters. Momenteel staan bijna 12.000 mannelijke en
3 vrouwelijke schoolverlaters als werkloos te boek. Het aan-
I deel van de werkloosheid onder jeugdigen in de totale werk-
n) J°9sheid in Limburg bedraagt als gevolg daarvan inmiddels
£ bIJ de jongens iets meer dan een kwart en bij de meisjes de\ helft.
§ liit w,frkloosheid onder de manne-
{rn beroepsbevolking steeg vorige

!" "jaand met een half procent, ofwel"tet 1305 tot in totaal 46.709. In ver-
rijking met de situatie van eenjaar geleden geeft dit beeld alle re-en tot somberheid. Het huidige

werkloze mannen is thans
uim 9190 groter danin juni van ver-fden jaar.

Compensatie
i egenover de groei van het werk-oosheidscijfer van afgelopen juni

iaat slechts een zeer bescheiden
! eizoensmatige compensatie, die

h°°H 31 is ëeleSen in de bouwnijver-
i Aei°-. Het Districtsbureau voor de

in Limburg

* o°jmt het enigszins verrassend dat
ndanks de inschrijvingvan school-

verlaters de werkloosheid bij debouwnijverheid toch nogvrij duide-«Jk is gedaald met in totaal 366 man-
den. Voor een deel is deze daling teanken aan de terugkeer van pen-vaars met een bouwberoep naaret buitenland. Met name de groepan ex-pendelaars naar Duitsland
'onk afgelopen maand met 142jannen. De werkloosheid onderx-grensgangers naar België daar-entegen nam ietwat toe. In totaal

staan thans 2738 ex-pendelaars als
werkloos geregistreerd.
De belangrijkste ontwikkelingen
van de werkloosheid per beroeps-
groep deden zich vorige maiand
voorts onder meer voor bij de me-
taalbewerkers met een toename van
617 ingeschrevenen, kantoorperso-
neel met 250, personeel in algemene
dienstmet 208 en onderwijzend per-
soneel met 167.
De ontwikkeling van de werkloos-
heid onder mannen in de vorige
maand vertoont per rayon duidelij-
ke verschillen. Relatief het gun-
stigst springt daarbij het rayon
Brunssum uit, waar het aantal inge-
schreven met 7 verminderde. Kop-
loper bij de toename van de werk-
loosheid is het rayon Westelijke
Mijnstreek met 408 mannen, ge-
volgd door Maastricht (358), Weert
(174), Venlo (119), Roermond (.85),
Kerkrade (80), Valkenburg (41) en
Heerlen (14).

Vrouwen
Vergeleken met het landelijke per-
centage van 18,5 neemt Limburg
wat betreft de werkloosheid onder
de vrouwelijke beroepsbevolking
met een percentage van 25,2 - im to-
taal thans 23.297 ingeschreven -wel zeer sombere positie in. Bij dit
triest beeld steken de GAB-rayons
Weert en Kerkrade nog extra on-

gunstig af met percentages van
respectievelijk 32 en 31. In zijn to-
taliteit is het aantal vrouwen zon-
der werk in onze provincie onge-
veer 4700 groter dan het vorig jaar.
Zonder uitzondering nam in alle
GAB-rayons de werkloosheid on-
der vrouwen verder toe, waarbij
de Westelijke Mijnstreek met 468,
Maastricht met 360, Venlo met 229
en Heerlen met 129 boven aan de
lijst staan.
Na een lichte opleving is de vraag
naar personeel afgelopen maand
weer afgenomen met 59 tot 762. De
vraag naar jeugdigen beneden de
19 jaar nam enigszins toe tot 86. In
beide situaties betkent dit echter
niet meer dan de bekende druppel
op de al even bekende gloeiende
plaat voor werkzoekend Limburg.

BEURS-
OVERZICHT
Opmars
AMSTERDAM - Op een vastDamrak nam gisteren opnieuw
Heineken het voortouw. De me-dedeling over de goede uitkom-
sten in het eerste halfjaar bleef
beleggers inspireren en in de
ochtenduren liep de koers van
net drankenfonds verder op
naar ’ 119,80. Dit betekende een
winst van ’ 4,30.

Ook VNU zette de opmars onver-
droten voort met een vooruit-
gang van bijna ’ 3 op ’ 89.De
banken gedroegen zich vast.
Hier was Amrobank ’ 1,20 hoger
OP ’62 en NMB ’4 op ’154.ABN werd ’ 2,50 duurder op
(378,50. Bij de hypotheekban-
ken ging WUH ’ 1,50 vooruitnaar ’ 120,50. Bij de verzekeraarswas de grootste winst weggelegdvoor Nationale Nederlanden die
■£2,20 hoger geprijsd werd op
J 159,70. De scheepvaartfondsen
Waren goed prijshoudend. Ahold
Slng ’ 2 hoger in andere handen
over op ’ 172,50 en Gist-Broca-«es ’ 1,50 hoger op ’ 155. Pak-
hoed won ’ 2 op’ 55 en ook Océ-
van der Grinten ging met een-
zelfde bedrag omhoog naar ’ f

Van de internationals was Uni-
Jever rond het middaguur ’ 2,30
«eter op ’ 202,50 en KLM ’ 1,30
°P ’161,80. Akzo, Hoogovens,Philips en Kon. lic voegden een
Paar dubbeltjes aan de koers
?"*" Pc staatsfondsenmarkt gaf

stijgingen te zien tot tegen de
nalve punt.

Lokaal
Op de lokale markt bleef wind-stilte heersen. De markt als ge-
heel lag er echter weer redelijk
°y- Buhrmann-Tetterode klom
J 1 naar ’ 48 en Audet was ’ 3 in
Jierstel op ’ 143. Sanders Behang
lag gevraagd en op een ’ 2,70 ho-gere koers van ’ 106,50 kon nietaan alle vraag worden voldaan.
aorsumij-Wehry rukte ’ 4 opnaar ’ 184 en NBM-bouw ’ 0,60naar ’ 7. De autobedrijven lagen
goed in de markt. De RAI heeft
gemeld dat de autoverkopen dit
Jaar flink zijn gestegen. AIRwerd ’2O duurder op ’ 1270 en
°ok ARM werd wat duurder. Vrij
vast waren voorts onder meer
Wegener en Bols. Rohte en Jis-
Koot raakte wat in de verdruk-king.

PP de actieve markt bleef VNU
later stijgen. Vroeg in de mid-
Qag was de koers ’92 geworden,wat een verdubbeling van de
winst tot ’ 6 betekende. De restvan de markt gaf maar geringe
verschuivingen meer te zien. De
staatsfondsenmarkt bleef stij-gen en voor sommige soorten
"ep de winst op tot bijna eenvol punt.

LOZO contra plannen
winkelketen Macintosh
VENLO - De Limburgse Organisa-
tie van Zelfstandige Ondernemers
(LOZO) is het niet eens met de wij-
ze waarop het confectiebedrijf Ma-
cintosh uit Stem in Limburg een
winkelketen wil starten. Volgens
de LOZO houdt Macintosh zich
daarbij niet aan het planologisch
beleid omtrent vestigingsplaatsen.
Het Steinse bedrijf wil onder de
naam Superconfex filialen vestigenin leegstaande magazijnen, garages
en andere panden op bijvoorbeeld
industrieterreinen.Dit is volgens de
LOZO in strijd met de ontwikkeling
dat de detailhandel geconcentreerd
dient te worden op daartoe aange-
wezen plaatsen. De LOZO kondigt
aan zich tegen de plannen van Ma-
cintosh te zullen verzetten. Het on-dernemen van akties en het voeren
van procedures tegen Macintosh
sluit de LOZO daarbij niet uit.

AD VIES VAN SER-COMMISSIE AAN MINISTER

Actie tegen malafide
beleggingspraktijken

DEN HAAG - Ondeugdelijke
beleggingspraktijken moe-
ten, bij het ontbreken van
wettelijke mogelijkheden,
via de publiciteitsmedia aan
de kaak worden gesteld,

waardoor het voor slechtwil-
lende ondernemers moeilijk,
zo niet onmogelijk wordt
nieuwe slachtoffers te ma-
ken. Dat schrijft de SER-com-
missie voor consumentenaan-

gelegenheden (CCA) in een
advies aan de minister van
Financiën en de staatssecre-
taris van Economische Zaken
(consumentenzaken).

Volgens de CCA komen malafide
beleggingspraktijken op vrij ruime
schaal voor. Aangezien het daarbij
veelal om niet via een branche-orga-
nisatie georganiseerde beleggings-
adviseurs gaat, bieden een onpartij-
dige klachtenbehandeling en tucht-
maatregelen geen soelaas. De Ver-
eniging voor de Effectenhandel, het
overlegcollege van de banken en de
makelaarsvereniging willen wel het
gedrag van de eigen leden in banen
leiden, maar vinden dat de overheid
dat maar moet doen ten aanzien van
de niet-georganiseerden.

Verbeteringen
De CCA betreurt het dat de over-
heid niet met reeds eerder door de
SER voorgestelde wettelijke maat-
regelen is gekomen. Het gaat om de
invoering van een prospectusplicht
en een afkoelingsperiode bij aan-
koop van onroerend goed. Verbete-
ringen zijn er ook, volgens de CCA,
die als voorbeeld noemt de wijzi-
ging van de colportagewet en het
stellen van wettelijke eisen aan ef-
fectenbemiddeling.

De CCA dringt echter aan op doel-
treffende wettelijke maatregelen
ter bestrijding van ondeugdelijke
beleggingsaanbiedingen. Zolang
dat niet zo is, moeten via de weg
van publieke signalering de mala-
fide praktijken aan de kaak wor-
den gesteld, meent de commissie.

Zuinigheid
op wielen

HEERLEN - Evenals de hitte vin-
dingrijk maakt in het zoeken naar
verkoeling, zo is het streven naar
zuinigheid vindingrijk in het zoe-
ken van mogelijkheden daartoe.
Aan de reeds lange rij van pogin-
gen zuinigheidsrecords te breken
wordt er in Heerlen een toege-
voegd. Daar vertrok gistermiddag
vanaf garage Veneken een Audi-
-100 in standaard uitvoering - de
auto van het jaar 1983 - met pre-
cies afgemeten 80 liter diesel aan
boord. Onder toeziend oog van
ANWB-functionarissen werd de
tank verzegeld alvorens chaffeur
er de 1800 kilometer lange retour-
tocht Heerlen-Oostenrijk mee on-
dernam. Vandaag uiterlijk morgen
wordt hij terug verwacht met een
verzegelde tank als bewijs dat wie
verre reizen onderneemt niet duur
uit hoeft te zijn met zijn brandstof.

" Chauffeur Gerhard Plattner uit Oostenrijk vult de tank aan het begin van de tocht. ANWB-
functionaris Diepenhorst (links) houdt een oogje in het zeil.

Auto-Info
los van Daf

EINDHOVEN - Het computerbu-
reau Auto-Info is losgemaakt uit
het DAF-concern en maakt thans
als juridisch zelfstandige onderne-
ming deel uit van deL plus T Soft-
ware-groep in Eindhoven. Voor
beide bedrijven betekent de sa-
menwerking schaalvergroting en
een betere waarborg voor het
voortbestaan van de onderneming,
aldus Auto-Info.

Auto-Info heeft zich gespecialiseerd
in computerprogrammatuur en ser-
vice voor garage- en transportbe-
drijven. L plus T Software-groep
richt zich op detachering, automati-
seringsprojecten en applicatiepak-
ketten voor verschillendebranches.
Het merendeelvan de medewerkers
blijft in dienst van Auto-Info. Een
klein aantal heeft gekozen voor een
baan bij DAF Trucks.

beurs van amsterdam GECOMBINEERDE BEURS
Binnenlandse aandelen
Ahold 167.50 170,50
Akzo 67,70 68,00
ABN 376,00 378,00
Amev 122.00 123,00
Amrobank 60.50 61,70
Bos Kalis Westm. 45,50 46,70
Dordtsche Pr. 120,20 121,00
Dordt. Petr. pref'. 116,30 117,00
Elsevier-NDU 349,00 349,00
Ennia 133,00 133,50
FGH 43.60 44,20
Gist Broeudes 153,30 154,50
Heineken 116,00 119,30
Heineken Hld. 102.00 105,00
Holl. Betongroep 94.50 94,50 e
Hoogovens 35,40 35,20
KLM 163,60 161,00
KLM (ree! 163,00 161,00
Kon. Olie 131.70 132,30
Nat Ned. 157,50 159,20
NedLloyd groep 97.00 96.60
NMB 148,50 154,70
Océ-Gr. 206,00 208,00
Van Ommeren 27,30 27,50 e
Pakhoed Hold. 53,50 55,70
Pakhoed eert. 49.00 51,00
Philips 49,40 50,00 fRobeco 303,00 304,00
Rodamco 131.50 131,50
Rolinco 297.00 299,50
Rorento 189,30 189,40
Unilever 199,80 202,30
Ver. Bezit VNU 86.50 g2,20
Volker Stevin 35,30 3550Westland U.H. 110,00 121,00

Binnenlandse obligaties
12.75Ned. 81-91 125 20 125,50
12.50 id 81-91 11530 115,60
12.25 id 81-88 111.10 111,30
12.00 id 81-91 112.70 112,90
12 00 id 81-88 109.90 110,10
11.75 ld 81-91 108,50 108,80
11.50 id 80 109,20 109,70
11.5(1 id 81-91 110,70 111,20
11.50 id 81 9_! 111.20, 111,90
11.50 id 82-92 111,50 112,00
11.25 id 82-92 110,40 110,90
11.25 id 81-96 114.00 114,20
11.00 id 81-88 106,60 106,80
11.00 ld 82 109.90 110,40
10.75 id 80 108.00 108,20
10.75 id 81 107.40 107,70
10.5(1 id 74 104,10 104,20
L0.50 id80 109.90 110,30
10.50 id82-89 105.30 105,60
10.50 id 82-92 107.20 107,50
10.25 id 8 107,91) 108,00
10.25 id80-87 104.30 104,40
10.25 id 8292 108,30 109,50
10 1)0.(180 104.40 10480
10.00 id 82 89 104.10 104,4010.00 id 82-92-2 105.00 105.601000 idl 10.5.50 105,909.75 id 74 104.10 104,30

9.50 Kl 76-86 103,60 103,60
9.501476-91 101.80 102,10
9.50 ie] 80-95 103,00 103,309.50 iel 83-90 103,30 103,70
9.25 id 79-89 102,00 102,209.00 id 7d 100,90 101,00
9.00 id.79-94 101,00 101,108.7did. 75-1 100,50 100,50
8.75 id. 75-2 100.20 100,208.75 ia 76-96 100.00 100,00
8.75 id 79-94 99,80 99,80
8.75 id 79-89 100,50 100,50
8.50 id 75-90 99,50 99,608.50 id[75-91 99.50 99,60
8.50 id 78-93 98,80 98,908.50 id 78-89 99,80 99,90
8.50 id-79-89 99,80 99 90
8.25 id 76-96 97,60 97 70
8.25 id 77-92 98,20 98 208.25id 77-93 98,20 9820
8.25 id 79-89 99.50 99 60
8.25 id 83-93 98,20 98 60
8.00 id 09 96.80 96,90
8.00 id 70-95 96,80 96 90
8.00 id 71-96 96,50 gö'eo
8.00 id 70-1 101.80 10190
8.00 id ,o 2 100,80 10090
8.00 id 70-3 100,60 10o'70
8.00 id 76 91 98,70 98 70
8.00 id 77-97 96,30 96 50
8.00 id 77-87 101,00 10110
8.00 id 78-88 99.20 99 30
8.00 id 83-98 96.20 9660
7.75 id 71-96 95,20 9s'3o
7.75 ld 73-98 94.80 9500
7.75 id 77-97 95.10 9520
7.75 id 77-92 96,50 go'öO
7.75 id 82-93 94,70 9490
7.50 id 69-94 94.80 9s'3o7.50 id 71-96 94.80 94^0
7.50 id 72-97 93.80 g3'go
7.50 id 78-93 95.30 9540
7.50 id 78-88-1 98.20 gg'3o
7.50 id 78-88-2 97.80 9790
7.50 id 83-87-90 94,80 9s'3o
7.50 id 88-90-2 94.90 9540
7.20 id 7*2-97 93.10 93'io
7.00 id 6 96.00 gg'oo
7.00 id 86-92 95.50 9550
7.00 id 69-94 93,90 93'g 0
6.75 id 78-98 91.60 9 i60
6.50 ld 68-93-1 93,80 g3'go
6.50 id 68-93-2 94,10 9430
6.50 id 68-94 94,10 g

4

6.25 id 6^-91 94.40 g 4

6.25 id 67 92 93.70 g3'7o
6.00 id 67-92 93,00 93'n0
5.75 id 65-90-1 94.20 9420
5.75 id 65-90-2 94.00 g 4'oo
5.25 id 64-89-1 96.00 y 6'oo
5.25 id 64-89-2 95,90 gg'go
5.00 id 64-94 92,10 92104.50 id 58-83 99,00 yg' 0o
4.50 id 59 89 94.50 g4'so
4.50 id 60-85 97.40 9740
4.50 id 60 90 93.50 93504.50 id 63-93 92,30 9230

4.25 id 59-84 98.90 qh qn
4.25 id 60-90 93,00 93004.25 id 61-91 92,80 99 804.25 id 63-93-1 91,80 nf'sn4.25 id 63-93-2 91,80 oiro4.00 id 61-86 96,00 afinn4.00 id 62-92 91,60 q,fin3.75 id 53-93 89,80 « „„
3.50id5t.47 92,10 go'4n3.50 id 53-83 99.50 99503.50 id 56-86 95,90 n='qn'3.25 id 48-98 89,60 89 603.25 id 50-90 92,70 92 703.25 id 54-94 88.10 8810?«!_!«« 882° 88303.25 ld 55-85 97,50 q 7 ln12.00BNG 81-06 119.00 i{h = nü"'^ 74-84 103.10 .03J011.00 ld 81-06 no.Bo min9.50 ld 74-99 102.2(1 In?"9.50 id 75-85 102.00 no'oO9.50 id 76-01 102,50 Jo2 809.00 ld 75-00 100.20 JoOOO8.75 id 70-90 99,50 qq 708.75 id 70.95 100,70 Tob 908.75 id 75.00 99,00 qq on8.75 id 77-02 99,10 qq'Vn
8.50 id 70-85 97,90 qq'in
8.50 id 70-95 101,30 mi 5n8.50 id 73-98 97.90 97 an
8.25 id 70-85 97.10 q 7'ln8.25 id 70-96 100.80 , nn q n8.25 id 76-01 96.20 qg 208.00 id 69-94 96,20 96'4fJ
8.00 id 71-96 96,00 9600
8.00 ld 72-97 95.90 9590
8.00 id 73-83 99.90 99908.00 id 75-00 95,40 95407.60 ld 73-98 93.20 go'2n
7.50 id 72-97 92.70 qo'sn
7.25 id 73-98 91,60 9180
7.00 id 66-91-1 95,20 95207.00 id 66-91-2 94.70 g4'7o7.00 66-4 94.g0 94'qo
7.00 id 72-97 gj,4o gi,4o6.75 id 67-92 94,50 94,70
6.75 id 68-93 93.50 93,70
6.50 id 67-92 94.00 g3,90
6.25 id 67-92 93.30 93,30
6.00 id 65-90-1 93.80 93,80 I6.00 id 65-90-2 95.20 95 205.75 id 65-2 94,50 94,50
5.50 id 65-90 94.20 g420
5.25 id 64-89 g3,90 93,g0
5.25 id 65-90 93.511 g3,50
5.00 id 58-88 94.30 94,30
5 00 id 64-89 93.70 93 704.75 id 58-88 93,30 93,40

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

4.50 id 58-89 93,50 93,60
4.50 id 59-84 97.90 98,00
4.50 id 60-85 96.90 96,90
4.50 ld 62-92 91.70 91,70
4.50 ld 62-93 91,50 91,50

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 86 80 86,20
6.75 Amro 73 99 5Ü gg,so
o.M Amro 69 _ _
8.50 Boskalis g 4 50 94,7011.00Bredero _ 105,50_ 'I^ Buhrm. T 95 00 95,00?00( redit L.B.N. _ _
K--r!"" jnv,„- 92-30 92-008.75E15ev.-NDU 100,00 105,507.25Furn73 96 50 g 7,50
5.«Uist-Br. 221,00 222,00
b.20 Hoogovens 7g go
!■:;? K"PPa, 73 96,00 b 97^008.75 KNSM 97,20 97,20
7^£mB

p 65-ü0 65-507..5K.N. Pap. 108.00 109,00
(.25 M mtosh 149go
9.00 Meneba 97 50 97,707.00 NMB-B 29.00 29,507.2. N'ederh.ia.e,.. 6,30 6,30
9.50Nutricia _ _
7.75Nutricia 108,50 108,50
«OONiiverd. 101.00 101,00

(;> 117,00 121,00
10.00 Pont 97,20 97,207.50 Proost B . _ 98,50
6.50 Rollinco 75 20 76.006.50 id. loon 78.00 a 76,008.00Sanders 98.00 98,008.75Sehuitema 98 00a
14.00SHV-Hld.Bl 126.90 126.90

B.7sStev.Gr. 93.20 93,505.00 Tyco Int.K _ _
8.25 Vih. But _ 2,70
9.00 VMF St 89.00 89,50
8.50Volk Stev. 88.30 89.007.ooW'have 138.00 139,00
7.ooW'sanen 98.50 98,30
8 75 W.V.Hyp. gB .OO 98,00

Binnenlandse aandelen
ACF 163.00 163,00
AMFAS 81.50 81,50
Asd Rubber 9.90 9,90
Asd. KijtuiK 23(1.00 240.00
Ant. Brouw —Am. Vert'. 197.00 197,00
Ass. St. R'dam 74.50 74,40
Audet 140,00 143,50
Aut. Ind. Rt. 1290.00 1270,00
liallast-N 75.00 75,50
Bain 53.20 52,50
Batenburg 380.00 382,00
Beek van 113.70 113,70
Beers 120.00 120,50
Begemann 72.50 72,50
Belindo 378.20 380.20
Berkel P 25.20 25.70

Blvdenst. C 1530.00 1555.00 e
Boer Druk 81.00 81,00
Bols 94,00 95.20

180.00 184,00
Braat Bouw 157.00 153,00
Bree 196.20 198,00

ast leert.] 189.00 192,50
Bree 174.50 174,20: . 172,00 173,50
Buhrm. Tett. 47.00 48,20
Cal. hold NV 34.60 34,60
Calve-D eert 280.50 281.00
id. 6 pet. eert. 1716.00 1720,00
Centr. Suik. 107.50 109,50
id. eert. 108.50 109,50

171.00 170,00
170.00 169,00

Chan 19.10 19,10
Kej 18.00 18,70

nmdo 382,00 378.00
Dcli mij. 57.10 57,00
Des-. 73.50 74,00
Dorp ei 59.00 56.50

77.50 78,00
Econosto 59.20 59,60
Emba 55.00 55,00

168.00 167,00
Fokker 79,90 79,80
Furm 35.30 35,00
„ ~ 40.00 40,30Gamma H. 476ü■ I '. 17-50 17.50."' 158.00 158,00
r, 741" 74,10

124.00 12400lsmlt 77.00 78 00139.50 139,80Hanen, 44 7() "HoeksMach 66]60
*5 00

NVHoldoh. 158üü
Holec gg 50
HALL Trust 21801 l„Holl. K 375 jf18-00
Holl Sea Searc. moü "Hum. Douglas 1780 {"■""
HVAMüencrt mM
1HL-Inter ri ~,. 'Ind. Maatsch. £5" 54,80
188Kondor 221 00 991 nnatM' 22.80 22 60Kempen B. 9550 "£ 277.00 276,00
KRR ' 100,00, 22.60 22 50

22.10 2180
8.00h NI 47.50 4 8 20Krasnap. 86 8„ Bg-

"' 14.70 14 90LandreUl. 120.00 12700Leicis. Wol. 97.80 98 go
Macintosh 137.20 138 10Maxw. Petr. 302.00 30200"f,"1 58-4" 58,80MH\ Adam [5,50 15 60. En. 530.20 535.00
R 1"'," 6350,00
ta. 1-4 1440.00 1440.00

Mulder 590.00 590.00Mijnb. W. 520.00 530,00Naarden 35.70 36,50
Naeff 122.00 122.00Nagron 23.80 23,60
NBM-Bouw 6.40 7,00
Nedap 234.00 235,00
Ned. Crediet 30,60 30,60

SHB 222.40 222,00
Ned Spnngst. 3910.00 3910.00
Nleistras/ 900.00 900,00
Norit 111.50 110,20
Nutneia GB 75.00 75.50

-lal 91.80 93,00
'ein 188.00 185,20

Otra 78.80 78,50
Palembang —
Palthe 55.80 55,90
Pont Hout 59.50 60,50

Fles 135.00 134,00
Proost en Br. 76.00 76,00
Rademakers 150.00 150.00

22.00 22.00
9 4 1 00 241,00

Riva 605.30 610.00
600.00 602.00RohteenJisk 68 .00 66.20

Rommenholl. 42ó 00 425,00
Rijn-Schelde 4 o(jf 3,90

103.80 107,00
eek 88,50 88,50

Sehuitema 85.00 85.50
Schuppen 169.00 169,00
Schuttersv. 39 50 39,50
Smit Intern. 41.50 41,10

129,00 130,00
Textiel Tw. 75 0 0 74,00
Tilb. Hyp. bk. 39Ü 3,00 eTw. Kabel h. 200.00 203,00b

27 30 27,30
Übbink 127.50 128,00
Ver. Glasf. 238.00 238.00
VMF-Stork 66.00 66.20

11 42.50 42.60
\RG Gem. Bez 48.0 0 48,80

41.00 42.40
122.30 122,50

aven Asd 210.50 211,00
.17.00 120.00
38.20 38,50

Wijk en Her _ 67.50

Beleggingsinstellingen
ABNaand.-F 203.70 204.50
AU. Fondsenb 140.00 140,00
Alrenta 127.20 127.50
Alvamv 142.00 142.50

ica Fnd. 229.50 230,00
Binn. Belf. VG 138.00 140,00
B()(; 161.50 162.50
Chemie.,l F 32.70 32,70

Irowth Sh. 28.40 28.50
20.80 20,80
1420.00 1470.00

Holland F .55.00
00 598,00

Japan Fund 30.00 30,30
164.00 164.00

-ik Ind. 1190.00 1200.00
Obam 110.50 110,50
Old Court Dir. 100.00 100.00
SciTech. 10.30 10.30
Sun,; 49.50 49,00
Techno 41.50 41.60
Tokyo PH 99.60 100.70
Urnfonds 19.40 19,55

Sand 22.00 . 22,00
51.40 51.10

Ihave 148.00 149.50

Amerika (orig. aandelen)
Am. Ex| 66.60 67.80

8 90 9,00
Am 1 61,90 61/70

37 90 38,40
Atl. R 48.50 48,90
Beth < 21.0r, 21,60 'P- 43.50 44,00
1 52,50

36.20 38.60_ _
55.00 57,00

'i'.emieal 32.30 33.10
46.75 46,85

lak 70.10 70.10[-'mP- 34Ï65 34^75Fluor Corp . 20,75
56.90 56.60
50.50 50,90

73.10(>il 67,70 67J0_ __
Gulf Oil 38.00 39,00

ie. 114.00 117 75
IKM „n- 121,25f

29.80 29 20
51.25 51,30Intern Tel.&Tel 44.20 44.60Luton Ind. 63.10 62^50
111.00 114 25

LTV C 14.25 14,30
Oil 30.70 30,70

Phil 61.60 64,60
Oee. Petr Corp. 23.80 24.00Pepi 34.00 34,70Phili 58,10 58.60 f

35.05 34,80
P 27,10 27,60

—KCA 28.10 28,40
Kep - 21.30 21.50

54.90 55,50
ick 40.00 4050

Shell OU . 48,90
39.10 4170
38.00 3750
48.60 47^20

Texa 35.20 35,40
129.00 127.00

06,30
Unio 50.20 57^00

24,40 24.50
2H.60 28 00

gh. El. 45,00 44^80
35.70 36 00
46.25 46^00

Certificaten (buit. aand.)
133.00 136,50AMAXInc. 75.7 0 7g 00
135,00 135,50

27 70A^Rrmn1' 18100 180-00AsARCOlne 101.00 102 00
139.' 13950
128.50 12600
15" 154:00

105,80
88.00103 11030

63,50 62 50
154 158.50Uank ." 191.00 187 60Dow Cl ;)5.50 96 50

204 00
98 50

63.00 6000
163.50 lei 80
144 14750128.80 12900209.30 ?os'fiflloelso00 12i 5083.50 8i «o
835.00 835,00

40.7
340.00 340,00
86.00 84,50 ■\! ' 125 125.40
115. 114.00'
183 182,00
21.00 330,00

273.00-
-240,0-

0-60.00 380.00
111.80'
186.50
99.00

165 165.00
100 99,00

72 10
155,00

128 130.00
81,00 '158.50
114.00
60.10
140.00
119.00

110.50 no.oo'
13 - 136,00'
382 370,00'
163 163,10'

70.10 '79,00
128.50'
101,20'128 128.00

Beurs & valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-
gen goud en zilver op 20 juli om 14.30
uur bij de firma Drijfhout, alles in kg:

GOUD: onbewerkt ’ 39.380-/39.880,
vorige ’ 39.450-/39.950: bewerkt ver-
koop ’ 41.880, vorige ’ 41.950.

ZILVER: onbewerkt ’ 1105-/1175,
vorige ’ 1100-/ 1170; bewerkt verkoop

’ 1240, vorige ’ 1230.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2,83 2,95
Engelse pond 4,25 4,55
Belgische frank (100) 5,44 5,74
Duitse mark (100) 110,25 114,25
Italiaanse lire (10.000) 18,25 20,25
Portugese escudo (100) 2,29 2,80
Canadese dollar 2,30 2,41
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 2,88575-8825
Pond Sterling 4,3935-985
Duitse mark 111.855-905
Franse franc 37,175-225
Belgische frank 5,5855-5905
Zwitserse franc 136,775-825
Japanse ven 120.36-20.46
Italiaanse lire 18,875-925
Zweedse kroon 37,57-37,62
Deense kroon 31,065-115
Noorse kroon 39,475-525
Canadese dollar 2,34225-4475
Oostenr. schilling 15,915-925
lerse pond 3,529-539
Spaanse peseta 1.9490-9590
Austr. dollar 2,52-2.53
Antill. fis. 1,5950-6150
Sunn. fis. 1,6050-6350
Saoedi riyal 83.55-83.80

INDEXAmsterdamANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste Al
CBS-indices over deAmsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerstekolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, eea. volgens
1979 = 100):

Algemeen 13490 13590
Algemeen-lokaal 28.80Internationals 14270 143 60Industrie n02() mOO
Scheep-en luchtvaart 147 (jo 14720
Banken 235;J0 239;80Verzekering 239 60 241.30Hanael n[ g 0 11400
CBS-obhg. index i840Rendem. staatslening g-j] gg2waarvan 3-5 jaar g'44 g'4 g
5-8 jaar V.76 B^s -8 jaar en langer y 03 9 0 2
nieuwste drie y jj 9 j 3rend. BNG-leningen gg] g'77
rend. bankleningen g'73 873
rend. spaarbrieven y'jg 9'j 2

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - hi het telefonisch
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand:
(tussen haakjes de laatste notering van
dezelfde dag)
AKZO 68,40-68,50 (68.30)
Kon. Olie 132.70-134,00 (133,10)
Philips 50.20-50,70(50,40)
Unilever 204,50 (205,00)
KLM 161,50-162,00 (162.30)

NEW YORK Dow Jones
NEW VORK - De beursgemiddeiden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begm 1213.44 565.53 131.21 483.74
Hoogst 1230.57 577.57 132.71 491.45
Laagst 1206.03 562.46 130 64 480.99
Slot 1227.86 575.37 132.32 490.09
wriies +30-74 +15-37 +2-l2 +n-96
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OPRUIMING BIJ
KULOWANY

NU MERKMEUBELEN KOPEN
MET HOGE KORTINGEN!!!

Zitgroepen———-——— van: voor:
De Sede-OS 2-zits in neck leder cocos 7780,- 4900,-
De Sede-OS 75 3+2+faut. in leder Gravel 17.273,- 13.450,-
De Sede-DS 94 zitgroep 14.520,- 11.995-
De Sede-DS 98 2-zits + verstelb. faut., leder naturel 12.700,- 9995,-
De Sede-DS 32 2-zits, faut. + voetsteun, leder wit 10.444,- 6995-
De Sede-DS 68 2-zits in natura excl. wit leder 9126,- 5990,-
Wittmann-lmmanuel 2-zits + faut., wasbare hoes 4592,- 3550,-
Wittmann-Tabarett 2-zits leder d.blauw 4966,- 3990,-
Wittmann-Marlene 3+2+faut. stof d.blauw + 2 tafels 13.614- 9990,-
Wittmann-Bonvie 2-zits stof + faut. leder 6008,- 4950,-
Wittmann-Patio 2-zits in stof 2320,- 1295,-
Leolux-784 2-zits in leder bruin 5656,- 3495,-
Leolux-274 21/2-zits in stof groen 3316- 2695-
Leolux-Samos 21/2-zits in leder leverkleur 5142,- 3995,-
Leolux-Acapulco 3+2+faut. in stof naturel 8788,- 5990,-
Leolux-Ypsilon 2-zits in stof I.blauw 4016,- 2990,-
Leolux-Mink 2-zits in extra dik leder 4690,- 3311,-
Leolux-Mink 2+3-zits in leder Saiga grijs 7230,- 5785,-
Montis 2-zits wit met wasbare hoes 2085,- 1795,-
Artifort-440 2-zits in stof Kyle naturel 3582,- 2990,-
Artifort-123 2-zits in stof Buritto grijs/beige 3179,- 2295,-
Artifort-425 2+2-zits in stof Valencia wit 7000,- 5250,-
Artifort 2-zits in stof Arosa 3241,- 2795,-
Knoll-Berry 2-zits + faut. in stof ruit blauw 3995,- 1995,-
Knoll-Berry 2-zitsbank in stof ruit lila 2312,- 1395-
Knoll schaakset - tafel + 2 faut. 3794,- 1995,-
Knoll-Domino grote hoekgroep leder Nubuk bruin 16.861,- 11.945,-
Knoll-Domino kleine hoekgroep leder roestkleur 8028,- 5575,-
Artima-Reliëf hoekgroep velours soft grijs 13.669,- 8500,-
Gelderland-1140 2-zits in stof Mikla wit 2730,- 2230,-
Wiener Werkstatten Belvedère wooneiland bruin 10.166,- 4490,-
Wiener Werkstatten Belvedère 2x2-zitsbankvelours 8277,- 3950,-

Fauteuils_______________________________________ van: voor:
De Sede-DS 54 leder bruin verstelbaar 4759- 2990-
De Sede-DS 57 Neckleder cocoskleur 4784- 3390,-
De Sede-DS 52 leder Souplesse donkerbruin 3255- 2390-
De Sede-Casino hoog model leder pepper 2890,- 2076,-
Leolux faut. 200 leder bruin 3085- 1995,-
Leolux-Motion in grijs leder 2295- 1995-
Meubin faut. Pelikaan in leder bruin en naturel 1695,- 875,-
Artifort-F519 in stof Vidgis naturel/rood,

melange, draaibaar 2043- 1595,-
Alifort-F172 in stof Valencia wit 2110,- 1590,-
Designo-James met voetsteun op wielen stof bruin 3464- 1995-
Fritz Hansen-Panton in stof zwart draaibaar 2075,- 1195,-
Avarte berken/zwart 2462- 1795-
Göte faut. draaibaar in leder groen (2 st.) 1875,- 650,-

Wandsystemen
Designo modelwand Camino 7761,- 5821,-
Designo modelwand Atrium zwart hoogglans 6915,- 3990-
Designo modelwand Atrium blank essen 10.225,- 6850,-
Designo modelwand Ontario donkerbruin 8125,- 4450,-
Designo modelwand Menuett

zwart met marrnerbladen 8811,- 3990,-
Designo modelwand Fjord blank eiken 6240,- 4650,-
Gwinner modelwand Batan

donker + teenriet vlechtw. 5282,- 3890,-
Die Collection modelwand Oase wit essen rand blauw 3033,- 1990,-
Leolux modelwand Interna in blank eiken 5675,- 3990,-
Galotti super vitrine glas helder 3594- 1990,-
ARS Nova zuil essen (uniek stuk) 4110,- 2950,-
Designo modelwand Camino 2-drs. 615,- 399,-
Designo modelwand Camino (dressoir) 2348,- 1695,-

Salontafels
Artifort-T832 grijs o 60 cm 726,- 399-
Artifort-T834 grijs 0 100 cm 937- 499,-
Artifort-TlOO marmer wit 80x80 cm 2376,- 875,-
R. Schmidt marmer glas ovaal 3531- 2295,-
Die Collection hoektafel travertin 602- 395,-
Gamma hoektafel glas metalen frame grijs p/st. 268,- 199-
Leolux salontafel, bruin massief 87x87 cm 1785,- 1290,-
Metaform bruin metalen bank 350,- 199,-
Metaform essen cylinder 60 cm hoog 500- 325,-
Metaform essen 80x80 cm kubus 790,- 395,-
Metaform essen 130x70 cm kubus 985,- 475,-
Metaform travertin blad RVS-onderstel langwerpig 1695,- 990,-
Metatorm hoektafel met plantenbak 130x100, wit 1790,- 990-

Eethoeken
Arco 4 stoelen + uittrektafel rond

wit essen transp. 3910,- 2990,-
Eetkamertafel grenen massief 1350,- 395,-
Metaform 4 stoelen TAM in leder

zonder armen zwart 3000,- 1950,-
Metaform 5 stoelen TAM in leder

met armen zandkleurig 4625,- 2300,-
Wittmann marmer tafel + 4 stoelen stof 5582,- 3990,-
Pastoe 4 armstoelen frame wit bekleding blauw 1380,- 995,-
Pastoe tafel + 4 stoelen in wit anthraciet 2475,- 1995,-
Linea Veam 4 stoelen frame-chroom tuigleder-wit 1640,- 1195,-
Ycami 4 stoelen essen, zwart metaal 1760,- 1180,-
Designo tafel uittrekbaar donker eiken

140x85 200x85 2295,- 495,-

Scheidingswanden
.^__

H. de Jong modelwand wit duropal 7600,- 5950,-
H. de Jong modelwand grijs duropal 5275,- 4790,-

Slaapkamers
Die Collection Flair in blank eiken grote opstelling 10.941,- 7895,-
Gwinner Bahia in rood/bruin essen 9655,- 5590,-

Kinderkamers
Gwinner tienerkamer in donker bruin essen 4173,- 795,-

Diversen
Arabia servies, op diverse combinaties 15-25%korting
Cannon baddoeken en lakens div. kleuren nu met 25% korting
Verlichting Div. lampen nu met hoge kortingen
Karpetten 200x300 en 170x240 nu voor halve prijs

(Bovenstaande prijzen zijn netto-netto af zaak!)

10 spanningsrails 3,3 m, 3 fase, 3 flex. bochten, 3 aansluitdozen,
3 eindstukken, 3 kopstukken, 40 plafondst., 100 spots op 3 fase adaptor.
Normale waarde 8400- excl. BTW. Nu 4450- excl. BTW.
Tevens flinke partij tapijt (katoen e.a.)

fO<> interieurarchitectuur
Kulowony

Kouvenr^rstraat 172, Hoensbroek - 045-212370.

Voordelige auto's: PEU-
GEOT 504 GL stuurbekr.
electr. ramen type ' '79

’ 7250,-; Renault 5 Alpine
bi. '78 ’7900,-; VW Golf
GTI uitgevoerd, apart
mooi bi. *76 ’4900,-; Re-
nault 5 TL eerste eig.
mooie auto bi. '78 ’ 5250,-;
Rover 2600 5-speed, grijs
metal. als nw. bijna '79
’6900,-; Audi 80 LS
2-deurs, olijfgroen zeer
mooi nov. '77 ’ 5500,-; Tal-
bot 1307 GLS groen metal.
als nw. bijna v79 ’ 4750,-;
DAf 46 zeer zuinig, eerste
eig., apart mooi bj. '77,
40.000 km ’ 3250,-; Mitsu-
bishi Galant coupé keuri-
ge auto, nw. banden, leren
dak bj. '76 ’3250,-; Re-nault 4 F6bestel met ra-
men, eerste eig. bj. '81
’6250,-; Renault 4TL kl.
beige bj. '77 ’2250,-. In-
ruil; financiering mogelijk.
Burg Lemmensstraat 158,
Geleen tel. 04494-43459,
bij Shell benzinestation.
AUTI 100 5E autom. '79;
Daf Volvo 66 GL automaat
'77; Datsun Blue Bird GL
4-drs. 1800 '81; Mazda 626
'80; Datsun Cherry 3-drs.
'79; Honda Accord 4-drs.
'79; Peugeot 504 GL met
schuifdak '79; Peugeot 305
GL '79; RlB TS '80; Ford
Granada 2300 L '79; Ford
Taunus 1600 L '80, '79 GL:
Fiat Ritmo 65 CL '81; Opel
Ascona 2000 L '80; Ford
Fiësta 1100L '78; Princess
1800 HL '77 in goede staat

’ 2250,-; Mitsubishi Ga-lant GL '80 met gas; Mitsu-
bishi 1600 Galant GL '78.
Inruil en financieren. Bo-
vag-garantiebewijs. Auto-
bedrijf P. v. Dijk en Zoon,
Hompertsweg 33, Schaes-
berg-Kakert, tel. 311729,
alle oeurten en reparaties.
Garage Schaepkens biedt
te k. a.: FORD Taunus '80
als nieuw le eig. ’ 8750-;
Datsun Cherry le eig.

goud met. ’7750,-; Opel
ladett stationcar '80 le

eig. ’11.250,-: Toyota
Sportwagon '79 blauw
met. ’ 6950,-; Toyota Cari-
na nieuw mod. '78 LPG

’ 5500,-; Datsun 100 AF II
'78 blauw met. ’4800,-;
Fiat 128 rood '78 ’ 4950,-;
Mini '77 le eig. ’2950,-;
VW Golf groen 76’ 2950,-;
2CV6 groen ’ 2950,-; Hon-
daAccord '78 ’ 5450,-. div.
inruilers va. ’ 500- 04405-
-2896, Klimmenderstr. 110,
Klimmen.
Ton Quadflieg biedt aan:
MATRA Rancho X '79, kl.
groen- Mitsubishi Sapporo
1600 GL '79 kl. wit + bruin
leren dak; Volvo 343 DL
automatic '78 met schuifd.
getint glas; Mini 1000 spe-
cial '81 kl. blauw metallic:
VW Polo '80 kl. groen: VW
Jetta GLS 4-drs. '81 kl.
blauw sportvelgen, apart
mooi uitvoering; VW Golf
LS '79k1. rood zeer mooi;
Mazda 323 1.5 5-speed '81
kl. groenmet.: Ford Tau-
nus 1.6L type 81kl. grijs +
lerendak; Datsun Cherry
GLX '80 kl. grijs, jubileu- .
muitv., sportvelgen; Dat-
sun Cherry GL '79 kl^goud
met.; Renault RlB GTL '80
kl. beige;Alfasud 1.5 '79 kl.
zwart; Ford Capri 1.6 GL
automatic kl. goud met.;
Opel Ascona 16 S 4-drs. '78
met LPG gas kl. beige.
Chevrolet Malibu Classic
'77 autom. zeer mooi. Alfa-
sud 1.3 5-speed '78 kl.
rood; Princess 2200 HLS
autom. '78 kl. blauw

’ 1850,-. Inr. + fin. mog.
Garantie 10.000 km of 3
mnd. Kerkstr. 113, Übach
o. Worms, tel. 045-321810.
Te k. FIAT Mirafiori bwj.
'75 i.g.st. Dr. Philipsstr. 23
Sittard.
MERCEDES 608 D '78, ex-
tra lang met hydr.
laadklep, i.st.v.nw. VW
transporter 1.6 '80 geslo-
ten, kl. blauw; Ford Tran-
sit GlOO luxe '81 9-pers.,
zeer mooi, kl.wit, VW be-
stel '76 kl. geel met LPG,
Kerkstr. 113, Übach o.
Worms, tel. 045-321810.
Leijenaar's-autocentrale
biedt te koop aan onder
volledige garantie en er-
kende keuringen. Aan-
koop ook zonder eigen
geld via een lening. Ford
Escort 1100 de luxe (Bra-
vo) blauwmet. 3-82; Ford
Capri 11-1600 GL oranie
'79; BMW 318 blauw '78;
Honda Prelude de luxe
mcl. LPG-inst. zilvergrijs-
met. 11-79; VW Golf Sprin-
ter special uitv. oranje 11-
-79; Opel Kadett 4-drs. de
luxe mcl. LPG-inst. zwart
11-81; Opel Ascona 19N de
luxe 4-drs. mcl. LPG-inst.
goudmet. 11-79; Opel Re-
kord de 1.9Nde luxe tur-
quasemet. '80; OpelKadett
Hatchback 12N de luxe
oranje '80; Opel Manta
2.0N de luxe goudmet. '79;
Toyota Tercel de luxe
bruinmet. '79; OpelKadett
12N de luxe 4-drs. en auto-
matiek goudmet. 11-78;
Opel Kadett stationcar
12N geel model 78; Opel

Kadett 12N stationcar vol
de luxe oranje '76; Opel
Kadett 12N City geel '76;
Ford Taunus 16004-drs. de
luxe rood 11-78; Mini 1100
special blauwmet. '78; VW
Golf diesel geel '77; Opel
Ascona 16N automatiek
oranje 11-75; VW Kleinbus
1600 voor 9 pers. vervoer
met nieuwe motor signaal
blauw 11-76; VW LTPick
Up met open laadbak mcl.
huif en LPG inst. geel 11-
-76; Mitsubishi Celeste 1600
de luxe mcl. LPG-inst.
rood 12-76; VWKever 1300
oranje '72: Opel Kadett
IIN "bruin 73; div. nieuwe
aanhangwagens vanaf

’ 450- Dit alles bij Leije-
naar's-autocentrale Ridder
Hoenstraat 145 t/m 153
Hoensbroek tel. 045-
-212091. ;

Voor bestellers
Nico Neis bellen

Tel. 04402-74267.
Te koop wegens bedrijfs-
auto overcompl. DATSUN
Bluebird 1800GL bj. '80,
all. velgen, LPG, pr.

’ 8000-, bevr. Putstr. 56,
Simpelveld, tel. 045--4408:33.
TRIUMPH Spitfire '76geel zeer mooi ’ 5750,-, tel.
04405-2896.
HONDA Quintet 6-'B2 le
eig. RlB TL '79 LPG

’ 6250,-; Camaro Sport '78
’5950,-; Honda Civic '77-
-79 va. ’ 3750,-; BMW 320
'76 ’ 6750,-. Barrierweg 91,
Klimmen, tel. 04405-2353.

fö _^

1 Als het om l.p.s en musicassettes gaat heb ie
1 b\\ ons óemeestekeus yooï het minsteaWf]

o^ ' f ■- .-V W -vaKe^6

Oo^0 \\\es° f**~ / fï . n Ce°v

VROOM^DREESMANN
-*

ETOS INAKTIE!
Etos prijst verbazend laag.

iSSÉSPKr^-^/ d,„ho«* _^®k__rf^^i KSS ri :

ftÉSwill/) Stradent j|.//> ï»l|/\fl V+-IAdN A_ÊToetten/wV/t*M| *£& IU1! ,1
30 stuks |«v^ ~~~^^ii^y*^ UB lll??___L

■gffly*■^Cf7 P"-f|#fv pa2^Xm?
Bergasol O ° ,** WM U Scharnerweg 112, ■ ATT>Q|IST1! AftlrSun, fl fïJÏ *J # Q Grote Staat 49, L_^| I" l %ji fc&W.AK* WWfiWtt H&P JTI 1 IPA ■^B X mmmW _-_. C_^_UMH_J

hswwn rn« ||k§ flakonlsoml a "Sittard, Tn^^nJV J^^^i W
«—- ! sr:-. i -^ K *«rmaat'. 0

, Q Winkelcentrum jjft b,.*. V J< %k
Sri^-jHf\f I|% RScW /UQu "Heerlen, G^lV Y^ba^TJ WJys U^/\* ¥ deßongerd4 |
tatï"" j *„* '0* " M Aanbiedingen zijn geldigt/m za. 30 juli a.s. Maar op is op! O*^ l ,
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Typisch Franse
aanbieding.

_____________■__________________ m^F

"' ■-. "* '■" W * .y-y.-^. ■ - v .. , <-. ■■',is-S:-.-^.v...
"^^^^^^P A \ :;:,:f

|P^| Stokbrood wit, IOQ Paté au poivre vert, OQ

Brie, punt of . OCrt Ël **UlCamembert,doosje £..O\J Bordeaux Crozes Hermitage,
/\Fromage frais aux fines <£__)* Fromage aux noix, een karaktervolle rode of een iets één van de betererode Rhöne- r-^Kf/^&ky^rY d^W^*^_j\ herbes, doosje IQQ _j\ doosje OCf\ zoete witte wijn, AA ET wijnen, fc QC ll==:==-~:^^^ £iïSJ! 125 gram J2rso I.C/O SSL! 125 gram 3,29 _t.OU fles 0.7 liter ®o®®4^s M-.^fO fles 0.7 liter «_WS OJU SP-honh^^^^^l-Hb^^^^§/_
■L-xaöJl I abrikozen H| Pompagne dik of dun gesneden, 11Q zoetzuur, middel,' IQOI confiture 1983, WÏZM appellimonade, * vacuüm verpakt, 100 g lA9 ±.±%J Km I Chiquita pot 720 ml 049 JL*/0

Van Vers geplukt ±.mLmZ) Valma onpH-rirht/vpilio riirfoncpt m 3Z3 100 De artikelen in deze advertentie
W» fruit, pot 450 g * MÜ Valma gOedZlCtlt/veillg njdenset. |L ** J..Ï7Ö kunt vin alle AH winkels kopen, behalve deL^* O V|K H Dr. Pepper,®® £Q Insectenverwi]deraar met pomp- llÉ^li^J artikelen waar kleine cijfertjes bij staan.

VZIM fles 0 5 liter 7? o*7 verstuiver, 1 insectensponS * Die artikelenkunt u alleenkopen in
**mm- Exclusiefbij enruitschoon, yQQ Komkommer, CQ """»*«'*«*■

Albert Heijn. DUUmI ®m> X^tt InsJKJ per Stuk \J%J Reclameprijzen geldenvan

citroen-, yoghurt-of aardbeienslag; "k 260 21^0 'wJr* 1/1 QC W-\mW-V Barbecueworstjes, /l A Q *f^-roomtaart. f 2.25 retour QVIQ P 241190 * 500 gram i»®® 3AS H-HO mm_ A __^ fvia bank of giro. pak 4^o OHt7 WW _ . U 1 4
. . _#^£_#%

2345 y. .. Cordonbleustick, _■rB"*PSWWl«BM f^>Rozijnen, QQ ft>Papieren zakdoekjes, ICQ 100 gram X2 91.09 QQH«■■ OU npii^t^ Mü zakie2sogram^29 ï/ö Wl 10 pakjes a 10st I^9 I.sJZJ kilo ,3 < * USü ■J|
F huismerk UeilCdia huismerk huismerk V^^^Fflg ~li;jÉÉ» chocolade- /V Gekookte Gelderse worst, Savett vochtige toilet- QQQ /\Kippebout ■ ■ g

repen,l 7Q _f\ vacuüm verpakt, OQQ doekjes, pak 50 st. &S50.Z70 N<\ kant & klaar, OQQ albeft iTei/n o
5 smaken, bundel 5x25g nu IJ 17 SSUI 500 gram Z£9 L-.OZJ Met gratis houder. 345 SSJISOO g »»®* Lm.ZjO -__- —^ _-■ 8

'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.

I 'l "'"'"* I' ' !____! lil ■ W^nrnmrÊïj___3] f^^L____ri f l^ftl ____M^_BVMi____^____^__^_^_9l 1 af9fronöe w"i*^o"*sp(>."MkeU^dTis^ze"uken
wito "'S ""T"? met""kunststof *efU|*,^>f"

I _____Mt»V^_l _□____! ■______n____i9 I llllllilL^P^^JvilS I xfc-:s^______rj_l______l riT l^i.i j-jijl lil my^y!^^9^!m 11-' l 5 MWlhWen en «f*"""? »J ""ii»» "«■mi» » mjj.
r 7 (___!_! (__)

Bv.^Wi* ftaLa—m—W I , ïi_>-J3 C3CA--^-j:p^t'ihé^Bi 'liH\U^Et# LLaaXw 3 1 '■' V- '-j ■ 89V111F9P9 I I h«»iii/u» iv II /XMX* lul ■■■^fl»%I Wi _________■_■ ■ 'I . T^^^^T^^ ' '^^^'-'Hl ,'■ WwlAmmmmWnJlJ*m\ U1""V Vf*4 ; -I ]i 4I OTIBA»»",[ 'I■F^_^!__P_rvr \W\\\ ' **"' 1 1tl _hU3D. IIUI KJxMHi I I I ÏSÏÏSkt I ''«"'* Hwlll i lK2Jtf^^^*^7l iU // \ J-kl^' l »«'
"" ÜD \Amw,mi,r,\MW__^r_________ , *«M ~W mW "■. W_ I1" ' . _1 |—"~t^ I 'M{S""" _ u-Hl. \\m^F^*>—Èm4mr^'idl W- i I jl . mi y\m^Am'^yfmmmtmifUmfmmmm m ■ .

I|jT!yp^jpW lifTT' lS "\pS 11lilll f_#^_ü__É_^_____ÉÉ I■J f^ 11-__^J_k-l_g^____»>^[ fl^BS! A"wt SOO cm uitgevoerd met voOffaaO-.nH
*'m« -'C tm w..r0„.-.

_
m*er. en wielen ;i(n «rvurdigo "X

' 1" 'J 1'irT.'__!_____ I 'i'l'i tÜin__F^^*,^^n^^ ' nrlll 11'FhrTlViiTU.l'MiiM' ''" '"' ;i-"^ Jl^^ T:~I 11^^^^*t^^I't'y<''j^f* W»rtï_U/_i»_ 5 sterren koeiust Philips »erPamwnTkooS^^^I T^ __—-+'—-Ci— Jl _T _l j.M'.'i" ■l7^^fF r̂==^rlil W!N 9I r I ....r^wWW^mV I mnMsrlüa ___■______.______ hetelucht oven en een afzuigkap met 2 snelheden en
''lï^tïnffWWlöi^H r* -1 r_i—-r-^^— i lil frr!Ï^lT*'*TWiß I If^^^^^ 'm ll^"\/ll I flll^» m\ : ■ r JlAAA verlichting

l' ■ PJflrtfflß I X _________J ■___■ _É f^lllll' ' KffflÉTißvrfiË H ______ ________■ _______■ ____ ___fc^f'f_,'^_lT'',,/'1.2(/ h'^A ' Afmet 270x180 cm waarbij raamwerk en panelen ziin Afme' 280x26Jcm zeer luie afgewerkt met schuineI ' l'.VT.'Mf~".' 9 II ff m I 1 I lil -IW "'*,". I 1," ' I ____! __)____■ I I \mm________________ I l vervaardigd uit geselekteero eiken Kompleet met kookhoek open regalen en Diaden voor tegelmieg inklusiefI IJ j L'Ji'F|'"^^^B 'I A 1 1 H I^^^ I II» lij'i!liifl I Ulf'VaaiÉß H^V A 1 k^^É 'lil I>■ 9enntegreerde koelkast, keramische kookplaat en kwaliteitsapparatuur. zoals 160 itr Miele geïntegreerde| M«. ALU±—m*jM JkAm l m. \——— 1 ■ lii.H'illli 'nnTl7l>.''lii A*m mf M l_ 1 I ■■_i5^5^5555 S m - heteluchtfornuis van Philips en afzuigkap koelkast gas/elektro kombinatie waarDij de oven is uitgerustI |riTT»ffff?ïï!7! I ■ B V |i' 'lil IffiffiSSjGlll AM m% mm\ W ■ Homi]t »"l«' «.«5,- met q-m oraaisptt e^ riiOschakelkiok er irtgeDOuwoe

\Limburgs Dagblad



__________^^fl __________jB ■

_____ Jf. """"SA Tl\ //ÜT TWs',v^«^_________* __L_*__-v » _■ B«_»»«_-__\. _---" 1 .^^ - w _ PI <. Ir -**r steeJjt % ~ ■ \\f__ fjl\ ’# jl / fV^ I^V ÈW^m\ —m m mmmW P^*Wü__mc__HK^. ,f*^ ____\ _____ ____ __W mmmW mmmW

—---.^.j | *77 J^^^^ lEt»- A _\ _f Jf L mW *^__L V m "ij^'f"} «C» ' J I^'.^Ev' jTi^S^ ""^i

i ■_*^y>"wÉ__p:*,^ir^F/^i^I_^r_t_^_rl__rm. _jry'"**ff ' __PS____\_C^_i_Spii'S. ■l__Miy^ lirf ' -«y^^a£?^\__v____Haa_i_i________K. !wirt_______i____L * , * ___.« i
-"^p- "^Bl4P_c^iK^t_____PÖ_^__Zv^l'^___^ /W yir^A*'!r^^j&*m9*W!_^ _________i_______^ J ■N^Q wB_k!.___l^j__B_L _&_ JMMji^^^^llf 1 !""

" x\r___^ *^W* ___k___HKv Wws^__r^N__^^(________________^'m. _____^^f____tf*fr7 t*^ *^ft ±_a_ -^ JrlTjlr^a * ifr^ffi*l''l" ■ tf^^^^^ !'^__r_fSi^n___^.)^ __a_____LuJAJL^4CJU»*sSbf' —>j» -*^ —^-ymUW mTxa—*9mmm~\ iy__i^^___l ________ V_____r _£i»:T_r A in ».i_l__________M___fc'»r^^^" ■ ■■- ?_» ______\
mmm**^^y\Tm?Am—mVSmmf 11 :II V\\ J^OwX \!lt sS" .T ■k Vy^Tlll *"lsl?^\«f "ïlfcrirW^Nf! || I fBT jjflL ijfS il l'l jf^L*j|^ —*

IW^Köfe Dit b^en^e merktapijt in twee mooie IfWAwÈ- Ongekende aanbiedingen van een ijzersterk fflJ^ttfe Reeds velen profiteerden van deze unieke |//^?|6f Zeerchique berbertapijt in een zeer fijne PeiHi/witt^ berbertinten vliegt de deuruit. lllftttwl' tapijt op jute rug gemaakt. Slechts 12 rollen lUwjlfjV aanbieding. Topkwaliteit in de allermooiste lUmM'JV kleurmelange van berbergarens en de

N?gS_||£,' 111 i ill I ||l'llii'Mri'i"*'''tf|'"1'n/'^^<^^^- 1'" f-": '°ff°" .||_ïlïi!flln',,~'7"^'' <f''^l 1^- -- ■ ■ ■r-.^liV'ft.y-i'j^^ I.'

jJnßVwi^ Zeer zware kwaliteit van 100% zuiver i_W*VH_^: L«OUIS QG POOFtCfG IjTCAïÊ^ IJzersterli tapijt met een vaste pool en if|ffi_nl_: A"e hekende merken voorradig. Novilon p^

WïJmzfc _.
_7i-_rt/Q_W<B_B^IF.n oratis leppen. . .- , . .z„y.^^»-^to\*!&£ik,i*m\Bli. ..-'tttyAt&iiiZA&JtMÊiÊÊMm* WËÊt-, rt ■^-f>--'rf',"TiSV__f___flM >

Bhn^i"T"'ii'^ï<i^P>>^'^^ri_t't ifTt^^AMMÉ /WT^f^V' VT- ..■^j^yflÉ^B IF^^^'»pn(^2_2__________^_____É______É_flH ___________!_■ ft^TCj^^J^jM^l I
K^____É___É_ÉÉ__l mm^'lÊ,m**4QF**^^-*Jm^Pmrmrmm MÊÈfPli^*^PmW^ïmTTm^T^^mmm I'u^ZWm ____ 1■ 11 énd |TTWI Ivj H 11 "H .i ■ __^T___l ï*JB 1 1 Ki I _____! kl I lül^üüjllliüj^l vwil "< i I üüd I k"i "4 "J mj ■■! "*n k I |V L^J i^ Pj L* J !___ I—^ !___ I __i__________i___L _^J B l

voorraad zuiver I A lip Fiankcfpllpn Ptl eiï,bedrukte overgordijnen I ,_Jfc^Jl JBHi j > f'ïïMM fc
JKI ,i/nllpn kamPtfpn van /Vilt/ UctIlJ\l»lCllCIl Cil Nog vele rollen voor een ongelooffijke fwx |^| IS^MKU i li^t'ï11 %MW WOlienKarpeiien Vdn prijs. Dit komt nooit meer. _L MII fé^!m- I !1* 1iSil f£i9i hdePoortere Kastetl tltl 25"/0 zeifs.stoften van ïe.so nu voor ~^v .Wmm Sp.m^'-kUiJ3_W,W: lJ[ met 300/oKORUNGT CC . IVi" ilXm^^wi^j^ Vitrages in effen wit enberber- Mg ii^^^Sß fc [

(gffl^ no x 240 van sio,- voor en \XIQQY KORIUNG transparant en loodveter t
200X300 van 760,- voor DJVf . - r-T-, x ,-^S Nu met 50«/oKORTING QOC ■__^^H^^^HB.l^^ ;——— — ____! J I 1 Simr isocm hoog van 16,90 voor OmA-iJ Complete slaapkamers K

Extra ZWarekwaliteiten #lilÉAjli % '^^-^JItDERI 1 A Clfl Ledikant 140 of 180^200(kost niets meer) Ie

enffrOtematen 100 C 133t*iéi_// 210 cm hoog van 21,90 voor ±1/^l/ Bedombouw metkapspiegel i/| f|C ''cllglUlC llldlCll /Vl*^
__

P*__fyF^ii_ffi___H^i___^^ - - -i _T%/\ en grote 4-deurs kast. Nu iLLVI^— Ij
250X350 van 1869,-voor J^^/^j llC>^^fc^4^-; :-^__# S Ml I Gratis bezorgen en monteren ATJJj üIQQC .^>:-' 270 cm hoog van 27,90 voor A->mJ)~J\J —— — i.

500x400 van 2979 voor JlzjZ/^JC s —:—: ... é_^ _^ ,Paradise' dekbedden— Echt leder PPI Mooie nieuwe partij vitrages met t meest beken de merk vliegt met -_r\m. IMarokkaanse Berberkleden, extra Alles is in irepen roer ... Rrfj geborduurderanden SSO grote aanta,len ,de deur uit-
~, /S - f

ZWarekwaliteit MarOC Superieur Maar onze prijs blijft. 3-en '\^j _^%! fB9 cm hoog van 16,50 Nu nog voor *J)+J\J 1-persoons nu slechts ±£ZfZ) *
Buitengewoon mooi en zuiver scheerwoU£/^/\ 2-zits compleet. Leverbaar in AA __^__ZM " 8

f\V4l I _
wit, grijs en bruin. 't I 2-persoons nu slechts —mm*^ j u

170X240 van 950,-voor sc^X^ van 3150,-Nu voor TT ~ ~ ; Z fcQQA _ _L De echtebinnenvenng matrassen J
200X300 van i450,-voor Moderne leefhoekbankstellen " van Eastborn met garantie__ ii r» " i_ ii j „* :., ~:u_^_^»_rl Draion Velours Fantastische matras met zomer en __- _#-v _#-^ *AllePerzische kleden nu met innbeord i| -5„"„ wimerkant. Afgedekt met schapenwoi IQÖ «

250/0 KORTING Bidiar Heriz Hamadan Hoekcombinatie in de allermooiste rib of geweven Overgordijnen 1-persoons van 259,- voor LZ70,~ '
LZ> /OlYWlYlu^VJßiajar inenz Mamaaan stoffen. Nieuwe modekleuren grijs |||j Prachtige zware velours y

r\f\tTw 1Beloutch. Alle maten voorradig wit b ,auw zwart ledereen vraagt AA in ai| e k ieuren voorradig _ZM_S - 'ifes^ Zelfs3soX4so zich af hoe is het mogelijk? I KMI I - IfP Mppr dan 2-persoons van 579,-voor mU^JM) %JStmt^m »„„» lu-VV, |j||; 500^^n
NG dekens \

SSK^BBB^^S^kafJW' Eiken tOOgkaSt Normaal 42,50 v Ongelooflijke aanbieding in
Af_WKm__^_^^ Wm-ttzfè^fc.*''' Deze prijs is werkelijk ongelooflijk. o_T\o IA f*A L^^^J merkdekens van de allerbeste /^A/__Wm_^^Sß^ m\^mmA^^m Toch leveren wij dit pracht meubel uit — Nu I 3LI kwaliteit. Komt nu, anders bent ute laat! \J^J " '/^SÊmmW^^mWw^^ii^^m rV-'l^ voorraad voor een unieke prijs van KJ--'*-') * : | van 135-voor (

Komt u kijken, er is nog veel en veel meer

meubelen, tapijten, W _§gj]i Mj W W ff f_ff WK f Wim 4H a,,een ._/
slaapkamers en gordijnen. m ■ \JA f_WÊ É|^ i^j^Ar ' F_^^ meubelen

Donderdags \____\ WM \___\__\\\m \m H HH r_fl^J Donderdags
koopavond AMI _L AW^mmM koopavond S

V______-_---tot 21.00 uur mmmZAWk HHHHHHHIHHéL_H__i tot 21.00 uur r
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Breuk
FGerrie Knetemann mag dan
f*" kei van een wielrenner zijn,
l*Ji medische deskundige is hij
rUerminst. Knetemann, die nog
ia6ds kampt met de naweeënran een zware valpartij entaarorn zelfnietaan deTour de
f ance meedoet, is in Frankrijk
hnHWezig als een soort aast-r^mentator. Over de radio
ffwt de Kneet gisteren te mel-r*n dat zijn ploeggenoot Johan
rjn der Velde als slachtofferf n een ernstige val „een open
r*nbreufc aan de pols" had op-peiopen.

Postbode

Pet draagt weliswaar geen
hei,lnaar u moet van ons aan-
p 0

,len dat hij toch wel degelijkPoJ k e is- En niet zo maar een
'rtin e> houdtu ons ten goede,
tiet

ar eentje die met het penseel
>e. ra P is als met de lading
bri e dagelijks in onze
j|pefVenbussen dondert. Het is
'ti.P

er Meuleners uit Kerkrade
.ja Uan vrijdag tot en met zon-fQ? exPoseert in kasteel Doen-
fce h

n schdderen kan hij als
t>rnf-te' u kunt alvast een voor-hl, Je nemen middels boven-Ha°-ndefoto.

pop. om 19.00 uurte"? 1 in de zaal van café '£ We~
l,rke in Schimmert door deaatse.tjfce studentenvereni-
l>a/9 St.-Remigius een popfesti-
J gehouden onder de naam'^iikepop". Tijdens dit evene-
nt treden drie Schimmertse

U:^?roepen °P-' Poach, Donner-
b ei er en Wanklank. De entree
ve aaQt slechts tweeëneenhal-

Ms we voor dat geld
t)Q

ar Qcen Wanklanken horen,r nnerwetter nog an toe!

Fries
"nep delegatie van het ge-
ls
,ntebestuur van Brunssuml:ijllnsdagmiddag eens komen

tioo cD naar de werkzaamheden
tQ J deDelftse studenten bij het
Le r7nali9 kasteel Op Gen Hoes.
&..p 9van docentKnook had
in l aan dacht. Deze zei dat er
bou e tl3d dat het kasteel ge-
t>ow Werd- veel onderlinge
iede n ?-^n geweest en dat
_jj r°P eigen houtje maar
Ret

aang Qing. „Dan is er hier
L e veranderd", zei burge-
Bebo Hoo9land, Fries van
ju**-,Dat viel niet in goede
fen Jde in Brunssum gebo-
|ton fP- Qetogen wethouder An-
fe0 *r°omen. ,JDit is lang niet
friJ9 ats de heili9en die jullie
hie z£n ons gestolen hebben.r lebben jullie ons nooit te-
u «gegeven", was ad rem het'woord van de wethouder.

Gebit
fhai%treuren mee met een een
FJ/op; tUr van de '■ A' °' tehoeri ven' °m 's ma^« oe-
fcnafc°estcwd geen grotere
nanL te Qeven zullen we zijn
Fo.jp »nief noemen, al zullen|üer 9as van hem, die ons on-
Fat ~^ and berichtje meldden,feeer 20 'eu^ vinden. Na eenfc^ WüTTne dag en hard wer-
Pn tam de bewuste chauffeurKn peLe duifc in et zwembadjben J^kum. Toen hij weer bo-
fte h,^aTn bleek hij niet alleen
fehu~i Van zich te hebben afge-
Peion 7naar ookzijn gebit. Tan-
Peer doofc de buschauffeur
!Bebj, naar beneden maar het
Pens lüas tüefif en bleefweg. v°l-
tnaai2tJn co.tega's is hij nor-
hen een zeer opgewekt mede-
ttn<2e V]aar dat is nu wel even
Dofc i w e co^ega's roepen dan
bjt f J, .ereen op die nog een ge-
uit n

IS ln de kast heeft liggen
feu r

an de ongelukkige chauf-
ÜQaJe.peven. Hij bevindt zich
kte., 1 er°ens op de routeiohtJheide-Heerlen. Kom op
Sette^en doorbiJten. Eh... door-

Bezwaarschriften
Vrieheide/Stack
stromen binnen

HEERLEN - Bij de secretaris
van de Bewoners Belangen Ver-
eniging Vrieheide-Stack zijn in-
middels zon 300 bezwaarschrif-
ten binnengekomen tegen de
voorgenomen huurverhoging
door eigenaar van de huizen in
die wijk, Marcel Muyres. BBV-
voorzitter Jo Vaessen spreekt
echter over 'pas' 300 bezwaar-
schriften. „We moeten er 800 kun-
nen krijgen. Die moeten voor 30
juli bij de secretaris zijn ingele-
verd".

Volgende week wordt het bouw-
rapport, dat door een sociaal
bouwkundige van het Opbouw-
werk Heerlen na een onderzoek in
200 woningen in de wijken is op-
gesteld, aan wethouder Hub Sa-
velsbergh overhandigd.De belan-
genvereniging heeft dat rapport
laten opstellen, omdat men merk-
te, dat de huurcommissie in het
ressort Heerlen er steeds meer
naar neigt om de aangezegde
huurverhogingen te accepteren.

Demonstratie
De protesten van deze mensen
werd kracht bij gezet door een de-
monstratie van arbeiders tijdens
de receptie van de burgemeester
van Valencia in verband met de
Certamen. De jurering moet dan
ook gezien worden als een pleister
op de wonde.

Kanselier Tromp schrijft in zijn
brief onder meer dat Bernardo
Adam Ferero, de componistvan het
verplichte werk „Danzas Alicanti-
na", de mening was toegedaan dat
een eventueel gedeelde eerste
plaats van St.-Jozeph met Sociedad
Unian Musical Santé Cecilia nog ac-
ceptabel zou zijn geweest. Men is
vast van plan om tijdens de eerst-volgende vergadering van de Valen-
ciaanse muziekfederatie de door dejuryneergezette wanprestatie onderde loep te nemen en metreorganisa-
tievoorstellen te komen om in de
toekomst dit soort blunders te voor-
komen.

Opstappen
Het bewijs dat de juryvooraf beïn-vloed is staat overigens vast. Afge-
lopenzondag zei jurilidCervera te-gen onder andere de president vanSt.-Jozeph dat men voor het con-
cours onder druk was gezet door
een ander juryliddat dreigde op testappen als harmonie Lira Sagun-
tina niet de eerste of minstens de
tweede plaats zou krijgen. In zijn
brief merkt kanselier Tromp nog
op dat de jury gepresideerd werd
door de Valenciaanse wethouder
van cultuur en toerisme. „Of deze
mijnheer één muzieknoot kan le-
zen is mij niet bekend", aldus de
heer Tromp.

Miljoenenweg
in Schimmert

SCHIMMERT — De Bekerbaan in
Schimmert is eigendom van Pro-
vinciale Waterstaat en staat om-
schreven als tertiaire- en belang-
rijke verbindingsweg. De Beker-
baan loodst het verkeer vanaf de
provinciale weg Nuth-Meerssen
via Oensel naar Beek en omge-
keerd. In 1974 onderging deze
weg een ingrijpende reconstruc-
tie.
De aanleg van de parkeerhavens
en de trottoirs, die bij de reconstruc-
tie betrokken werden, kwamen voor
rekening van de voormalige ge-

meente Schimmert. Door deze kos-
ten van bijna drie miljoen kwam de
voormalige gemeente Schimmert
zowat aan het eindevan haar finan-
cieel Latijn. Het onderhoud aan de
Bekerbaan was namelijk niet het
enige grote project waar de ge-
meente destijds mee bezig was.
Kapitaal-verslindende werken zo-
als de aanlegvan riolering, het bou-
wen van een gymzaal, de verbou-
wing van een landhuis tot gemeen-
tehuis, de verbouwing van het
dorpshuis tot gemeenschapshuis
en de bestrating van het Oranje-

plein waren net achter derug terwijl
de uitbreiding van het centrum in
volle gang was.
„Voor de veiligheid van de voet-
gangers is een reconstructie met
aanleg van stoepen en parkeer-
stroken van groot belang", luid-
de destijds de redenering. Anno
1983 hebben debewoners van de
Bekerbaan reeds hun verontrus-
ting uitgesproken over het ge-
drag van de meeste automobilis-
ten die deze acht meter brede
weg, zonder parkeerstroken en
stoepen, zien als een racebaan.
Tijdens een debat in de gemeente-
raad van Nuth werd op humoristi-
sche wijze op de gevaren van deze
brede weg gewezen. „De Beker-
baan zou vanuit de lucht wel eens
gezien kunnen worden als de nieu-
we Oost-West-baan van vliegveld
Zuid-Limburg". Geen gekke ge-
dachte, vooral omdat de aan het
einde van de Bekerbaan staande
watertoren erg veel lijkt op een ver-
keerstoren...

#De Bekerbaan in Schimmert. Luchtfoto: drieslinssen,

Jurering in Valencia geschiedde onder zware druk

Derde plaats
St.-Jozeph
ontaardt in
politieke rel

door wim dragstra
VALENCIA - De derde plaats die harmonie St.-Jozeph uit
Kaalheide vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag
tegen alle verwachtingen kreeg toebedeeld tijdens de Certa-
men in Valencia, dreigt een rel van de eerste orde te worden.Kanselier H. Tromp van het Nederlands consulaat in Valen-
cia gaat een brief sturen naar de Nederlandse ambassade inMadrid waaruit blijkt dat de jury onder zware politieke
druk harmonie „Lira Saguntina" uit het plaatsje Sagunto
naar een tweede plaats heeft getild. Dit ten koste van de
Kerkradenaren.

Zoals wij maandag berichtten be-
haalde St.-Jozeph, ondanks een pui-
ke uitvoeringvan zowel hetvrije als
verplichte werk, slechts 208,5 van
de maximaal 240 punten. Vriend en
vijand in Valencia waren het er over
eens dat de Limburgers beter had-
den verdiend. Nu blijkt dat de jury
de geleverde prestaties tegen een
politieke achtergrond heeft beoor-
deeld. De muzikanten uit Sagunto
kregen een tweede plaats toebe-
deeld als compensatie voor de pro-
blemen die zich manifesteren in
hun woonplaats.

De overheid wil de hoogovens daar
namelijk sluiten in verband met een
landelijke reductie van de staalpro-

duktie waardoor vrijwel alle inwo-
ners werkloos worden, ondanks het
feit dat het werkloosheidspercenta-
ge al op 20 procent ligt.

Raadsman vermoedt kwalijke praktijken rond huisaankoop

Klachten ingediend tegen
accountant en makelaar

HOENSBROEK/SCHINNEN -Volgens mr. W. Engels, raads-
manvan de dinsdagmorgen met
zijn gezinop straat gezette Lam-
bert van Geijn uit Schinnen,
zijn accountant W. Kousen uit
Hoensbroek en makelaarskan-
toor Peters & Partners uit Ge-
leen mede schuldig aan de ont-
redderde situatie waarin het ge-
zin is komen te verkeren.
Klachtbrieven naar de respec-
tievelijke Orden, waar de beide
heren lid van zijn, zijn al onder-
weg. Hij vermoedt dat beiden
willens en wetens Van Geijn bij
de aankoop van een friture an-
nex bar in Oirsbeek onjuiste in-
formatie hebben verstrekt. En-
gels: „Ik ga er nu onder ramme-
len. Deze zaak zit behoorlijk
mis. Op normale vragen van mij
geven beiden taal noch teken."

De miskoop van Lambert van
Geijn betreft de friture annex bar
aan de Romenkamp in Oirsbeek,
die hijvan de vorige eigenaar De-
beij kocht. In de voorlopige
koopovereenkomst was een ont-
snappingsclausule opgenomen
waarmee de koop ongedaan ge-
maakt zou worden als Van Geijn
de financiering bij de NMB niet
rond zou krijgen. Ter verkrijging
van die financiering maakte ma-

keiaar Peters een taxatierapport
waarin het pand wordt afgeschil-
derd als 'uitstekend', terwijl en-
kele maanden later de door Van
Geijn geraadpleegde beëdigd ta-
xateur Beugels uit Oirsbeek de
hele woning als 'krakkemikkig'
bestempelde. Van Geijns vrouw
werd als gevolg van de tocht in
de woning naderhand ernstig
ziek.

Verder stelde accountant Kou-
sen een zeer gunstige exploita-
tie-prognose opwaarin werd ge-
sproken van een brutowinst
van 205.000 gulden over de vijf
voorgaande jaren (van 1975 tot
1980). Kousen hield in die jaren

de boekhouding van Debeij bij.
Op grond van die positieve ge-
luiden gaf de NMB groen licht
voor de financiering, waardoor
voor de inmiddels door allerlei
telefoontjes argwanend gewor-
den Van Geijn geen weg meer
terug was en de akte passeerde
bij notaris J. van de Ven in Mer-
kelbeek.

Een loonlijst existeerde volgens
mr. Engels ook niet. Toen Van
Geijn dat ontdekteen principieel
weigerde de vijfzwartwerkers in
dienst te houden en de zaak metzijn vrouw en kinderen dacht tekunnen runnen, zorgden de ont-slagenen (volgens Van Geijn op

aandrang van Debeij) voor een
ware terreur in zijn zaak, waar-
door de omzet drastisch kelder-de en hij in acute betalingsmoei-
lijkheden raakte. De inmiddels
in het Duitse Hoengen woonach-
tige Debeij wijst de beschuldi-
ging van de hand.

Van Geijn voelde zich zwaar ge-
tild en na tweeëneenhalf jaar te-
vergeefs vechten om de koop on-
gedaan te maken en het 'misda-
digersweb' te ontrafelen, werd
het gezin Van Geijn op 21 sep-
tember 1982 voor het eerst op
straat gezet. Van Geijn en een
zoon verzetten zich, waarbij en-

kele harde klappen vielen. Na-
derhand diende Van Geijn een
aanklacht in bij de Officier van
Justitie tegen de behandeling
van een van de agenten die hem
een pijnlijke nek had bezorgd
door een wurggreep toe te pas-
sen. Het gezin kreeg na bemidde-
ling van de gemeente Schinnen
onderdak in pension De Pos-
thoorn in Schinnen, maar werd
ook daar afgelopen dins-dag uit-
gezet vanwege een grote huu-
rachterstand.

Accountant Kousen reageert
koeltjes op de beschuldigingen
van mr. Engels. Hij zegt er geen
behoefte aan te hebben tereage-
ren zolang de Nederlandse Orde
van Accountants en Admini-
stratie Consulenten geen uit-
spraak heeft gedaan. „Ik sta
recht in mijn schoenen. Bij de
exploitatie-prognose is uitge-
gaan van normale omstandig-
heden rond de zaak. Als die si-
tuatie later abnormaal wordt,
tja..." Verder wijst Kousen op
zijn beroepsgeheim. Directeur
J. Schiffers van Peters & Part-
ners weet te weinig van de ma-
terie af om te kunnen reageren.
Peters zelf is nog tot augustus
op vakantie en dus onbereik-
baar.

Fietscrossers
roepen hulp

in van
wethouder

HEERLEN - De Heerler-
baanse fietscrossertjes, die
zich inmiddels hebben ver-
enigd onder de naam 'Fiets-
crossclub Heerbaan', zijn
gisteren bij wethouder Hub
Savelsbergh gaan pleiten
voor een nieuwe fïetscross-
baan. Vorige week hadden
de crossers het openbare
speelterrein bij het gemeen-
schapshuis 'De Caumerbron'
als crossbaan ingericht met
materiaal dat afkomstig was
van de motorcross die de
week tevoren in het Hellegat
was gehouden. Na enkele da-
gen heeft de gemeente hun
echter aangezegd het terrein
te ontruimen, omdat er te-
veel rotzooi - door derden -
werd gemaakt.

Hoewel wethouder Wim Bos
degene is die over dergelijke
zaken moet beslissen, heeft
Hub Savelsbergh toch de ter-
reinen waarvoor de cros-
sertjes hun voorkeur uitspra-
ken, genoteerd. Dat waren
terreintjes aan de Oogrstweg-
/Palestinastraat, naast het
Hellegat aan Onder de Bode,
aan de Peter Schunckstraat
en aan de Egstraat. Wethou-
der Savelsbergh beloofde een
delegatie van de fietscrossers
een en ander aan wethouder
Bos te zullen doorgeven en
vrijdag (morgen) de jongens
te laten terugbellen. „We ho-
pen dat we snel een terrein
krijgen", verzuchtten de cros-
sertjes, „maar als wethouder
Savelsbergh zoiets zegt, dan
zorgt hij er ook voor".

Kerkradenaren
werkten zwart

KERKRADE - De sociale re-
cherche heeft de Kerkradena-
ren J.N. (46) en J.W. (52) aange-
houden wegens valsheid in ge-
schrifte. Beide mannen geno-
ten een uitkering van de socia-
le dienst maar werkten in
Duitsland. De sociale dienst is
voor 1200 gulden opgelicht. Na-
dat ze waren voorgeleid aan de
hulpofficier van justitie kon-
den de Kerkradenaren met een
proces-verbaal vertrekken.

HEERLENSE
BEROOFD

HEERLEN -Een 36-jarige in-
woonster van Heerlen werd
op het moment dat zij haar
woning in de Weijenberg-
straat wilde binnengaan met
geweld bedreigd en van haar
handtas beroofd. In de tas be-
vonden zich behalve 115 gul-
den, huissleutels en waarde-
papieren.
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f TE DIK?
Niemand heelt _WSm\ *»""«hetrecht zijn a*'r w""
gezondheid zo te V
verwaarlozen! Sm __
Wi*. er zo uitziet, kan alleen X jé^r J__\\ \maar ontevreden zijn en Ë j__\__\i___\
door (uit onvrede) steeds I __v Jmaar weer ie eten, worden \ W f
de liguurproblemen telkens \^^H
Vanaf morgen
kan uw leven er V /
anders uitzien! \ /
Het ligt aan uom meer van \ f M AMmn,JV*
uw leven te maken' Grijp I """«■"
uw kans. doe het U kunt I■ t | f^aS]
echt in heel weinig tijd weer I h«wp*n'
een prachtig figuur heb- \ ***""«'ben Aantrekkelijk en zeil- ' IJI/ ****■verzekerd hoeft u niet bang 1
meer te zijn voor de blikken g |A
van anderen Bel op om 4fffr %&
mei ons een datum af le
spreken

" Wij geven u graag advies_ _ " ■ n_____nd_ig t/m donderden" Reageer snel kmxmooou

" Nu meteen ««*tailWo-164»u
Bel nu meteen op!

045-711879
045-714379 Slankheids- en

~. schoonheids-
-_Z*^l, instituut

«_&_ I LA BELLE HELENE
*L~^ Saroleastraat 14
Js%^,f,9A Heerlen

\ °^ 128590_W

11



Donderdag 21 juli 1983 "12

Heden 19 juli 1983 werden wij verblijf
met de geboorte van onze zoon

FRANK
Lon Teerling
Vera Teerling-Kawka
Danïelle

I Welterkerkstraat 7, 6419 CR Heerlen
1 Moeder en kind rusten van 13.00 tot 16.00 uur. J

Met grote droefenis geven wij kennis van het over-
lijden van onze jeugdprins

Roger le

Roger Bus
Jeugdprinsvan het kindercarnaval Doenrade.

Bestuur, leden van het wielercomité
„de Pedaalridders" en oud-jeugdprinsen
van het kindercarnaval Doenrade

Jekwam, je ging, een korte weg, een vluchtig spoor
in het aardse land. Vanwaar? Waarheen? We weten
slechts: vanuit Gods hand tot in Gods Hand.''
Het overlijden van onze leerling en klasgenoot

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

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

Met verslagenheid geven wij kennis van het plotse-
ling overlijden door een noodlottig ongeval van de
heer

Jan Scheren
lid van schutterij St.-Bligius-Juliana Schinveld.
Bestuur en leden van Schutterij en Klaroenkorps
St.-Urbanus Montfort

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden
van onze oud-medewerker

G.E. Mussen
De heer Mussen was tot aan zijn pensionering op 2
oktober 1974 bijna 13 jaarwerkzaam in ons bedrijf.

Directie en personeel
NV Provinciale Limburgse
Elektriciteits-Maatschappij

Maastricht, 14 juli 1983

t
Na een werkzaam en liefdevol leven voor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat na een geduldig gedragen ziekte
toch nog vrij onverwacht van ons is heengegaan,
gesterkt door de h. sacramenten in de leeftijd van
67 jaar, mijn lieve man, onze goede en zorgzame va-
der, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en neef

Mathieu Bours
echtgenoot van

Helene Straten
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Geleen: H. Bours-Straten
Groot Genhout: Thea Storcken-Bours

Pierre Storeken
Carla

Geleen: Mariet Lemmens-Bours
JeanLemmens
Sonja

Moorveld: Lisette Smeets-Bours
Cor Smeets
Suzanne
Familie Bours
Familie Straten

6164 AE Geleen, 19 juli 1983
Jos Klijnenlaan 217
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
denop zaterdag 23 juli om 11.00uur in de parochie-
kerk Christus Koning-Kluis, Geleen, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraaf-
plaats Vouersveld, Geleen.
Samenkomst in de kerk.
Geen condoleances.
Avondmis, mede tot intentie van de dierbare over-
ledene, vrijdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van
het St.-Barbara-ziekenhuis in Geleen.
Bezoek dagelijks van 18.30 tot 19.30 uur.
Wilt u. indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

Wij geven met grote deelneming kennis van het
overlijden van

Mathieu Bours
Vele jaren heeft hij met grote toewijding en liefde
de parochie en de kerk ten dienste gestaan.

Pastoor en kapelaan,
kerkbestuur,
college van koliekten van
Christus Koning, Kluis-Geleen

De plechtige eerste jaardienstvan onze goede moe-
schoonmoeder en oma

Veronica
Kölker-Domachowski

vinden op zaterdag 23 juli a.s. om 19.00
in de kerk van de H. St.-Jozef te Waubach.

Kinderen en kleinkinderen
Übach over Worms

danken wij u allen voor de vele condo-
_.h. missen en begeleiding naar de laatste

in onze lieve moeder

Maria Anna
Grond-Pieters
aal woord van dank aan de artsen en ver-

neel van Fav. 2 van de Verpleegkh-

Kinderen Grond
ili 11)83.

uenst zal gehouden worden op zater-
m 19.00 uur in de parochiekerk

e Wijlre.

t
Wetend en aanvaardend dat hij door de Heer werd
geroepen, is heden van ons heengegaan, voorzien
van het sacrament der zieken, op de leeftijd van
ruim 78 jaar, mijn lieve man, onze goedeen zorgza-
me vader, schoonvader, groot- en overgrootvader,
broer, zwager, oom en neef

Thei Meulenberg
echtgenoot van

Til Paulussen
Sittard: M. Meulenberg-Paulussen
Sittard: Annie Kamp-Meulenberg

Joep Kamp
Sittard: Lambert Meulenberg

To Meulenberg-Hazendonk
Sittard: Jan Meulenberg

Annie Meulenberg-van Thoor
Sittard: Marthy Besselink-Meulenberg

Frans Besselink
en al zijnklein- en
achterkleinkinderen
Familie Meulenberg
Familie Paulussen

6131 HE Sittard, 20 juli 1983
Oude Broeksittarderweg 7
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben, vrijdag 22 juli as. om 11.00
uur in de parochiekerk van St.-Petrus (Grote Kerk)

te Sittard.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Hedenavond 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 ontvangen, ge-
lieven deze advertentie als zodanigte beschouwen.

t 1
Nog midden in zijn leven, nog vol plannen voor de
toekomst, werd heden door zijn Schepper geheel
onverwacht teruggeroepen, voorzien van de H. Sa-
cramenten, onze dierbare zoon, broer, zwager,
kleinzoon en neef

Mare Thoma
in de leeftijd van 19 jaar.
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

Schimmert: Wiel en Annie Thoma-Brants
Ilse en Jos
Marcel
Jean
Antoinette
Familie Thoma
Familie Brants
Familie Hautvast

6333 AR Schimmert, 19 juli 1983
Nieuwstraat 38
Wij nodigen u uit om samen met ons de plechtige
eucharistieviering bij te wonen welke gehouden zal
worden op zaterdag 23 juliom 10.30 uur in de paro-
chiekerk van de H. Remigius te Schimmert, waar-
na de begrafenis zal plaatsvinden op het r.k. kerk-
hof aldaar.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Vrijdag om 19.00 uur zal er voor Mare een avond-
mis worden opgedragen in voornoemde kerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen van Mare, dage-
lijks van 18.00 tot 19.00 uur in het Uitvaartcentrum
„Dela" in Heerlen, Grasbroekerweg 20.
Wilt U, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen. /

Tot onze grote ontsteltenis hebben wij het plotse-
linge overlijden vernomen, ten gevolge van een
noodlottig ongeval, van onze medewerker en colle-
ga

Mare Thoma
op de leeftijd van 19 jaar.
Mare was een toegewijde en sympathieke mede-
werker, diealtijdbereid waste helpenwaar hijkon.
Wij zullen hem missen.
Zijn familie wensen wij veel sterkte toe bij het dra-
gen en verwerken van het grote verlies.

Directie en medewerkers
BOS Vogelvoederfabriek B.V.

Maastricht, 19 juli 1983

Verslagen door de ontredderingvan het schutters-
feest te Montfort en tegelijk opgelucht, dat bij onze
schutterij geen ongelukken waren voorgevallen,
delen wij nu met groot verdriet mede dat daags
daarna ons trouw lid Mare Thoma een verkeerson-
geluk overkwam.
Ten gevolge daarvan stierfMare op dinsdag 19 juli.

Mare Thoma
overslagtambour van de schutterij

wordt zaterdag 23 juli 1983 met schutterseer begra-
ven te Schimmert. Bijeenkomst in de Hoofdstraat
om 9.45 uur.
Wij betuigen aan defamilie van Mare onze hartelij-
ke deelneming.

Bestuur en leden
van het schuttersgezelschap
St.-Sebastiaan te Schimmert

Met erg veel verdriet moeten wij afscheid nemen
van onze goede vriend

Mare Thoma
Je opgewekthumeur, jeblije lach en onbaatzuchti-
ge kameraadschap zullen wij niet vergeten.

Adieu Mare, jevrienden
en vriendinnen

t
Op 30 mei 1983 is te Willebroek (België) overleden,
gesterkt met de h. sacramenten, onze dierbare
moeder en schoonmoeder, zus, tante en nicht

Mevr. Wilhelmina
Treybels

weduwe van

Paul Nellessen
op de leeftijd van 82 jaar.

R. Schmitt-Nellessen
J. Schmitt
Fam. Treybels
Fam. Nellessen.

De plechtige crematie heeft in alle stilte plaatsge-
vonden op 3-6-'B3 te Willebroek.
De plechtige zeswekendienst zal op 24 juli 1983
plaatsvinden in de parochiekerk van het H. Hart
van Jezus te Nieuwenhagerheide om 11.30 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
Op zondag 17 juli 1983 overleed in deVerpleegkliniek te Heerlen

Anna Kotowa
op de leeftijd van 59 jaar.

Namens de familie, Personeel afd. 8 Verpleegkliniek Heerlen
Overeenkomstig haar wens werd zij in alle stilte begraven op de Algeme-
ne Begraafplaats Imstenrade op 20 juli jl.

t I
Na een leven dat gekenmerkt werd door arbeidzaamheid, eenvoud, goed-
heid en dienstbaarheid aan anderen, is heden vol overgave aan Gods on-
doorgrondelijke wil, zacht en kalm, voorzien van het sacrament der zie-
ken, op de leeftijd van 67 jaar, van ons heengegaan,mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader, opa, zoon, broer, zwager, oom en neef

Bèr de la Brassine
begiftigd met de pauselijk onderscheiding

„Pro Ecclesia et Pontifice"
echtgenoot van

Elly Scholte
Sittard: Mevrouw E. de la Brassinne-Scholte

Nieuwenhagen: Helma en Bart
Sabine, Maurice

Stockholm (Zw.): Jos en Francis
Serge

Nieuwstadt: Hubertine en Peter
Rik, Bonnie

Sittard: Jean
Maastricht: J. de la Brassine

Familie de la Brassinne
Familie Scholte

6131 GL Sittard, 20 juli 1983
Odasingel 49
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de begrafenis, zal plaats-
hebben zaterdag 23 julias. om 11.00 uur in deparochiekerk van de H. Ber-
nadette te Sittard-Baandert.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid tot schriftelijk condoleren
vanaf 10.30 uur.
Vrijdag as. om 19.00 uur avondmis in bovengenoemde kerk.
Bezoek: mortuarium ziekenhuis Sittard dagelijks van 17.30tot 19.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze advertentie
als zodanig te beschouwen.

Algemene kennisgeving
Daar het ons onmogelijk is ieder persoonlijk te bedanken voor uw mede-
leven, condoleances, bloemen en h. missen en uw aanwezigheid bij de be-
grafenis van onze lieve moeder, grootmoeder en overgrootmoeder

Maria Gertrud
Horsch-Haan. zeggen wij u langs deze weg hartelijk dank.

Kinderen Horsch
Schaesberg. juli 1983.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zondag 24 juli a.s.
om 11.00 uur in de H. Familieparochie Veldstraat Schaesberg.

—— *'Enige en algemene kennisgeving \
_____^ Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan, mijn I—— "~""^— lieve man, onze vader en opa I

Mathieu
A.M. Kissels
echtgenoot van

Jozefina Keijbets
Hij werd 76 jaaren overleed zoals hij geleefd heeft: in alle
eenvoud.

Klimmen: J.Kissels-Keijbets
Beek: Mariette en Jacques Crombag-Kissels

Klimmen: Jo en JosKissels-Vleugels
Lucille, Sabine

Maastricht: Mariene en Jos Janssen-Kissels
Sander, Thomas

Maastricht: Margot en Jules Duyckers-Kissels
Hulsberg: Nico en Marlies Kissels-Vossen

Maud
6343 AE Klimmen, 19 juli 1983
Klimmenderstraat 114
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag
23 juli om 11.00 uur in de parochiekerk van de H. Remi-
gius te Klimmen, waarna begrafenis op het r.k. kerkhof
aldaar.

Geen condoleren.

In de avondmis van vrijdag om 19.00 uur zal de dierbare

I overledene herdacht worden in voornoemde kerk.

Bezoek rouwkapel De Weverziekenhuis Heerlen, dage-
lijks van 16.00 tot 17.00 uur.

Met grote verslagenheid namen wij kennis van het overlijden van
het sektiebestuurslid Buitengewoon Onderwijs van onze vereni-
ging

L.J. Everhartz
Wij zullen hem in dankbaarheid blijven gedenken.

Het bestuur van de
Katholieke Schoolvereniging
Heerlen e.o.

Dankbetuiging
Wij bedanken u allen hartelijk voor de vele condoleances, bloemen, h.
missen en de begeleiding naar de laatste rustplaats van mijn lieve man.
onze zorgzame pap en opa

Pit Bergrath
A. Bergrath-Werdens
Kinderen en kleinkinderen

Sittard, juli 1983
Kleine Steeg 18
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 23 julia.s. I
om 18.00 uur in de St.-Petruskerk (Grote Kerk) te Sittard. jl1'A
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nieuws uit de provincie, reportage

Afhandeling schade
in handen van
deskundigen

Plunderaars
actief in
Montfort
door hans van bergen

MONTFORT - Het bestuur van
de Zuidümburgse Schuttersfe-
deratie heeft de afhandelingvan de financiële gevolgen vande ramp die jongstledenzondag
het schuttersfeest in Montfort
trof, uit handen gegeven aandeskundigen. Die zullen nu ver-
der uit gaan zoeken in hoeverre
Voor mensen die schade hebben
Keieden of voor gewonden aan-
spraak gemaakt kan worden opde verzekeringen die het Fede-
ratiebestuur heeft afgesloten,
gezien de omvang van de scha-de kan de afwikkeling volgens
Voorzitter J. Herfs van het Fede-
ratiebesuuur nog geruime tijd
Saan duren.

"Oor de Federatie was voor het
Schuttersfeest van afgelopen
zondag een tweeledige verzeke-
ring afgesloten. De drieënvijftigdeelnemende schutterijen warena*s geheel verzekerd en daar-
naast waren alle deelnemende

nog eens apart verze-kerd. In welke mate de afgeslo-ten verzekeringen ook betrek-
klng hebben op het publiek,staat volgens voorzitter Herffs
"og niet vast. „Naar onze mening
2lJn wij voldoende verzekerd",2egt hij.

Gebeten
steeds komen bij de ge-

beente Montfort en de Rijkspoli-
lle meldingen binnen van men-sen die zondagavond wel ver-
wondingen opliepen, maar huis-
waarts zijn gekeerd en zich daarooor de huisarts hebben laten
oehandelen. Die verwondingen
loPen uiteen van schaafwondenen kneuzingen tot beschadigin-gen aan het gebit. Ook hebbenzich twee mensen gemeld die in
net gewoel zondagavond fiksem ensenbeten hebben op-
gelopen.

~*°k melden zich nog steedspensen diezondag in hun vlucht
Persoonlijke eigendommen heb-
ben verloren. Bij het opruimenvan het rampterrein werden intotaal 167 voorwerpen gevonden.ueze spullen werden dinsdag en
woensdag uitgestald in de ge-
'neenteloods in Montfort. Tij-Qens deze „kijkdagen" heeft deriJkspolitie aan 76 mensen per-soonlijke eigendommen teruggunnen bezorgen. Er kan nog

geïnformeerd wordennaar gevonden voorwerpen via
04744-1455.

Plunderaars
?e Politie sluit niet uit dat er«ondagavond in de paniek ookJJ'underaars aan het werk zijn
«eweest. De politie heeft name-
rlt dei"t»en meldingen binnen-
gekregen van vermiste voor-

erPen, doch deze voorwerpen
Jn niet meer op het terreinaangetroffen. De verdwenen«orwerpen lopen in waarde

t«\ n' van een beurs met geld">l een koffer met video-opna-
J*eaPParatuur. Vermoed wordtat de plunderaars gebruik ge-
niaakt hebben van de eerste pa-
r»~T Ongeveer een uur na de"«np had de politie het terrein
ten I,ik hermetisch afgeslo-

Srtramp met de feesttent van de
>nutterij heeft niet tot gevolg

f
T g.ePlande feesten van de fan-

znn m Montfort geen doorgang
h«_t i Vlnden- Deze feesten in
sta er van het !00-jarig be-
aifp n Van de fanfare, zullen 19gustus beginnen en duren tien

„De feesten, die ook
zuif mden in een feesttent,

ien gewoon doorgaan. Er ge-
om e!i dagelÜks zoveel dingen
to

n Je heen, maar het leven moet
bP,- doorgaan. We zijn een jaar
d. zig geweest met de voorberei-
de j!?en voor die feesten. Dat zet
Von t zomaar aan de kant", zegt
f«orznter J. Mestrum van de fan-

Voortzetting
et is niet uitgesloten dat het fe-

fort e schuttersfeest in Mont-
Onri dat zondaS zo dramatisch
v oerbroken werd nog een ver-

Jg zal hebben. „Het is nu nog te
°eg om daarover te praten. Er

.°et nog zoveel gebeuren. Maar
tijd zal er door het Fede-

tie Destuur in samenwerking
sór £chutterij „St. Urbanus" ge-
doken worden over mogelijke
fe °^zetting van het schutters-
dif ,van afgelopen zondag", al-us de heer Herffs. Het bestuurdn de Federatie Zuid-Limburg
dant w°ensdag collectief haar
Vg"k uitgesproken aan het adres
tic . hulpverlenende instan-
ta_~' de zondagavond bij de
hehK geassisteerd hebben. „Wijoben bijzondere waardering
bW alle mensen die hulp heb-
jj n geboden", zegt voorzitter

erts namens het Federatiebe-stuur.

Sporen
Uit het feit dat een van die zware
vlonders ook nog op een kast was
getildvalt op te maken dat de dief-
stal het werk van meerdere daders
is geweest.Bij hun vertrek hebben
de daders alle snijbrander-mate-
riaal meegenomen. Er zijn weinig
sporen achtergebleven die de in-
dentiteit van de dieven kunnen
verraden.

Waarschijnlijk is de kerk tevoren
'afgelegd. Dat wil zeggen dat de
dieven of een van hun helpers

nauwkeurig zijn nagegaan hoe ze
hun doelwit in Nieuwenhagen het
best konden aanpakken en wat er
zoal mee te nemen was. Mensen uit
de parochie hebben in de voorbije
week onbekenden rond de kerk
zien scharrelen.
Pastoor Custers hoopt dat het zal
lukken de daders in de kraag te pak-
ken voor ze met hun kostbare buit
ver over de landsgrenzen zijn ver-
dwenen. Het is bekend dat in de
Verenigde Staten van Amerika gro-
te interesse voor kunsthistorisch
kerkbezit uit Europa bestaat. In
West-Europa is de buit van de kerk-
diefstal in Nieuwenhagen moeilijk
te verhandelen. Bijna alle gestolen
voorwerpen zijn uitvoerig geregis-
treerd en op foto's vastgelegd door
de parochie en door het bisdom in
Roermond. De hostieschaal die is
meegenomen is dooreen bijzondere
omstandigheid buiten de registratie
gebleven. Die schaal was persoon-
lijk bezit van pastoor Custers.
Woensdagmiddag kreeg de pastoor
al een andere hostieschaal aangebo-
den. „Dat doet je dan wel goed.
Maar al het andere hoorde gewoon
ook bij dekerk en de parochie. Dat
is met geen kapitaal nog te vervan-
gen", zegt de pastoor. De gestolen
goederen waren verzekerd.

Overeenkomst
Vooral met de kerkdiefstal in As
heeft die in Nieuwenhagen veel
overeenkomst. Ook daar werd in
de nacht tussen maandag en dins-
dag van deze week de sacristie van
de dorpskerk binnengedrongen en

op even vakkundige wijze de bran-
kast opengebrand. Ook daar lieten
de dieven liggen wat van geringere
waarde was, maar namen wel een
zeventiende eeuwse monstrans,
een oud zilveren wierookvat en uit
het opengebroken tabernakel de
kelken, hostieschalen en cibories
mee. En net als in Nieuwenhagen
werd er met in de kerk verzameld
materiaal voor een deugdelijke af-
scherming voor de ramen en rond
de brandkast gezorgd. De waarde
van de buit in As wordt geschat op
200.000 gulden.

Een week eerder was in België al
eenzelfde kerkdiefstal voorgeko-
men in Paal. In deze maand
werd ook al een ciborie weggehaald
uit een opengebroken tabernakel in
Eys en een 250 jaar oud madonna-
beeldje geroofd uit de dorpskerk
van Wylre. De afgelopen tien jaar
zijn golven van kerkdiefstallen her-
haaldelijk in Limburg voorgeko-
men.

Kerkschennis is in het Nederland-
se strafrecht niet als een afzonder-
lijk misdrijf opgenomen.

" Pastoor Custers bij de ravage in de sacristie

Oud-voorzitter PvdA-Limburg over affaire SBDI-Ruyters:

„Is hier niet het CDA als
organisatie in het geding?

”

MAASTRICHT - Inhakend op de
affaire SBDI-makelaarskantoor
drs. G. Ruyters heeft oud-voorzit-
ter JeanEijssen van de PvdA-Lim-
burg in een brief aan voorzitter J.
Pleumeekers van het CDA-Lim-
burg de vraag voorgelegd of het
CDA als organisatie niet in het ge-
ding is gekomen nu volgens hem
blijkens perspublicaties een dui-
delijke relatie bestaat tussen Ruy-
ters en de CDA-leden Derks, Tops,
Verhagen, Stouthart en Jacobs.
„Strookt dit met de invulling van
beloften gedaan tijdens de verkie-
zingen, ofis dit toch een te vérgaan-
de invulling van de deelname aan
maatschappelijke instellingen?" al-
dus de heer Eijssen.
In zijn brief, waarin hij de heerPleu-
meekers verzoekt commentaar te le-
veren, kondigt de heer Eijssen aan
dat de PvdA-Statenfractie aan G.S.
de vraag zullen voorleggen of dit
college op grond van het ambtena-
renreglement aan de heer P. Tops,
referendaris bij de provincie, toe-
stemming heeft verleend de neven-
functie van SBDI-secretaris te ver-
vullen. In dit verband werpt de oud-
voorzitter van de PvdA-Limburg de
vraag op of een betaalde nevenfunc-
tie van 20.000 gulden voor een hoge
ambtenbaar bij de provincie nog ac-
ceptabel is. Voorts vraagt de heer
Eijssen zich af in hoeverre de toe-
zicht houdende rol van de hoofdin-

geneur-directeur drs. Jacobs van de
Volkshuisvesting in Limburg past
„met het zich profileren op zowel
provinciaal als plaatselijk CDA-ni-
veau als hij steeds zijnvrienden par-tijgenoten tegenkomt".
Vraagtekens plaatst de heer Eijs-
sen bij derecente uitspraak van de
heer Pleumeekers dat deze, zolang

men de politiek maar goedgeschei-
den weet te houden van de brood-
winning, er geen bezwaar in ziet
dat zijn partijgenoten naast poli-
tieke functies bindingen onder-
houden met instellingen, bedrij-
ven en organisaties. „Wat is dit
voor een uitspraak. Waar slaat dit
op. Meent u nu werkelijk dat de

Limburgers zo dom zijn om dit niet
in te zien," aldus de heer Eijssen
aan het adres van de Limburgs
CDA-voorzitter, die in zijn brief
stelt zich niet aan de indruk te kun-
nen onttrekken dat behalve de Ne-
derlandse schatkist de huurders
van de SBDI-woningen in Limburg
de meest gedupeerden zijn.

door rob peters Directeur Maassen (Stienstra)
betreurt beschuldigingen

„Geen kwaad woord
over CDA en Ruyters”

HEERLEN/SITTARD - Direc-
teur Maassen van makelaardij
Stienstra te Heerlen heeft
schriftelijk zijn verontschuldi-
gingen aangeboden aan het
CDA Limburg en een aantal be-
trokkenen in de affaire SBDI-
Ruyters. Directeur Maassen
haalde zich de woede van het
CDA op de hals na uitlatingen
waarin hij gezegd zou hebben
dat „ het CDA en Ruyters al ja-
ren twee handen op een buik
zijn", en „het onbegrijpelijk was
dat het zolang goed was ge-
gaan" Gisteren bevestigde
Maassen de stroom van veront-
schuldigingen die hij heeft
rondgezonden. „Ik heb nooit
zoiets gezegd.
ledereen denktnu dat ik de man
ben die de zaak aan het rollen
heeft willen brengen en daarbij
ook nog een collega onderuit
heeft willen halen. Ik ben het
slachtoffer van tendentieuze vra-
gen, waarbij de antwoorden al

gegeven waren. Ik ben er duide-
lijk ingeluisd ", aldus de Stien-
stra-directeur.

CDA voorzitter Pleumekers
heeft verleden week al woedend
gereageerd op de suggestie dat
het hele CDA-Limburg betrok-
ken zou zijn in de aktiviteiten
van SBDI en drs Ruyters. Met
zijn brief heeft Maassen waar-
schijnlijk voorkomen dat hij we-
gens smaadvervolgd zal worden.
Zoals bekend heeft staatssecre-

taris Brokx van Volkshuisves-
ting de SBDI voorlopig buiten-
spel gezet omdat die stichting
niet aan de voorwaarden voldoe-
ten met name een te enge bin-
dingmet een commercieel make-
laarsbedrijf onderhoudt. Het be-
stuur van de SBDI zal vandaag
stelling nemen in die zaak.

Nooit
Directeur Maassen: „Ik ontken

niet dat ik gezegd heb dat SBDI-
Ruyters contacten binnen het
CDA hebben, maar meer ook
niet. Ik heb nooit iets gezegd
over illegale praktijken van de
SBDI. Wij doen niets in de pre-
mieverhuursector en daar weet
ik dan ook niets vanaf. Ik heb al-leenbevestigd dat ik wist dat alle
stichtingen die in deze sector in
Nederland werken door het mi-nisterie zijn onderzocht en dat
een ambtenaar van het ministe-rie al meer dan een jaar onder-
zoek heeft verricht. Door de on-gelukkige gang van zaken heb ik
een paar dagen slecht geslapen.
Ik ben nu de gebeten hond, de
man die een collega wil pakken.
Dat is er van gemaakt... op een
onjuiste wijze. Men heeft mij ci-
taten voorgelezen en gevraagd of
die waar konden zijn", zegt
Maassen.

„Ik moest reageren , want even-
als mijn collega Ruyters sta ik
er ook voor een zaak draaiende
te houden", zegt hij.

Overeenkomst met soortgelijke misdrijven elders

Gestolen kerkbezit is
nauwgezet geregistreerd

door jan a.c.de klerk
NIEUWENHAGEN - Pastoor J. Custers in Nieuwenhagen
stond woensdagmorgen verslagen naar de brandkast te kij-
ken toen hij na de kerk geopend te hebben in de sacristie
kwam. Hij stond voor een complete ravage. „Je kijkt dan
meteen naar de brandkast en inderdaad was die het doelwit
geworden van de dieven", zei de pastoor woensdagmiddag
toen hij van de schrik was bekomen en de drukte van de poli-
tie over de vloer wat voorbij was.

Kelken, een hostieschaal, cibories,
een reliekhouder met reliek ,wat
kannetjes en een geldbedrag van
een paar honderd gulden zijn uit de
brandkast verdwenen. Er zijn kel-
ken bij uit de achttiende en negen-
tiende eeuw en een monstrans uit
1899 met hoge kunsthistorische
waarde. Twee hostieschalen bleven
in de sacristieachter, de dieven had-
den de hosties er - net als uit de
meegenomen schaal - wel uitge-
strooid, maar kennelijk daarna pas
de moeite van het meenemen niet
waard gevonden. -
De kerkrovers zijn binnengedron-
gen door een raam van de sacristie
te forceren. Met onder andere twee
zware vlonders, die voor de zijalta-
ren in de kerk liggen, een grote
koorkap en de togen van de misdie-
naars zijn ramen afgeschermd en
een tent rond de brandkast ge-
bouwd om het schijnselvan de snij-
branders niet tot buiten te laten
doordringen.

" In de gemeenteloods waren woensdag op de grond de gevon-
den voorwerpen uitgestald. Zesenzeventig voorwerpen von-
den de weg naar hun eigenaar terug.

Gestolen
ikoon terug

Van onze verslaggever

HEERLEN - De vorige week vrij-
dag tijdens een inbraak in de
Heerlense Pancratiuskerk gesto-
len kostbare ikoon, is weer op
zijn plaats terug. Een politiepa-
trouille trof op de Akerstraat een
24-jarige Heerlenaar aan die een
groot pak onder zijn arm droeg.
Dat bleek de bewuste ikoon te
zijn. De dader heeft bekend en is
ingesloten.

Maastricht voor 95 miljoen garant bij SBDI-leningen

„SBDI-Ruyters moet
worden doorgelicht”

MAASTRICHT — Er dient een na-
der onderzoek te worden ingesteld
naar het handelen van de SBDI in
relatie met verschillende BV's van
het makelaarskantoor drs. G. Ruy-
ters, temeer omdat daar gemeen-
schapsgeld in het geding is. Ook de
doorzichtigheid van de besluitvor-
ming ten aanzien van de bouw- en
woningsector in Limburg is ge-
diend meteen dergelijkonderzoek.

Deze stellingname heeft het Maas-
trichtse D'66-raadslid drs. A. Cre-
mers gisteren schriftelijk kenbaar
gemaakt aan het college van B. en
W., omdat de gemeente Maastricht
volgens hem om meerdere redenen
bij deze kwestie is betrokken.

Het standpunt huldigend dat o;
moment echter de belangen
huurdersvan SBDI-woningen en de
voortgang van de woningbouw
lig gesteld dienen te worden. :
het raadslid het Maastrichts co:
tevens een aantal vragen voi
legd. De aanleiding daartoe is
constatering dat de SBDI ongt
600 woningen in Maastricht ii
ploitatie heeft. Daarbij heeft de ge-
meente, weliswaar onder 100 pro-
cent dekking van het rijk, aan de
SBDI voor een totaal bedrag
ongeveer 95 miljoen gulden
ABP-leningen gegarandeerd.

Daarnaast ligt er een uit einde 1980
daterend raadsbesluit inzake een
(concept.overeenkomst tussen de
gemeente en de SBDI aangaande
aanvullende garantievoorwaar-
den betreffende de financiering
van 320 Ruyters-woningen in de
woonwijk De Heeg in verband met
het overhevelen van die woningen
van de premie-koopsector naar de
premie-huursector (SBDI). Vol-
gens die overeenkomst is de SBDI
verplicht de betreffende woningen
en gronden tegen boekwaarde aan
de gemeente over te dragen indien
de stichting rechtspersoonlijkheid
dreigt te verliezen of wordt ont-
bonden.
Het raadslid wil van B. en W. v. -of zij thans overwegen van deze
overeenkomst gebruik te maken en
ofzij in dat geval tevens overwegen
de rechter in te schakelen om de
reële boekwaarde te kunnen
stellen. Ook informeert de heer
mers waarom B. en W. nog geen ga»
rantie hebben afgegeven voor dé
bouw van 174 SBDI-woningt:
diezelfde wijk. Tenslotte inforn
het D'66 raadslid naar de mogelijke
gevolgen voor de woningbouw in
Maastricht door de ontstane situatie
en naar te nemen maatregelen.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Q„^ DONDERDAGAVOND
KOOPJESAVOND | (a) f
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, Dus alléén op donderdagavond Ê. ;>im _\W- m.

f DIT VOORDEEL MAG U NIET MISSEN ! f ■-■'■||Èp| 1\
WINKELCENTRUM HARTJE HOENSBROEK

officiële mededeling
GEMEENTE ECHT

OPENBARE BEKENDMAKING
De burgemeester van Echt maakt
ter voldoening aan het bepaalde in
artikel 23 van de Wet op de Ruimte-
lijke Ordening bekend, dat met in-
gang van 25 juli 1983 gedurendeeen
maand ter gemeentesecretarie van
Echt, kamer 229, voor een ieder ter
inzage liggen de ontwerpen van de
herziene gebruiksvoorschriften van
de bestemmingsplannen Echt I,
Echt II, Pey, Hingen, Schilberg, Ko-
ningsbosch, Hoogveld, St.-Joost en
St.-Joost le Herziening, Slek en
Slek le Herziening, Maria-Hoop,
Echt-Zuid en Echt-Zuid 1974. Ge-
durende de termijn van inzage kan
een ieder schriftelijk bij de Raad
van Echt bezwaren indienen tegen
de ontwerpen.

De burgemeester van Echt,
Drs. W.F.A. Heemskerk

Echt, 21 juli 1983.
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In vrede kpn ik mij te ruste begeven
en aanstonds inslapen.
want Gij alleen o Here, doet mij veilig wonen.

psalm 4-vers: 9
Met gevoelens van droefheid, maar tevens van
dankbaarheid, berichten wij. dat na een moedig ge-
dragen ziekte is overleden, mijn lieve man, vader
schoonvaderen opa

Pieter Lodewijk van
Herpen
echtgenoot van

Maria Josephina
Schoonwater

In dankbare herinnering:
Hoensbroek: M.J. van Herpen-Schoonwater

Nuth: Hans en Wil van Herpen
Marjan-Esther

Loon op Zand: Gerdien en Theo van der Loo
Marit - Birgit - Dagny - Kirsten

Hoensbroek: Jan en Ans van Herpen
Kristianne - Josine

Hoensbroek: Henk en Maria van Herpen
Brandy

Hoensbroek. 19 juli 1983
Aldenhofstraat 11
De rouwdienst, voorgegaan door ds. M.C. Baart zal
gehouden worden op vrijdag 22 juli as. om 14.00
uur. in de Goede Herder kerk aan de Kastanjelaan
te Hoensbroek, gevolgd door de begrafenis op de
Centrale Begraafplaats aan de Randweg aldaar.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, waar gelegen-
heid tot condoleren in de consistoriekamer vanaf
13.45 uur.
Vader is opgebaard in de rouwkamer aan de
Nieuwstraat 118 te Hoensbroek, bezoekuren dage-
lijks van 19.00-20.00 uur.
Zij. die onverhoopt geen kennisgeving mochten
ontvangen, gelieven deze advertentie als zodanigte
willen beschouwen.

Volstrekt enigeen algemenekennisgeving
Verwondert u hierover niet, want het uur komt,
waarin allen, die in de herinneringsgraven zijn,
zijn stem zullen horen en te voorschijn zullenkomen
tot leven- Joh. 5 : 28,29

Heden is ingeslapen, mijn geliefde man, onze zorg-
zame vader en onze lieve opa, broer, behuwdbroer,
oom en neef

Paul Jozef Paffen
echtgenoot van

Louisa Langoor
op de leeftijd van 62 jaar.

De bedroefde familie:
L. Paffen-Langoor
J. Paffen
P. Paffen-Pronk
Anja - Margo
Fr. Paffen
M. Paffen-van Lier
Leon - Silvia
Familie Paffen
Familie Langoor

6463 GD Kerkrade. 19 juli 1983
Ahornstraat 24
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrij-
dag 22 juli a.s. om 10.30 uur in 't crematorium te
Heerlen. Bijeenkomst aldaar om 10.15 uur. Daar wij
overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condo-
leren.
De overledene is opgebaard in 't mortuarium van
de Lückerheidekliniek te Kerkrade. Bezoekuren
van 18.15 tot 19.30 uur.

De plechtige eerste jaardienst voor onze moeder,
schoonmoederen oma

Paula
Hanssen-Wichermann
zal worden gehouden op zaterdag 23 juli as. om
19.30 uur in de H. Hartkerk te Nieuwenhagerheide.

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen

Voor uw vele blijken van medeleven, ons betoond
bij het overlijden en begrafenis van onze dierbare
zus, schoonzus tante en nicht

Bertien Delahaye
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Delahaye
M. Engelen-Delahaye
en kinderen

De plechtige zeswekendienst zal worden gehouden
op zaterdag 23 juli as. om 19.00 uur in de kerk van
Maria Onbevlekt Ontvangenis te Amstenrade.

De leegte die hij achterliet
bracht bij ons heel veel verdriet.
Doch de liefde en goedheid die hij ons bood
kan niet gescheiden worden door de dood.

Voor de steun en het hartverwarmende medeleven
dat wij ontvingen tijdens het overlijden van mijn
lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en
opa

Peter Joseph Franzen
zeggen wij u hartelijk dank.
Een speciaal woord van dank aan dr. Tummers en
collega's, het Groene Kruis en de heer Godiath.

Mevr. Franzen-Christoffels
kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 23 juli as. om 19.00 uur in de Eligius-
kerk te Schinveld.

tJef Hensen, echtgenootvan Nettie Dams, oud 66
jaar. Maastricht, Bloemenweg 32. De uitvaart-

dienst vindt plaats morgen vrijdag 22 juli om 11.00
uur in de parochiekerk van de H. Joannes Bosco
Akerpoort Maastricht.

tTon Selbach, echtgenootvan Ans Gorissen, oud
27 jaar. Maastricht, Burg. Kessensingel b2B. De

uitvaartdienst vindt plaats morgen vrijdag 22 juli
om 12.00 uur in de parochiekerk van St.-Petrus
Banden te Heer-Maastricht.

t Johannes Antoon Reinders, weduwnaar van
Maria E. Genders. oud 72 jaar. Amby, Mispelho-

! 4. De uitvaartdienst vindt plaats morgen vrij-
-12 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van St.-

Joseph Arbeider te Meerssen.

tHenricus Johannes Bongers, echtgenoot van
Cecilia Maria Hubertina Volkers, oud 63 jaar,

Knevelstraat 13. 6041 GP Roermond. De eucharis-
tieviering zal plaats hebben vrijdag 22 juli a.s. om
14.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Munsterkerk te

Roermond. Schriftelijk condoleren vanaf 13.30 uur
in de kerk

Dankbetuiging
Uw hartelijke blijken van medeleven ons betoond
bij het overlijden en de uitvaart van mijn dierbare
vrouw, onze lieve moeder en oma

Maria Johanna
Derrez-Pijpers

hebben ons veel troost gegeven. Hartelijk dank
hiervoor.

L.A. Derrez
Kinderen en kleinkinderen.

6191 VV Beek, juli 1983
Eisenhouwerlaan 64.
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zondag 24 julia.s. om 11.00 uur in de kerk van de
H. Callistus te Neerbeek.

Onze dank is in woorden niet uit te drukken.
Uw belangstelling en blijken van medeleven
bij de ziekte, overlijden en begrafenis van
mijn lieve vrouw en onze zorgzame en lieve
moeder

Tonnie
Zelis-Schuffelers

waren en zijn nog steeds een grote troost voor
ons.

Hub Zelis
Brigitta en Wim
Rob en Jolanda

Schinnen, juli 1983
Mgr. Savelbergstraat 7
De plechtige zeswekendienst zal gehouden
worden op zaterdag 23 julia.s. om 19.00 uur in
de parochiekerk van de H. Dionysius te
Schinnen.

Te k. FORD Capri 1300, te
bevr. G. Bomansstr. 53,
Schaesberg.
te k. zeer mooie MAZDA
616 DL autom. okt. '75
’2450-, tel. 045-314760.
Te k. opgebouwde OPEL
Ascona bj. '73, vr.pr.

’ 900-, tel. 045-319424, tus-
sen 17.00 en 20.00 uur.
Te k. AANHANGWAGEN
pr. n.o.t.k. + compl. gas-
inst. ’2OO-, Lada 120Óbj.
okt. 79, prijs n.o.t.k. Vo-
gelzangweg 1, Geulhem
(Valkenburg).
Ingeruild: HONDA Civic
autom. '80 blauw le eigen.
’9500,-; Passat LS '78 als
nw. le eigen, ’5950,-; Ci-
troen CX super '76 LPG
blauw mooi en goed

’ 2950,-; Volvo 164 E Am.
uitv. in nw.st. ’5950,-;
Skoda 105 L '78 le eigen,
zeer mooi ’ 1950,-. Auto-
bedr. Math Bruis, Hoofd-
str. 200, Hoensbroek, tel.
045-227395.
Te k. .zeer mooie HONDA
Civic bj. '76, i.st.v.nw.
koopje, vr.pr. ’3000,-. Te
bevr. Wilmenweg 28. Mer-
kelbeek. tel. 04492-3029.
Te k. FORD Taunus op
LPG bj. '76, Erfstr. 14,
Heerlen, tel. 221125.
Te k. WILLY'S JEEP leger
uitv. bj. '52, i.pr.st. fel.
04750-33862.
Te k. RENAULT 6 bi. 8e
mnd. '75, pr. ’ 650-, Veld-
gaard 43, Amstenrade, tel.
04492-4667.
Te k. SIMCA 1100 ES bj.
'76 ’ 1000-, Heisterberg
50, H'broek.
Te k. FORD Taunus bj. '76,
op gas, koopje. Dr. M.L.
Kingln. 133. Hoensbroek.
Te k. SIMCA 1100 LE bj.
'76, (evt. met LPG) t.e.a.b.
Korteweg 28, Hoensbroek.
Te k. OPEL Rekord 1700 S
bj. '74, voor onderd.
nw.banden 195-14. Te
bevr. 045-352822.
te k. RENAULT 5 bj. '77,
tel. 045-458815.
Te k. LADA 1200 kl. geel,
bwjr. '80, 42.000 km. Prijs

’ 3700-Inl. na 19 uur. Tel.
045-351508.
Te k. Volkswagen GOLF.
Kl. zwart. I.z.g.st. Vnpr.
’3.500. Holleweg 27, Sit-
tard. Na 17.00 uur.
Voor liefhebber
TRIUMPH Dolomite
i.z.g.st. cass.ree. bijna '74,
tel. 045-351279.
BMW 316-318 bj. '81 met
schuifkanteldak, elektr.
spiegels, radio, geel, LPG-
installaUe, i.z.g.st., auto-
maticFord Escort 1300 GL
'78 le eigen., kmst. 40.000,
metallic in st.v.nw.
’6900,-; Fiësta 1100 L bj.
'79 le eig. zilvermetallic in
st.v.nw. ’ 8800,-; Mazda
323 ES bj. '80 le eig. kmst.
34.000 i.st.v.nw. ’9000,-;
Taunus 1300 L bj. '79 zil-
vergrijs, stereo ’ 6500,-;
Taunus 1600 L bj. '78

’ 4500,-. Inruil en financie-
ring mogelijk. Te bevr.
Terweyerweg 21, Hoens-
broek-Passart (nabij Em-
mamijn) in bedrijfshal
achterom, tel. 045-226829,
b.g.g. 045-418856.

Sunroof
mcl. montage en BTW
’399-, 1 jaar garantie
met zonneraster. Autobe-
drijf Van Leeuwen, Strijtha-
genweg 129, Kerkrade, tel.
045-453355.
Te k. BMW 520 I 4 cyl. '73
schuifdak, Pullman bekl.,
warmte w. glas, spoiler, ge-
rev. kop, goede banden
’3250-, Drossaardstr. 23,
Heerlen t.o. nat.houthand.
G.G. AUTO'S biedt aandegelijke occasions met
volledige garantie en rui-
me keus in elke prijsklas-
se. Elke keuring toege-
staan. G.G. Auto's, Hee-
renweg 286, Heerlen, tel.
224172 (grote weg Hrl.
Brunssum).

Te k. HONDA Civic '77
magnesium vellingen

’ 5500.-. tel. 045-418915.
Te k. VW PASSAT bj. '75,
i.z.g.st. ’ 950-, Drievo-
gelstr. 217, Kerkrade-W.
Tek. mooie Ford ESCORT
1300 de Luxe, kl. zilverme-
tall., mcl. trekh., enz. Bj.
'78. Zien is kopen. Vr.pr.
/ 3.750. Moltweg 43,
Schaesberg. Tel. 045-
-324552.
Te k. VOLVO 345 2 Itr.
april '82. Het Ambacht 73

DATSUN type 100 AF II
bj. '78, als nw. keur. mog.
Hamerstr. 39, Heerlen.
Te k. a. SIMCA 1100 in uit-
stekende staat, bj. '77
04495-1126.
Te k. MERCEDES 280
SEL bj. '75 le eig. auto-
maat, electr. ramen, tem-
poklok, sierlijsten, getinte
ramen, schuifd. echt lede-
ren bekl.+ 4 hoofdst., ra-
dio-cass., trekh. in staat
van nieuw ’ 14.700,-.
Maastrichterlaan 5, Beek,
tel. 04402-71451.
Te k. VW KEVER Jeans-
uitvoering, kmst. 81.000,
bj. '74, nieuw kenteken,
i.z.g.st. ’ 2950-, tel. 04494-
-42645.
Te k. DAF 44 bwj. '74 pr.
t.e.a.b. Tel. 461812. Es-
doornstr. 70 Kerkrade.

Dankbetuiging
Voor de vele blijken van medeleven, de
schriftelijke condoleances, bloemen en uw
aanwezigheid bij de uitvaart en begrafenis
van onze dierbare moeder, schoonmoeder en
oma

Maria Hubertina
Diederen-Bemelmans
zeggen wij u van harte dank.

Familie Diederen
Puth-Schinnen, juli 1983.
De zeswekendienst zal gehouden worden op
zaterdag 23 juli 1983 om 19.00 uur in de kerk
van Petrus Canisius te Puth.

Dankbetuiging
Voor de zeer talrijke blijken van me-
deleven in het verlies van mijn lieve
man

ir. Jan Witteveen
mede namens onze kinderen, mijn
welgemeende dank.

H. Witteveen-Buma
Beek (L), juli 1983

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

Joep Caubo
Wij danken u allen hartelijk voor uw medeleven.
Een bijzonder woord van dankaan deheren dokto-
ren en verplegend personeel afd. 5 Oost Heerlen,
verplegend personeel Groene Kruis Klimmen, dr.
Kroon en pastoor Moors.

Mevr. R.M. Caubo-Bouwens
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal plaatsvinden op
zaterdag 23 julia.s. om 19.00uur in deparochiekerk
van de H. Remigius te Klimmen.

Te k. OPEL Blitz verhuis-
wagen tevens gesch. v.
veevervoer afm. 3,20 x 2,05
x 2,10, nw. banden, vaste
pr. ’2750- Sportstr. 16
Kerkrade.
Te k. MINI 1000 special
bwj. '75 pr. ’lB5O- Tel.
045-255416.

A. Wolters Sportstr. 16
Kerkrade OPEL Kadett
van '79 tot '82; Opel Asco-
na '79 '77 automatiek; Opel
Rekord '79 '83 nw. model:
Senator 3 LS LPG '79; VW
Jetta '80; Datsun Cherry
GL Coupé '82. Inr. en fi-
nanc. mog. 3 mnd. garan-
tie.

OPEL Rekord te k. 1900
luxe vele extra's bwj. '79,
vaste pr. ’ 7950- Tel. 045-
-451832 na 19 uur.
Te k. HONDA 750 Fl tour-
kuip, km 10.000. vaste prijs
’5OOO,- bwj. '81. Zien is
kopen 045-413901.
Te k. MERCEDES diesel
220 D '75 ('5950- goede
auto. VW Passat diesel '80
5-drs. 67.000 km, goede
auto ’ 12.500- Opel Asco-
na 12 S '76 mooie auto

’ 5450- Renault R5auto-
matiek '78 51.000 km
£6750- R 5'76 ’3OOO,-
Datsun F II '78 ’ 5500- Te
bevr. Martens B.V. Kerk-
str. 92 Übach o. Worms tel.
045-314096.
CITROEN GS 1220 Club,
lichtgroenmetall., i.z.g.st.
Zeer zuinig, bj. '77. Vr.pr.
’2.750. Bernardstr. 2, Ka-kert. Tel. 045-312354.
Te k. MAZDA323 bwj. '79.
Frederikagracht 21, Kerk-
rade-W. 045-410840.
Te k. FlAT-BUS 238, bj.
'77^pr.n.o.t.k. Tel. na 19.00
u. Tel. 045-724667.
Te k. VW GOLF S. eind
'75, pr. ’2750,-. Tel. 045-
-750881.

Te k. ZÜNDAPP KS 50 bj.
'82. Kremerstr. 113, Kerk-
rade-W. vóór 17.00 uur.
Yamaha CROSSMOTOR,
250 cc, vele extra's,

’ 1200,-. 045-418598.
Te k. KREIDLER RMC m.
schijfrem. en sterw.
i.z.gïst. bj. '79, Keizerstr.
12, Brunssum.
Te k. MAXI PUCH 1 jr.
oud pr. ’ 775-, Nieuwen-
hagerheidestr. 77, Übach
o. Worms.
Te k. ZÜNDAPP KS 50 in
g.st. tel. 045-451686.
Te k. ZÜNDAPP, nog
i.z.g.st. Tiendstr. 35, Nuth.
Bromfiets KREIDLER,
i.z.g.st., vr.pr. ’ 325,-. Ons
Limburgstr. 54, Kerkrade-
West.

Wij kopen en verkopen
SPAARBRIEVEN on-
geacht restlooptijd. Vraag
vrijblijvend inlichtingen,
Stationsstr. 8, Heerlen, tel.
045.712715.
BORG gevr. voor lening
van ’ 150.000- voor inves-
tering in zeer goedlopend
bedrijf. Duur 1 jaar, zeer
hoge vergoeding. Br.o.nr.
HK 230 Limburgs Dag-
blad, Postbus 3100, 6401
DP Heerlen.

Erkende RIJSCHOOL Th.
Schut. Ringoven 62,
6372DB Schaesberg, tel.
045-322834. De eerste 5 les-
sen a ’ 25,-.
TYPE-EXAMENS, januari
t/m maart. 78,5% geslaag-
den, bij Instituut Waai-
foort BV, Raadhuisplein
16, Heerlen, tel. 045-713717
en A. Battalaan 44, Maas-
tricht, tel. 043-13639.
RECHTSGELEERD-
HEID. Wie wil mijn plaats
in Nijmegen ruilen tegen
zijn/haar plaats in Maas-
tricht of Utrecht. Tel. 045-
-321498.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
CULTIVATOR, beitels,
ganzevoeten, ploegscha-
ren, enz. Frissen bv, tel.
04406-40338.
VEILIGHEIDSBEU-
GELS, uitneembaar ner-
gens voordeliger. A. Geur-
ten Gasthuis 10 Bemelen
tel. 04407-1337.

WEGGEVLOGEN 16/7
blauwe parkiet t.b.t.b.
Theunissen, lepenstr. 40,
Brunssum, tel. 270551 .
Weggelopen Schutters-
veld Brunssum POINTER
13 mnd. zw/wit geschim-
meld, gr. zw. vlek op rug.
Ter bez. of tips ’ 100.- be-
loning. Haafheidestr. 6,
Brunssum.

Vermist:
Sinds 16-7 grijs gestr. ka-
ter, rode halsb. m. bel. Tel.
045-320588.

FRIESLAND te h. stacara-
vans va. ’2OO- p.w. Te-
vens camping aanw. Tel.
05614-1586.
WINDSURFSCHOOL
Aqua Viva Eijsden is tij-
dens de vakantieweken
aan het grindgat te Oost-
Eijsden voor verhuur van
surfplanken. Tel. 04407-
-1945. na 20.00 uur.
-CARAVANS inruil, reeds
vanaf f 1500-, caravan-
showhal Tillemans, Haef-
land 19 (ind.terrein)
Brunssum.
Te k. CARAVAN 4-pers
verwarm, ijsk. bwj. '81
merk Homecar. Sportstr
16Kerkrade.

Te k. grote VOUWWA-
GEN La Bohème Senior,
pr. ’ 1500-, tel. 045-211410.
WEEKAANBIEDING:
droogmodel. specialecam-
pinguitvoering, disselhou- ,
der oi' grondpen van
f 89,50 nu voor ’ 77.50. De |
Ölde Caravan, Langs de
Hey 7, Sittard, tel. 04490- i13634. Donderdag koop-
avond ■Te k. VOUWCARAVAN |
Coltcl, 4-pers., te bezicht.
na 18 uur, Nieuwenha-
gerstr. 47, Übach over
Worms, tel. 316652.
Te k. FAIRLINE Holidav
MX 111, 731 L, 267 br, 140
p.k. O.m.C. Te bevr. Ire-
nestr. 18, Linne. Bwj. '78.
T.e.a.b.
Lecor KAMPEERAUTO-
BOUW. Opbouw voor

’ 15.400-, ook als contai-
ner. Inruil motorhomes:
Renault Traffic, bwj. '83;
Midas, bwj. '77, Mercedes
305 C, bwj. '77; Ford Tran-
sit, bwj. '76; Fiat 238, bwj.
'75. Tourcaravan Wilk,
bwj. '74. Opbouwdaken en
ramen, onderdelen en re-
paraties. Stenenbrug 29,
Schaesberg, zijstraat v.d.
Baanstr. Tel. 045-323154.
Te k. 3 tot 4-pers. Adria
CARAVAN, i.z.g.st. Grijze-
grubben 2, Nuth, tel.
241412.
Te k. Erka VOUWWA-
GEN, geremd, met voor-
tent, luifel, keuken en ex-
tra's in staat van nieuw. pr.
f 3300,-. Benzenraderweg
224 Hrl.
Hoog SAUERLAND,
eigen woning v.a. 21-8.
Bosrijke omg. Dm 12 p.p.
Tel. 045-418682 of 310839.
Te k. mot. KAJUITBOOT,
lengte 8 m, ligpl. Roer-
mond, inruil caravan of
rubberboot mog..

’ 17.500,-. Tel. 04750-17242.
Te k. TE-CARAVAN 3.80
m, voort., verw., ijskast.
Korenbloem 3, Brunssum.
Te k. 6-pers. BUNGA-
LOWTENT, lx gebr. Tel.
045-256793.
MERCEDES 306 D ver-
lengd model, mooie cam-
per, veel bergruimte bj.
1974 ’ 2750,-. tel. 04455-
-2004.
Paradiso VOUWCARA-
VAN met vast daken voor-
tent i.z.g.st. Dassen, Sta-
tionstr. 6, Kerkrade.

Te k. Sprite TOURCARA-
VAN bf. '77 3 tot 4 pers.
gew 460 kg, mcl. voortent,
tel. 045-317653.
Öttën TOURCARAVAN
type Kruiser '72 4 a 5 pers.
met c.v. en nw. v.t.

’ 3750-, tel. 04402-73788.

DIGUE-CARAVAN- I
perlicht 345 kg. Superljß
in prijs ’ 6495- voor spH
ternieuwe 1984-er mofl
len. Übachs Kerkrat
Vink 39 tel. 045-460252J
Reparatie MEUBELEJhoutwormbehandeling, 1
gen. Tel. 045-412636.
STOOMGELOOGD I
oud meubilair, deuren o<
geverfde etc. als nieuw t
rug! Vakk. niet duur! H
len en brengen. Nieu'
huisstr. 3 Heerlerbaan tl
045-416957.
REPARATIEMEUBE-
LEN, houtwormbehanc
ling, logen, tel. 045-4126;
Zondag 24 juli van 11.
tot 20.00 u. 2e Luik
Markt te VILT a.d. Rijk
weg Valkenburg (via Ca
berg) Maastricht met om
17.30 u. Vulcano. Hande
ren ml. 045-310025.
ANTIEKHANDEL
mons, Dorpstraat 4.
Nuth, t.o. kerk. Door eig
import Franse en Engel
meubelen, grote sorteril
in eethoeken. Lager !
prijsd dan ooit! Dond
dag koopavond. Tel. 0
243437 of 244613.

_
Te k. antieke OPASTOË
ROMP iets moois. Te beV
Limbrichterstr. 45 Nieu'
stadt. J

De snelste DOZEN vj
Nederland. Afgehaald.. H
zorgd. Elke maat. EU]
portie. Elke prijs. Bij H<
box, industrieterrein Ko
weide, Wessem (L.). B»
04756-2775.
TV-reparatie zonder voj
rijkosten. Z.-Limb. T
SERVICE. Tel. 045-3141 j
TELEFOONBEANT- .
WOORDERS. v.a. ’ 19'
ex. BTW. Tel. 045-21596 J
Laat uw pijnen wegnen};
door „MAGNETISCH
handstrijking. Zeer Vjongelooflijke success
reeds bereikt met deze n
thode. Wilt u ook geholp
worden, bel dan voor e
afspraak tussen 8.30-10.
uur v.m. 045-423615.
Elke zaterdag en zond
vrije markt Geulhal VA
KENBURG. Gezellig z<
ken, kijken en praten,
meedoen: ook ü kunt e
kraam huren. Kijk eens<j
uw zolder of in uw schuil
Er is vast iets bij waan
een ander een plezier _
kunt doen en war u ïj
iets aan kunt verdienejj
Staangeld ’35,- per cm
voor een hele kraam, lf
tel. 04406-15600. J
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NU LACHEND OP VAKANTIE MET
'N NIEUWE FIAT PANDA. EN 'M PAS
_ VOLGEND JAARBETALEN.

Met 'n nieuwe Fiat Pandaöp I 't Is allemaal mogelijk omdat I Nog zon vrolijk voordeel van. del
vakantie gaan is dubbel leuk Want: je Fiat in samenwerking met Alcredis* u Fiat Panda is dat ie direkt leverbaar is j
geniet van 'n onbezoigde vakantie en een renteloos krediet kan verschaffen Beslist u nu, dan bent u binnen
lacht tegelijkertijd iedereen uit. | als u tussen ien 26 juli een nieuwe de kortste keren op vakantie. In een

En als je daarbij nog bedenkt dat Panda koopt. Panda Shopping, Panda 34, Panda 45.
die nieuwe Fiat Panda waar je prins- Dat krediet gaat tot 75% van de eenPanda4s Superofeen Panda Pnma ;
heerlijk in rondtoert pas op 2 januari aanschafprijs en heeft een maximum Die u stuk voor stuk naast een

1984 betaald hoeft te worden, is er van 10.000 gulden. laagbenzineverbruiken een verrassend
helemaal geen vuiltje meer aan de Bij inruil van uw huidige auto groot inteneur een groot aantal lollige
vakantielucht betekent het in de meeste gevallen dat extra's bieden.

rpi!K7nM_lßW RilPtt«TttfT
" u geenkosten van belang heeft als u Uw Fiat dealer laat ver tijdens

GRATIS ZONNEBRIL BIJ PROEPWI panda ±±^ een proefnt gwg g—w-fÉ
m- y~~ i h\ Want de inruilwaarde compen- mee kennis maken. ÊMMMImIMM
M lIkHWI^Hv seert waarechiiol^ het restbedrag. FIAT UNIEK IN PRIJS EN PRESTATIE- INa 2 januari 1984 kan er - zij het VOORWAArden er is gedurende de genoemde periode

V. w \_ W op normalekondities-gewoon worden sprake van een normale financieringsovereenkon-

_ I doorgefinancierd. | WMRBU Zïln^S"m"^nSïn :
RRUNSSUM AUTOBEDRIJF H SCHOBBEN TEGELSTRAAT 3 TEL 045 -2506 75 EIJSDEN: GARAGE JEAN BROUWERS, IR. ROCOURSTRAATI, TEL. 04409 -14 33 HEERLEN: AUTO-SSbeSj^nZg'b.Vo^ 045 -71 45 24KERKRADE: AUTOBEDRIJF AC MUYRES BV KAALHEipE TEL 045 -41 39 16 MAASimCHT:
Al ITfiRFDRIIF MOI FNAAR MAASTRICHT BV DR BAKSTRAAT 82 TEL 043-7 02 00 SITTARD: S TTYCAR BV., KENNEDYSINGEL 8-12, TEL. 04490 -1 75 44 /1 75 45 STEIN. AU 10-

BeSriÏK LUX BV, MAASTRICHTERLAAN 83, TEL. 04454 -21 21 VALKENBURG: GARAGE JEAN BEUKEN, EMMALAAN 20, ,
TEL. 04406 -120 89. _ .

Donderdag 21 juli 1983 " 14L,imöurgs Uagblaa



tijdje vrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN

Wal: Octopussy, 3e week, 12 jr. dag.
«■3O en 20.30 uur, za en zo 14.30, 18.45

E 21.30 uur, wo 14.30 en 20.30 uur.
Mvoli: Blue Thunder, 12 jr. dag. 15.30
l?i uur- muv- maandag, za en zo
P-30, 19.00 en 21.30 uur. Die Freundin,
£Jr. ma 20.00 uur. Kuifje en het haaien-
KM\ 2e week, a.l. dag. 14.00 uur.
»5: Poltergeist, tweede week, 16 jr. dag.
'■30 en 20.30 uur. Pinocchio, a.l. dag.
WOO uur. Quo vadis, a.l. dag. 20.00 uur.
r^etfighters, 4e week, 16 jr. dag. 14.15
"’ll5 uur. Rocky 3, 16 jr. dag. 13.45en""45 uur. Dodenrit, a.l. dag. 14.00 en■'"00 uur.assage: Vrolijk sexpension, 18 jr. dag
«naf 14.00 uur. Meisjes van de betere'■an<l. 18 jr. do t/m zo 24.00 uur.
"Poet: En de tijd stond stil, zo 20.00

UBACH OVER WORMS
'„'^nd-theater: First Blood, 12 jr. za"■"O uur, zo 19.00 en 21.00 uur.

KERKRADE
"'Wgrachttheater: 101 Dalmetiers, 3e
£«*. a.l. za, zo 15 uur. First Blood, 2e
tav.l2 jaar' vr 20-30 uur' za 17-30 uur'y 17.30 uur en maandag 20.30 uur.
ireet Fighters, 16 jr. za en zo 20.30 uur,ai 20.30 uur.

SCHAESBERG
The Pirate Movie, a.l. do en

uur. Street Fighters, 16 jr. do en
tna oo30 uur- First Blood. 12 Jr za- zo ena 22.15 uur. Op de rand van alles, 16 jr
_/' Zo en ma 24.30 uur. Big Bomber, a.l.
to ,„2-15 u"r. Spetters, 16 jr. di en wo

uur.
MAASTRICHT

stival: The Year of living dangerous-t,dag- H.30 en 20.30 uur.
/'ace 1: Helden in de frontlinie, 16 jr.H 14.15 en 20.15 uur..«ace 2: Evil Death, 2e week, 16 jr.'|15 en 20.15 uur.
«Wio: Torn and Jerry, a.l. dag. 14.00
jT- spartacus, a.l. dag. 20.00 uur.
12ftn Pnr>ses Seca, 18 jr. dag. vanaf«■uu uur, za en zo vanaf 13.00 uur. Lust,
£jr- vr en za 22.45 uur.
dao , 2: Kar"iibalen vallen aan, 16 jr.
,^'i 4-30' 163° en 20.30 uur. De wraak
ü
*n de karatetijger, 16 jr. vr en za 22.30

ik *?[■ \: ot'topussy, 12 jr. 3e week, dag.
£J- 16.45en 20.30 uurt abl 2: Bvd deelt doffe dreunen uit, a.l.
Skh- °' 163° en 2100 uur-
°l4rS. 3: American Gigoio, 16 jr. dag.tó,00:16-30 21.00 uu?.
I '«nhuis: Persona, do t/m zo 21 uur.
VALKENBURG

114?n C,00p: Evil Dead- 16 Jr- do t/m zoïban- ,19-00 en 2L3° uur- De gendarme in
Jfuiir - al' do Vm zo 14-30- 190°en 21.30Ten y\ , llft' 16Jr-ma Vm wo 14-30- 1900Jm., . uur. Heibel op de hoofdweg, a.l.
J* t/m wo 14.30, 19.00 en 21.30 uur.
pvo ?Ie snoePJes in Tirol. 16 jr. do t/m
Li '4-00 uur. Justine, een meisje vanKio le,' 18 Jr- do t/m di 240° uur- Prui"
| enbloesem, 18 jr. Wo 24.00 uur.

GELEEN
M^??'' n offi<-'er and a gentleman, 12 jr.
RL mdl 20-30 uur, zo 18.00en 20.30 uur.
I__»7_.?ger in love^ 18 Jr- za 230° uur-C"A'»ders: De lift, 2e week, 16jr. dof" 1 ai 20.45 uur, zo 18.00en 20.45 uur.

SITTARD
2n "m: Wurgendetralies, 16 jr.dot/m di
£:°u uur, zo 18.00 en 20.30 uur. The
en ,f- 16 jr. do t/m di 20.45 uur, zo 18.00c" 20.45 uur.

EXPOSITIE
HEERLEN
galerie Stadhouders, Potgieterstraat

" beeldhouwwerken en schilderijen
a" Alfons Stadhouders. Elke zaterdag
j|" 20 uur.i: adhuis: werk uit eigen collectie. Open
Wens kantooruren. Gedurende de7, afnd juli.

ttk -ie Jean viehoff- Tempsplein 10:
typT"ngen en schilderijen van eigen
te?7i Te bezichtigen na afspraak,
l_ ■ '15426.
Sch°ekerscen'ru,n Schrieversheide,
J-"aapskooiweg 99: olieverven en et-
°*n van Willem Labey. Open dag. 10 - 18(£__! ot eind Juli-
l3,.loe>sch museum, Voskuilenweg
Vrr.' ev°lutie van beenvissen. Open mam vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4j^Rustus.Ca!>?' Bongerd 13: aquarellen van Mak
ïl. ïï,ps- Open ma t/m vr 9 -16 uur, do 17-Kun ,Uv.Ur- Tot en met 28 Juli-
sch u ndel Hern>an van Leeuwen:
d.a ' gerijen van Janine Delaporte. Open; s- tijdens winkelurenen op zondag 1317 uur. Tot 25 juli.
W.. , makeri_ Du Passage:Egyptische
Winu ,van Ibrahim Faiek. Open tijdens'"keluren. Tot 16 augustus.

KERKRADE
cettnmuseum Klein Ro'duc: tal van fa-
On Sn u de Limburgse mijnbouw.
Uyr

en dl t/m vr 9- 17 uur, za en zo 13 -17

UBACHOVER WORMS
*erk Binnenhof. Grensstraat 87:
d^„ , „van Joos Damen. ledere donder-de 10 - 22 uur.

Hoensbroek
bon f " archeologisch museum: car-

untossielen van S. Prins. Open dag.
Kast ' _"ur' Tot en met : oktober.
UmK ~" f°toealerie 68: werk van

'nourgse beroepsfotografen. Open ma
13 "*nr 10 "12 en 13.30 - 17 uur, za en zo
Kast " 1? uur Tot 14 aueustus-itiTn . ' ~ exP«>sitiezolder: fijnschilder-
l7u"st van Jo v.d.Brand. Open dag. 10-KastUr' Tot en met 31 Juli-
vanïe' ~ridderzaal: Rond een veelluik
Tv? fcvert Thielen. Open dag. 10-17 uur.en met 15 september.
VALKENBURG

(W,no: textiele vormgeving van Paula
_4 0 n- Susanne Lucassen, Yvonne
R. ■I? sevvije. Joke Janssen, Monique
Cent ' Hannelies Vliegen. Tot 24 juli.
t'n m Cocs'rde, Odapark: olieverven
Ü ivra3varellen van zr. Odilia Bruis
Tnt '°Pen ma vr 13.30 -17.30 uur.ot en met 1 augustus.
MAASTRICHT

iïi7.Trie N°ortn_an, Vrijthof49: schilde-
rt h quarellen en tekeningen van 1530
Hert Open tijdens winkeluren.
Och Snd blue- Stokstraat 30: werk van
j. ° Homes, Ad de Keyzer, Imre Kocsis,
Ui? arm Abrell. Open di t/m vr lü - 18

"„', za 10 - 17 uur, zo 14 - 17 uur. Tot 27jjjufiustus.
b * lur1urh'storisch museum: roofvogels, eisen van Eric Wijnands. Tot en metrLauBu*tu«.
Br,."": Gadiot, Grote Gracht 58:
fen ui

tleken van Ph°nse van Daa-
*>i kleur-etsen en schilderijen van
üur

p°litzer. Open di t/m vr 11 -18
Gal/- " ■ l? uur. Tot 23 juli.
W< Felix' Wijckerbrugstraat 16:
t,."'"» van Jannel en plastieken

iank Beelenkamp. Open tijdens
*oni r n- Tot en met 15 augustus.
Plt

,
i"elan'fnmuseum, Dominicaner-

On zomeropstelling eigen collectie.
(,'" mv t/m vr 10 - 12 en 13 - 17 uur, za

'° 14 - 17 uur. Tut 4 september.

Sfeer
Henk Reker: „Ik was nog nooit in
dat complex in Oisterwijk geweest.
Ik werd er onmiddellijk na mijn aan-
komst geconfronteerd met lichame-
lijk en geestelijk gehandicapten. Ik
raakte hoe langer hoe meer onder
de indruk van de wijze waarop deze
mensen werden opgevangen en
hoezij, samen met de niet-gehandi-
capten, één vrolijke groep vorm-

den. De grenzen tussen valide en
minder valide gasten van het va-
kantiepark vervaagden geheel. De
sfeer onderling was geweldig.

ledereen ging met iedereen erg fijn
om. Het heeft mij erg aangegrepen.
Werkelijk, ik heb er de mooiste va-
kantie van mijn leven beleefd...."
Navraag leert dat vakantiepark De
Staalberg (Scheibaan 1-3, 5062 TM
Oisterwijk; telefoon: 04242-84844)
al jaren geëxploiteerd wordt door
het echtpaar Van Wijngaarden.
Door Tante Ko en ome Ger, zoals
vaste klanten zeggen. Het park ligt
in een uitgestrekt bos- en heidege-
bied, niet ver van mooi Noord-Bra-
bants Oisterwijk. Naast het bunga-
lowpark bezit het park 12 modern
ingerichte appartementen, onder-
ling verbonden door een brede

gang zonder drempels en speciaal
ten behoeve van gehandicapten
voorzien van brede deuren.

MET

TIJDJE
MVRIJ

NINO TOMADESSO

Opvang
Mevrouw Van Wijngaarden: „Het
is helaas inderdaad zo dat er lan-
delijk gezien voor gehandicapten
op campings weinig kansen zijn.
Wij proberen gehandicapten
maar ook hulpbehoevende be-
jaarden zo veel mogelijk op te
vangen. Wij hebben er tal van
voorzieningen voor laten aan-
brengen. Van ziekenhuisbedden
tot nachtelijk belsysteem en toe-
zicht toe. Wij doen ons best vali-
de en minder valide mensen zo
veel mogelijk, om het zo maar
eens uit te drukken, door elkaar
te laten gaan. Gehandicapten
mogen niet verstopt worden. In-
tegendeel. En niet-gehandicap-
ten mogen heus zien hoe wèl-ge-
handicapten door het leven die-
nen te gaan. Het lukt ons aardig
beide groepen tijdens hun va-
kantie samen te laten optrek-
ken....".

Uitzondering
De Staalberg kan zon zeventig ge-
handicapten huisvesten. Mevrouw
Van Wijngaarden: „Ik heb nu al tal
van reserveringen voor volgend
jaar geboekt". Mededeling uit cam-
ping annex vakantiedorp Elfenmeer
in Herkenbosch: „Huisvesting van

gehandicapten noodzaakt aparte
voorzieningen. Nu en dan brengen
bij ons minder valide mensen een
vakantie door in niet aangepaste
bungalows". Aparte voorzieningen:
aparte uitgaven dus. Die, zo blijkt,
landelijk gezien slechts sporadisch
gedaan worden. Deze vaststelling
is geen verwijt aan niemand. Maar
toch is het duidelijk dat, op het vlak
van vakantie, gehandicapten over
het algemeen een min of meer ver-
geten groep vormen, eenvoudig
omdat tal van recreatie- en vakan-
tie-oorden niet aangepast zijn aan
voorzieningen die minder-validen
nu eenmaal niet kunnen ontberen.
De Staalberg in Oisterwijk blijkt een
gunstige uitzondering.

Ora-hotel
Aan de Ganzeweide in Heerler-
heide ligt het Ora-hotel. Het be-
schikt gelijkvloers over 40 één-

en 10 tweepersoonskamers, een
tuin van 1 hectare met wandelpa-
den, zitbanken en beschut terras.
Het is geheel aangepast om ge-
handicapten en bejaarden een
onbezorgd (vakantie)verblijf te
bezorgen. „Limburg mag er trots
op zijn", zei K.Niemantsverdriet
namens de Ora-stichting. Tege-
lijkertijd liet hij er op volgen:
„Maar het water staat ons tot aan
de lippen". Het Ora-hotel ver-
keert namelijk in financiële nood.
Van de andere kant blijkt ook de
smaller geworden beurs van ge-
handicapten oorzaak te zijn dat
de bezetting van het hotel terug-
loopt. De huidige financiële pro-
blemen van het Ora-hotel zullen
echter nooit mogen leiden tot
een dag waarop Limburg geen
reden meer heeft fier te zijn op
een complex waarvan er, lande-
lijk gezien, te weinig zijn. Net zo-
als er in Nederland kennelijk ook
te weinig Staalbergen zijn. Ge-
handicapten hebben ook recht
op vakantie. Wellicht nog méér
dan valide mensen

Brunssumse bejaarden
maakten grensfietstocht
BRUNSSUM - Een twin-
tigtal inwoners van be-
jaardentehuis Huize
Louise hebben, profite-
rend van het mooie weer
én een rustdag in de
Tour de France, een
fietstocht 'langs en over'
de grens gemaakt. Op
initiatief van oud-kaste-
lein en Parelorde-drager
Hein Weimer en tour-
uitstippelaar en mecani-
cien Sjef Janssen, heb-
ben de bejaarden, maar
ook rektor Leentjes en
zuster Jeanne-Marie,
zon 25 kilometer door
het grensland gefietst.

De loop van de Rode Beek vol-

gend zijn de fietsers, onderwijl
druk puzzelend, in Minder-Gan-
gelt de grens overgestoken. Ook
dat liep gesmeerd, omdat Sjefs
broer Frits, welbekend bij de
Brunssumse politie, vantevoren
de douaniers en marechaussee
had ingeseind. In het Duitse
plaatsje Niederbusch is de maal-
tijd gebruikt, waarna de thuisreis
werd aanvaard. Terug in Huize
Louise werd iedere meefietser be-
deeld met een medaille, koffie en
vlaai.

" Heel Huize Louise liep uit om defietsers uit te zwaaien.

Spreekuur in inpoet
HEERLEN - Elke eerste en derde
maandag van de maand houden de
WAO/AAW belangengroep en een
Ombudsteam spreekuur in jonge-
rencentrum Inpoet, Klompstraat 22
in Heerlen. Het spreekuur is van 14
uur tot 16 uur. Ook is men van plan
voor de leden knutselaktiviteiten te
gaan houden, elke dinsdag- en don-
derdagmorgen. Informatie hierover
kan men krijgen bij Inpoet, telefoon
714667. Vragen naar Hans Berkers.

Midden in heide en bossen rondom Oisterwijk

De Staalberg; vakantie
óók voor gehandicapten

Wanneer men -met de weten-
schap dat elf procent van de
Nederlandse bevolking licha-
melijk of geestelijk gehandi-
capt is- onderzoekt welke
mogelijkheden deze „getrof-
fen" groep mensen heeft om
met vakantie gaan, dan
schrikt men toch wel even. De
kansen blijken namelijk vrij
miniem te zijn. Aafke Huinin-
ga, woordvoerster van het
Nationaal Bureau voor Toe-
risme, drukte het gistermid-
dag zó uit: „Geruime tijd al
proberen we een landelijk
beeld te krijgen van aanwezi-
ge vakantiemogelijkheden
voor gehandicapten. Het lukt
nauwelijks. Gegevens zijn
niet of zeer spaarzaam gere-
gistreerd. En toch is er veel
vraag naar...".
Vluchtige oriëntatie over bij-
voorbeeld campings in Lim-
burg, aangepast aan gehandi-
capten, leverde weinig op. De
Provinciale VVV Limburg
kwam niet verder dan de me-
dedeling: „Cottesserhoeve in
Vijlen en Klein Vink in Arcen
bezitten aangepaste cara-
vans". Die ene caravan dan
op de camping Cottesserhoe-
ve blijkt te zijn neergezet door
het Nederlands Hervormd Ge-
nootschap waar, aldus een
mededeling uit deze schitte-
rende camping in het Lim-
burgse Krijtland, „tamelijk
veel gebruik van wordt ge-
maakt".

Het deed dan ook goed het enthou-
siasme te horen van HenkReker uit
Geleen die, teruggekeerd van een
vakantie in motel- en bungalowpark
De Staalberg in Oisterwijk, in vurige
bewoordingen vertelde over een
nieuwe ervaring. De wijze namelijk
waarop in dat complex, verscholen
in bossen, lichamelijk en geestelijk
gehandicapten worden opgevan-
gen.

" Aangepaste bungalows in het vakantiepark De Staalberg.

van
DAG
tot

DAG

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

" EPEN. Kienen om Nederlands kampioen-
schap in feesttent vanaf 19.30 uur.

" GULPEN. Vanavond op de Markt zomer-
feest met o.m. schutterij St.Hubertus en or-
kest The Singing Stars.

" SPA (B). ProméH&deconcert. Vanaf 22.30
uur groot vuurwerk.

" VIELSALM. Vanaf 14.00 uur folkloristisch
en bosbessenfeest.

" TEUVEN (B). Avondwandeling vanaf
camping Bergzicht. Vertrek om 19.00 uur.

Serpo in
Cocarde
Valkenburg
Is een slang doof? Ja, zeg-
gen de experts. In dat geval
is bezwering van een serpent
met behulp van een fluit dus
onzin. Klopt, zeggen zij die
het menen te weten. Meer
wijsheid over slangen kan
men dagelijks (t/m 14 augus-
tus) van 12.00-22.00 uur op-
doen in Centrum Cocarde in
Valkenburg. Daar loopt de
boeiende expositie Serpo. In
een 50tal terraria worden er
pythons, boa's, bril- en ra-
telslangen, adders en vele
andere soorten levende ser-
penten getoond.

De tentoonstelling gaat ge-
paard met uitgebreide tekst-
tableaus en diaklankbeel-
den. Zij biedt dus volop gele-
genheid nader kennis te ma-
ken met een, zij het ten on-
rechte, onbeminde dier-
groep. Walter Getreuer zegt
van deze expositie dat het de
grootste is ooit in Nederland
gehouden...

CURSUSSEN
VOS
SIMPELVELD- Voor de damesvan
Simpelveld en Bocholtz start bin-
nenkort een VOS-cursus. Deze cur-
sus, Vrouwen oriënteren zich op
de samenleving, is bedoeld voor
vrouwen van alle leeftijden en
duurt 12 ochtenden. Voor kinder-
opvang kan tijdens de cursusuren
gezorgd worden. Informatie is ver-
krijgbaar bij José van derKuip, tel.
04450 - 2664.

Afslanken
BRUNSSUM - De afdeling Brunssum
van Het Groene Kruis start na de va-
kantie in Schinveld en Brunssum met
een cursus „Samen stapvoor stap af-
slanken". Deze cursus is niet alleen
bedoeld om op een gezonde manier
te vermageren, maar vooral ook om
na afloop van decursus op gewicht te
blijven. In de cursus wordt onder
meer informatie verstrekt over (on-
jgezonde voeding, het verbeteren
van eetgewoonten en de relatie voe-
dingsgedrag en meer en beter bewe-
gen. Inschrijven voor de cursus, die
voor leden van het Groene Kruis

’ 25,- kost, kan tussen 25 juli en 12
augustus op werkdagen tussen 9 en
17 uur bij de Regionale Kruisvereni-
ging Brunssum en Omstreken, Kloos-
terstraat 17, tel. 252845.

Intrefcentrum van Gilgamey

Vrijwilligers
aan de slag

HEERLEN -Vorige week maandag
zijn een aantal vrijwilligers van
jongerenvereniging Gilgamesj op
de Heerlerbaan gestart met de
bouw van een nieuwe bar. De oude
bar, die vijf jaar dienst heeft ge-
daan, moet wijken voor een nieu-
we omdat hij aan de onderkant
flink aan het rotten was.
Daar er niet al te veel geld beschik-
baar was voor een nieuwe bar, heb-
ben verschillende vrijwilligers het i
heft in handen genomen door zelf
de nieuwe bar te gaan bouwen. Na-
dat het ontwerp, gemaakt door een
van de vrijwilligers, was goedge- .
keurd door de CAH (Centrale Ac- »
commodatie Heerlerbaan) waarin.
het trefcentrum is gehuisvesd, kon-
den de jongerenaan de slag gaan.
Om de materiaalkosten zo laag mo-
gelijk te houden, werden her en der "
in de omgeving verschillende
muurtjes omgekapt, zodat op een
goedkope manier bakstenen wer-
den verkregen. De nieuwe bar "wordt namelijk geheel gemetseld.
Verwacht wordt dat de bouw in de
loop van de volgende week vol-
tooid zal zijn. Op vrijdag 29 julizal
dan de feestelijke heropening
plaatsvinden.

Regio kort
BRUNSSUM

" Vanuit het verenigingsgebouw j
De Burcht aan de Wieënweg 18
wordt morgen een speurtocht ge-
houden. Inschrijven tussen 19 en 20
uur.lnschrijfgeld ’ 2,50.
SIMPELVELD

" De mandolinevereniging Soriën-
to houdt deze maand vakantie. Van-
af 5 augustus wordt weer elke vrij-
dag gerepeteerd van 19 tot 21.30 uur
in zaal Jo Jorissen, Irmstraat 2.
KERKRADE

" De drie hoofdprijzen van de lote-
rij van harmonie Ste Marie gracht
zijn gevallen op de lotnummers J1395 - 1011 - 1753. De 15 troostprij-
zen vielen op de lotnummers 1004 -2225 - 0273 - 2969 - 2951 - 2628 - 0770 - I
2238 - 2622 - 2610 - 2972 -1926 - 0499 -0814 en 1627. De prijzen kunnen
worden afgehaald bij de fa. Boon-
stra en Keularts, Akerstraat 93.

Kienagenda
VANDAAG
Heerlen: 19.45 uur in zaal Hermans
Schaesbergerweg. 20 uur in het ver-
enigingsgebouw De Voorzorg. 14
uur in het speeltuingebouwtje aan
de Govert Flinckstraat. 20 uur in
Stad Heerlen. 19.45 uur in het Ke-
gelpaleis.
Kerkrade: 20 uur in het vrijetijds-
centrum De Gracht. 19.45 uur in
club 208. 20 uur in het parochiehuis „
Bleijerheide. 19.45 uur in zaal Kloth v t19.45 uur in gemeenschapshuis Hei-
lust.
Brunssum: 14 uur in dr Brikke-
Oave. 20 uur in Unitasgebouw
uur in het Open Huis. 19.45 uur Con-
cordia. 19.45 uur in De Burcht.
Nieuwenhagen: 14 uur in het dien-
stencentrum.
Hulsberg: 19.45 uur in het gemeen-
schapshuis.
Treebeek: 19.45 uur in Chalet. 20
uur in benedenzaal Casino.
Übach over Worms: 20 uur in café
Vogelsanck. 20 uur in zaal Eggen
door.
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va-
renbeuk.
Hoensbroek: 19.30 uur in dr Biese
Gats. 19.45 uur in het multifunctio-
neel centrum.
Heksenberg: 19.30 uur in café 't
Karrewiel.
Voerendaal: 19.45 uur in Huize Lau-
rentius.
Bocholtz: 20 uur in zaal Derwall.
Simpelveld: 19 uur in zaal Dackus. i
Heerlerheide: 20 uur in het gemeen-
schapshuis.
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’/^ Gevraagd AGENT-typ Bezorgers

f
>ï8f'v\k. Voor Beek, Elsloo en Stem.

A; 0\ Werkzaamheden tussen 6.00-7.30 uur.
Jr\Ll» 1\ Aanmelden tijdens kantooruren 04494-46868.J__! Na 180° uur dhr P' Nüsser- 04490-23321.

[1 Limburgs Dagblad
m^jj 'n fijne krant

Te k. CARAVAN merk
Wolf, 3-pers., met v.w.,
zom.- + wint.tent. zeer
mooi. ’ 1950,-. Tel. 045-
-416342.

\\mmmmmmmmmmmmmm\mmm\\mm^\\\\\\\\\\\_7m
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nu voordeliger dan ooit op vast te De meest geprezenverrekijker met Kompleet met ingebouwde clek- sluiter; ti)den W J W De meest verkochte spiegelreflex-
leggen het snelle scherpstelsvsteem, ideaal tronen llitser. /eer geschikt voor tot 11000 sec. fcf l/j* I camera
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1 GEMEENTE
OPENBARE BEKENDMAKING

Oe Burgemeester van Sittard maakt ter voldoe-
ning aan het bepaalde In artikel 31 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening bekend, dat met ingang van 26
juli 1983 ten stadhuize, kamer 411, voor een ieder ter
inzage liggen:
1. het bestemmingsplan "Craaveld", vastgesteld bij

raadsbesluit van 24 april 1978 en goedgekeurd
door het College van Gedeputeerde Staten van
Limburg d.d. 10 april 1979, le Afdeling,
nummer BH 14711, waarvan de goedkeuring
onherroepelijk is geworden;

2. de wijziging van het bestemmingsplan "Kolle-
berg I", vastgesteld bij raadsbesluit van 14
februari 1980 en goedgekeurd door het College
van Gedeputeerde Staten van Limburg d.d. 16
september 1980, le Afdeling, nummer BJ
10552, waarvan de goedkeuring onherroepelijk
is geworden.

Sittard, 25 juli 1983
De Burgemeester voornoemd,
Mr. F.L.M. Heuts. I.b.

Heerlense cash & carry slagerij
VERS VLEES IN

SUPERIEURE KWALITEIT
REKLAMEPRIJZEN:

Rundvlees: botermalse kogelbief, bief, contra,
ossehaas, mager soepvlees,
rundertongen en runderrollades.

Kalfsvlees: fricandeau, contra filet etc.
Varkensvlees: fricandeau, filet zonder been of

filetrollade, varkenshaasjes, etc.
Ook verkrijgbaar: konijnebouten, kipfilet, etc.

Openingstijden: woensdag t.m. vrijdag van 9.00 tot

\lB.OO uur, zaterdag van 9.00 tot 15.00 uur
31554 RENNEMIGSTRAAT 25, HEERLERHEIDE

1 ■ i

Het bestuur van de Draf- en Renbaan Limburg B.V.
te Schaesberg (L)

zal op korte termijn overgaan tot de aanstelling van

een staffunktionaris (m/v)
De Draf- en Renbaan te Schaesberg is uniek gelegen

in het Zuidlimburgse heuvelland en geldt als een
der mooisten in West-Europa.

Het complex heeft een belangrijke sport- en rekreatieve
funktie voor Limburg en de omliggende grensgebieden.
Momenteel zijn er een 20-tal werknemers werkzaam.

Een HEAO-nivo met enige ervaring is vereist.
De aan te stellen staffunktionaris zal worden belast met het

algemeen management en daarbij verantwoordelijk zijn voor alle
financiële - economische - en organisatorische aangelegenheden.

Aan inventiviteit, accuratesse, commercieel uitzicht,
slagvaardigheid en leidinggevende capaciteiten

worden hoge eisen gesteld.

De reeds aanwezige wnd. direkteur is belast met alle
externe en de specifieke aangelegenheden betreffende

de Draf- en Rensport evenals de nevenaktiviteiten.

Uitvoerige schriftelijke sollicitatie te richten aan
de voorzitter van het bestuur Draf- en Renbaan

Limburg B.V. p/a Parmentierstraat 11, 6417 AX Heerlen
131557

_________________________________ ______wo__W r

1 "°l___i_lsvl PORTAS moderniseert voordelig

' .rgensgehaald, s avonds \r^___^A\ oudekeukens tot droomkeukens.. "nieuw" terug. PORTAS reno- fci.^^""^ Vblgens uweigen idee.Door mid-
veert voordeligdoor middel van del van net poRTAS-keuken-
de hoogwaardigePORTAS- systeem bestaande uit massieve.tstofommantelingmetb.v. »._—». -*<_, kunststofelementen met het uit-ichtofrustiek eiken, noten nr>nTK Qw zicht van b.v.rustiek of naturel
ofander houtmotief-uitzicht. I |\W eiken, mahonie etc. met modernepassend bij uw interieur. __._.„._____. _g' in. m» panelen in b.v. een riet-of linnen-DtUKMJ__!_i__W structuur.

PORTAS-Vakbedriiven vernieuwen deuren en keukens bijna overal in Europa.

HoTete?3-Ih 6"" SBunde 043/647833 en 045 425353 B\%
ÏS'£ - N,.r g 045 242400 en 04756 6046 BJ
Timmerbedrijf Lambert Damzo n____Mß/M9? □ IRekoutweg 6 Gronsveld Q twwo cocc __fi______r

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. 6-pers. BUNGA-
LOWTENT eenmaal ge-
bruikt, tel. 045-256793.
Auto en caravanhandel
DE VIERSPRONG Gos-
ser 5 en 6 pers. tandemas-
ser pr. ’ 4750,-; Wilk 3 a 4
pers. enkelasser pr.

’ 2250,-; Astral 3 a 4 pers.
enkelasser pr. ’2100,-;
Weltbummel 2 è 3 pers. en-
kelasser 2x va. ’ 1500,-;
Eigenbouw 3 a 4 pers. en-
kelasser pr. ’ 2200,-;
vouwwagen 5 a 6 pers.
i.z.g.st. merk Bohème pr.
’2350,-; Opel Blitz kam-
per 4 a 5 pers pr.f 4250,-;
VW bus kamper 2 a 3 pers.
pr. ’ 3100,-; speedboot 35
pk merk trailer i.z.g.st.

’ 2950,-; weekendjacht 3 a
4 pers. met Heineman trai-
ler ’ 4450,-. Inkoop, ver-
koop en fin. Terlindeweg
12A, nabij kasteel H'broek,
geopendvan 13 tot 18 uur.
Te k. CHALET, geh. inger.
water, licht ’7500,-. Te
Zutendaal, tel. 045-217449.
Te koop 4-pers. BUNGA-
LOWTENT met alle toebe-
horen. Prijs ’3OO-. Tel.
045-411414.
Comfort. VAKANTIEWO-
NING in de Eifel nabij de
Rursee te h. Tel. 09-492-
-411-525-86.
Te k. VOUWWAGEN Col-
tel met kantelbeugels en
res. wiel 4x gebr. Pr.
n.o.t.k. Tel. 04451-1400.
Te k. stalen MOTOR-
JACHT L 6 mtr., br. 2,20
mtr., b.b.motor 20 pk met
trailer, vr.pr. ’BOOO,-, tel.
045-217259.
VAKANTIEHUISJE te h.
5-pers. ’ 400- per week.
Vieu Molen Sippenaken-
Gemmenick, bosrijke
omg. (zwembad, visgele-
genn.), gel. bij Vijlenerbos,
ml. 045-460129, Veldhofstr.
174. Eygelshoven.
CARAVANSTALLING
va. f 100. Mogelijkheid:
overdekt en onoverdekt.
Voor informatie te bellen
04490-10888.
ITALIË, Gardameer te
huur 4-pers. vakantiehuis-
je, 6 pers. stacaravan, di-
rect aan meer. Vrij vanaf
30/7 sept. p.w. ’ 200-,Key-
mann reizen, Rhenen, tel.
08376-4121/4130.
ZEELAND, Nieuwvliet te
huur 6 pers. stacaravans,
vrij vanaf 6/8 sept. p.w.

’ 300-, Keyman reizen,
Rhenen, tel. 08376-
-4121/4130.
DUITSLAND Eifel/Moe-
zel te huur luxe 6-pers. sta-
caravan op Ennia vakan-
tieparken, vrij vanaf 30/7
sept. p.w. ’ 275-, Keyman
reizen, Rhenen, tel. 08376-
-4121/4130.
Te k. KIPCARAVAN met
nw. voortent (6 pers.)

’ 3500- Nieuwstr. 140
Kerkrade tel. 045-455609.

DE PANCRATIUSBANK
OPENT OP VRIJDAG 22 JUU A.S.

HAAR NIEUWEKANTOOR
AAN DERIJKSWEG-ZUID 1H

IN GELEEN
om 9 uur opent i^^^^^^^^^^!^l^^^^^^^^^de Pancratiusbank r-=^ -^BÊÏSBë!: \\\\m^^^een geheel nieuwe -rp^^^^^é

aan de Rijksweg-Zuid IH. | |fü |
In dit nieuwe gebouw '!||L | [UIJ fS^Lll IPiifo Jl *l

kunnen wij u nog 4MI f^W'rWm^W %
beï«^S zijn S2Sm !

houdt tevens in, dat onze vestiging in het : * \lf^^^^L_____J^ ' WTyf^J , LiLi
warenhuis Vroom & Dreesmann te Geleen M^^^rM^^W^^^A W lub^P'^r— ’UV Jf-^-.:^"~'°—

met ingang van 22 juli a.s. gesloten zal "*". V^ /^/)1 / '"~~T""" --_ - j ,r\i/l %> - -
In ons nieuwe kantoor kunt u terecht ?Êkm%lWW^fl^s ~''W f & \ _^"""~~~- //— / /«\^^?maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 uur _^^tt aMm , ,/l R', JL______^______.— /4^/4f^j_2^.ffljP^—"

en van 13.00-17.00uur. Op donderdag- ___^-^=^__—^-er II fe.''^^^^ ~" T^iW* i^__L
avond tot 18.30 uur. Bovendien zijn wij ________^^r \'f //?.\ -*^W
op zaterdag open van 11.00-15.00 uur. I. —-\ Uk—-f--lï<\ '^ __— 1

Attentie j^. Ballonwedstrijd
/")P7f_.P_ffP_T^ _^o Op zaterdag 23 juli wordt
WVfcl/Cflvl w I^7 \ /^__T) voor de kinderen tot 14 jaareen grote

irx^^v—'-^. >^T \ __J^9 ballonwedstr; jdgeorganiseerd.
y^_f( \ ) iSj&vf'^ Van 13.00-16.00 uur kunnen zij bij ons

*^^^^^M___V-^/ séstöyLm\/T AtÖ^ kantoor een gratis wedstrijdkaart met ballon
f^El^^^Z^i^ ~, é^^M^~^A/^^ krijgen. En natuurlijk zijn ook hiermee
i __40_\ I S%B§Èiï^ prachtige prijzen te winnen.

Tijdens de openingsweek ontvangt £^ /^V^C/V-v, hll/t' rv /\ Iiedere kliënt die ons nieuwe kantoor £_^_/ /// / L^ttïikiW \^£\ \^-^^t>-bezoekt, éénmalig een leuke attentie ' ''"','' fll ■ IföftwÈi(zolang de voorraad strekt). ______V |#>-/

spaaraktie^^ puzzelwedstrijd—_^m L Ter gelegenheid van de opening y\\ 3 \ J^l_\ //[
X ' É_\ ._______!_________ I van ons kantoor organiseert de Pancratius- >7rvS: vVy/ r/H/\ bank een puzzelwedstrijd waaraan /sist _/\X\ /^/\ ___» ___W____L________r 1 iedereen kan meedoen. Natuurlijk zijn er /_\\r %^r^^kw^ I fraaie prijzen te winnen. U leest eralies

AW^Ê} I over in onze folder.

[^ Doe meer met de spaarbank die meer doet
,^^ I^^B^^ _a^^BMßi__^^

ledere nieuwe spaarder ontvangt
bij het openen van een nieuwerekening ij L^ 11 an
met een eerste inleg van minimaal f 25.- IT\ Of!/^f Q| IQllirnllK
tot 15 augustus a.s. een premie van f 7.50. Ivl WIIWWK/Wil lIX "_■

Geleen spaarbank
Rijksweg-Zuid 1H
Telefoon: 04494-43214
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Duik inravijn

Dokter Hoeven:
„Even vreesde
ikhetergste” Johan van der Velde:

dramatisch afscheid
MORZINE - Op het moment dat zijn teamgenoot
Peter Winnen het 'bastion' van Laurent Fignon be-
stormde, op een wijze die de achttiende etappe tol
een onvergetelijke krachtmeting maakte, ver-
dween Johan van der Velde uit koers. De afdaling
van de Col de la Madeleine, nog geen 80 km na dc
start, betekende het vroegtijdig, dramatisch af-
scheid van de Tour 1983. Van der Velde miste bi;
een snelheid ver boven de 80 km per uur een bocht
en dook een ravijn in.
Een geluk bij een ongeluk was dat
het ravijn, naast de smalle weg
waarover de karavaan naar bene-
den flitste, niet diep was. Anders
zou de tuimelingvan de Brabander
uit de ploeg van Peter Post ramp-
zalig zijn afgelopen. Van der Velde
brak bij de val, tien meter diep,
zijn linkerpols. Hij hield behalve
verwondingen aan knieën en hoofd
ook een hersenschudding aan de
duik over.

Dokter Frans Hoeven uit Enter, die
in de Tour als motorrijder fungeert
van LIMBURGS DAGBLAD-foto-
graaf Cor Vos, was de eerste die
hulp bood. Even later boog radio-
commentator Gerrie Knetemann
zich over zijn onfortuinlijke ploeg-
makker. „Als jezelfzoiets hebt mee-
gemaakt, gaat er wel wat door je
heen," aldus De Kneet.

" Johan van der Velde,
bewusteloos op de grond
van het ravijn.

Foto's: COR VOS

Eddy Planckaert
naar Panasonic

ALPE D'HUEZ - De Belgische
Eddy Planckaert rijdt vol-

send jaar bij de nieuwe Panasonic-
Pioeg van Peter Post. Eddy Planc-kaert verlaat de ploeg Euroshop-*Plendor, waarin hij al maanden-lang in onmin leeft met ploegleider
"erten deKimpe. Zoals reeds eer-der bericht heeft Peter Post ookBfote interesse voor het Peugeot-a"o Phil Anderson en Stephen Ro-che.

Oefenvoetbal
Germanicus-Ajax 0-9

1-11voorst-GA Eagles 0-4NAC-Willemll 2-2Westerwolde-Groningen 0-20Alcides-Feyenoord 1-6Freiburg-FC Twente 3-2
(Finland)-NEC 0-2

AKEN - De Brit Wayne ThomasMijft bij Alemannia Aken. Thomas
Wilde weg bij Alemannia, als ge-
volg van de grote schoonmaak.Hij
stond bij diverse clubs in de be-
'angstelling, maar kwam nergens
°nderdak. De middenvelder koos
daarom deze week het zekere voorhet onzekere en tekende een éénja-
rig contract, met daarin de clausu-
le dat hij tot het einde van dit jaar
donder problemen naar een andere
vereniging kan.

St. Truiden test
Mattie Dassen

MAASTRICHT - Mattie Dassen»an MVV is momenteel op proefbij
"et Belgische St. Truiden. De 25-ja-
'£e linkerspits was enkele jarenee»i vaste kracht was bij de Maas-

""ichtnaren, maar kwam in hetvoorbije seizoen nauwelijks aan de
°ak. Gisteravond werd hij door St.
Ruiden getest in de oefenwed-strijd tegen Winterslag. Dassen, af-
komstig van de amateurclub Wil-em I, trachtte reeds eerder bij een**e_glsChe club onder dak te ko-|«en, maar de onderhandelingen
Ruitten op het transferbedrag dat£»yV vroeg. Ook EHC trachtte in
"et verleden de linkerspits vanlyiVV over te nemen.

Moedig
De manier waarop Fignon de
aanval van Peter Winnen af-
sloeg, was een bewijs van de
klasse waarover de jonge Parij-
zenaar beschikt. Tegelijkertijd
onderstreepte deze fase het
moedige rijden van onze land-
genoot. Op hetzelfde moment
dat zijn onfortuinlijke ploeg-
makker Johan van der Velde in
het ziekenhuis van Moustier be-
landde, veroverdePeter Winnen
immers een voorsprong die hem
tijdelijk tot leider van het klas-
sement maakte.

Mede door het hoge tempo dat
Henk Lubberding en eerder ook
nog Theo de Rooy erop na hiel-
den, groeide de winst van het
groepje waarin Peter Winnen het
opvallendstefiguur was, tot 4 mi-
nuten en 30 seconden. Het grote

doel leek toen nog slechts een
kwestie van tijd. „Ik geloofde in
die ogenblikken trouwens zelf
het meest dat het zou lukken",
vertelde Winnen. „Onze voor-
sprong was namelijk stelselma-
tig gegroeid. Bij de bevoorrading
na 103 kilometer hoorde ik dat
het verschil ongeveer 2 minuten
bedroeg. Nog geen uur later was
het meer dan 4 minuten en toen
we aan de voet van de Col des

Aravis (144 km) kwamen, bleek
de kloof4.30 minuut breed."
Met uitzondering van de Peu-
geot-renners Anderson, Roche,
Millar werkten overigens weinig
andere koplopers mee aan het
uitbouwen van de marge. Die an-
deren waren de Spanjaarden Ar-
royo en Prieto, de Amerikaan
Boyer, de Zwitsers Gavillet en
Ferreti, de Columbiaan Corredor

en de latere Franse ritwinnaar
Michaud.

Deze vluchters waren overeind
gebleven van de aanvalsgroep
die zich in de afdaling van de
Col de la Madeleine, na onge-
veer 80 kilometer had gefor-
meerd. Henk Lubberding was
niet alleen de gangmaker van
het leidend dozijn. Hij deed ook
anderszins zijn werk voor kop-

man Winnen. „Een keer heb ik
Winnen na een lekke tube terug-
gebracht. De andere keer
wachtte ik op hem toen hij van
fiets verwisselde", aldus Lub-
berding. „Jammer dat we de
voorsprong niet konden vast-
houden. Fignon moet achter ons
gevlogen hebben. Pet af voor
hem."

Fignon had aanvankelijk nog
zijn ploegmakkers Poisson en
Madiot in de nabijheid, maar
naarmate de achtervolging
steeds meer vergde, haakte het
tweetal af. Steun van degenen
die met hem op zoek waren naar
de vluchters, kreeg de gelerijder
niet of nauwelijks.. „We lieten
hem het werk opknappen", zei
Van Impe. Behalve de Belgische
kampioen bleef uiteindelijk de
Fransman met de afschuwelijke
stijl, Robert Alban, in het wiel
van Fignon. Kort nadat de top
van de Col de la Colombière (180
km) was gepasseerd, volgde de
samenstelling vooraan. Jacques
Michaud had niet op deze her-
groepering gewacht. Kort te vo-
ren was hij de ruimte ingespron-
gen. Met succes.

Op de flanken van de Col Joux-
Plane, 1713 meter boven de zee-
spiegel en ongeveer 20 kilome-
ter voor de eindstreep in Morzi-
ne, spatte de groep der favorie-
ten volledig uiteen. „Ik was op-
eens niet veel meer waard", zei
Winnen. „Uiteindelijk vond ik
het nog een goeie zaak dat ik in
ieder geval met Fignon naar de
finish kon. Als ik de derde
plaats die ik nu in het algemeen
klassement heb veroverd nog
kan verbeteren ofwellicht zelfs
kan omzetten in de tweede stel-
ling, is mijn doel bereikt. Ik wil-
de een plaats op het erepodium
in Parijs. Maar daar reken ik
niet op."

# Zij aan zij, Peter Winnen en Laurent Fignon. Jkwas allang blij dat ik tenslotte samen
met Fignon naar de streep kon," aldus Winnen na zijn misluke aanval.

„Ineens was ikniets meer waard”Winnen geeft zich gewonnen
Van onze verslaggeve

MORZINE - De aanval van Pe-
ter Winnen op de gele leiders-
trui mislukte. Wel klom de ren-
ner uit Venray naar de derde
plaats in het algemeen klasse-
ment, omdat de Spanjaard Pe-
dro Delgado in de laatste grote
Alpen-etappe een verlies van
vele minuten moest incasseren.
„Laurent Fignon heeft de zege
in de Tour de France op zak,"
concludeerde Peter Winnen.
„Op weg naar Morzine heeft hij
het gewicht van de koers gedra-
gen, ook al hebben wij het hem
verchrikkelijk moeilijk ge-
maakt."

Vier etappes moeten nog verre-
den worden. Dan behoort de 70e
Tour tot het verleden. Zoals de
zaken er nu voorstaan, is alleen
de strijd om de tweede plaats nog
open. De kloof tussen Fignon en
zijn naaste belagers bedraagt
ruim drie minuten.

Opstandig
Dokter Frans Hoeven (huisarts on-
der meer van de ex-wereldkam-
pioen cyclocross Hennie Stamsnij-
der) zei: „Niet alleen schrok ik,
maar ik vreesde zelfs even het erg-
ste voor Johan. Na een paar minu-
ten kwam hij bij uit zijn bewuste-
loosheid. Zijn eerste reactie was
erg opstandig. Hij kon het niet ac-
cepteren dat hij door zon stom on-
geluk de Tour moest verlaten. Ik
probeerde hem zoveel mogelijk ge-
rust te stellen. Over de polsbreuk
hoefde geen twijfel te bestaan. Met
Tour-arts Gerard Porte hebben we

Van der Velde een infuus inge-
bracht en een noodverband om dt
gebroken pols gelegd. Daarns
werd hij overgebracht naar het zie
kenhuis van Moustier, vlak in d<
buurt."

Roda-manager
laakt artikel

in blad VI

Van onze sportredactie
KERKRADE - Roda JC-manager
Hans Coerver reageert furieus op
deaantijging in het weekblad Voet-
bal International als zou de ROZ
(Regionale Omroep Zuid) bezig zijn
met een onderzoek naar eventuele
financiële ongeregeldheden bij de
transfer van Gregor Tsinos naar
Panathinaikos. Het voetbalblad
meldt, dat verslaggever Jan Maru-
tiak van de ROZ had laten door-
schemeren dat geen twee ton, zo-
als officieel te boek zou staan, met
de transfer gemoeid zou zijn, maar
een half miljoen.
Coerver desgevraagd: „Dit niveau
van journalistiek is zó smerig; op
dat vlak begeef ik mij niet." Einde
commentaar.

Programmaleider Pieter Beek van
de ROZ toonde zich heel licht ver-
baasd over de publicatie. Beek:
„Volslagen nonsens. Ik weet niet
waar VI dit vandaan haalt. Wij hou-
den geen politiejacht op Hans
Coerver en zijn nietbezig met welk
onderzoek in die richting dan ook.

Ik heb, toen ik het artikel heb gele-
zen, meteen Coerver gebeld en
hem verzekerd dat er van de in-
houd niets klopt. Daarnaast is er
een brief onderweg naar de hoofd-
redactie van het voetbalblad. Een
afschrift van deze brief is ook ver-
stuurd aan de Roda-manager."

Geen WK
Johan van der Velde, die dertiende
stond in het algemeen klassement
en met de spits van het aan flarden
gescheurde rennersveld aan de af-
daling van de Col de la Madeleine
was begonnen, zal de eerstkomende
weken niet kunnen deelnemen aan

de criteria na afloop van de Tour.
Bovendien kan hij het wereldk.
pioenschap, dat 4 september
Zwitserland plaatsvindt, vr.
vergeten. Hij mist immers de voor-
bereiding op dit titelgevecht.

Welgeteld 32 jaar geleden dook
Van der Veldes streekgenoot Wim
van Est eveneens in de Tour de
France het ravijn in. Toen gebeur-
de dat bij de afdaling van de Col
d'Aubisque. Van Est droeg op het
moment van de val de gele trui. De
reclamespreuk-„Ik viel zestig me-
ter diep, maar mijn Pontiac liep'
is nü nog bekend.

Nog geen twee minuten nadat Van
derVelde het ravijn ingedoken was,
plofte de Belg Guy Nulens op de-
zelfde plaats van zijn fiets. Nulens
kon enkele auto's, die gestopt wa-
ren na de val van onze landgenoot,
niet ontwijkenenreed in volle vaart
de weg af. De Belg brak een sleutel-
been.

Eerder in de etappe maakte Nu-
lens' streek- en ploeggenoot René
Martens ook een val. Hij hield aan
dit ongeval in de afdaling van de
Col du Glandon een zware hoofd-
wonde over. De Zwitser Seiz
kwam er beter vanaf, maar evenals
Van der Velde, Nulens en Martens
was hij gedwongen tot opgave.

WIEL
VERHEESEN
in Ronde
van Frankrijk
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13e WONDER
VAN OBBICHT

met vele vedetten uit
de Tour de France:

o.a. Zoetemelk, Anderson, v.d. Velde,
Winnen, Pirard, Andersen, Lubberding,
Bossis, Lemond, v.d. Poel, Kuiper, Kelly,

Rooks, de Rooy e.v.a.
Aanvang voorprogramma's 10.00 uur

Aanvang beroepswielrenners 18.00 uur



Donderdag 21 juli 1983 " 18Limburgs Dagblad

__________MmBWJMGBi\
MAAR NIKS INLEVEREN.
Al meer dan één miljoen Escorts bewij- IrAV/J ffI Jf _!»]H7.1V[cTJa I ïcf±T±)m\ u|^^^V^^^Ulßflll^^i^^Br^ I
zen dagelijks datzij méér waard zijn. Qok op levensduur hoeft u niks in te % " l|j " 1?»I V^|^l^^^% IMeer waard met hun komplete uitrus- |evere n. Daarvoor zorgen het 'long-life' -<Ép ° jjj|: I
ting, waarbij werkelijk alles inbegrepen uitlaatsysteem en de ó jaar garantie p|Pi^ wfcS^K I

3e Ford Escort Bravo is standaard uit- llfcsJJ;J«f^^r.%V/-iaM 1 i^^^^^^^^^ffl|
jst met Economy Plus Pack. Daarbij Metl>] |iter motor en Economy Plus Pack ]Jf lÉllc' Mr "" '$Aè__' Ihoort het econolite op het dashboard, kost de Escort Bravo 3-deurs f 16.996,-* M||l fc J.| I

Daarbij hoort óók het lage benzine- Ook verkrijgbaar metl.3 of 1.6 iiterCVH- I I
bij 90 km/h konstant, volgens ECE- Uw nieuwe Escort staat startklaar bij uw I
norm). Dat scheelt guldens bij de pomp! Ford Dealer. »|||j^g I

i^=B \ s ~2ll§^^fl Hhw Jf I

=^^____^IH _______^w^";t^___B ________________!______? ____________■ _H__ei_9l^i' !_i_____M BF»"-="" I

i I ______£______________ ___9 _____£______________ I

deskundig informeren over een vloffe financiering vio Ford Ged.7 en over de voordelen van Ford leas/na ■, . — —i ~

AUTOMOBIEUND. VAN HAAREN B.V. SHOWROOM: HEERLERBAAN 66, HEERLEN. TEL 045-721152 |
AUTOMOBIELBEDRIJF JOS BOGMAN 8.V., WETH. SANGERSSTRAAT 7, BEEK, TEL. 04402-5353

AUTO KONINGS 8.V., MGR. VRANCKENSTRAAT 20, SITTARD, TEL. 04490-16046 |
VADAH AUTOCENTER SITTARD 8.V., RIJKSWEG-ZUID 90-100, SITTARD, TEL 04490-15200

CHARLES FEIJTS 8.V., KORVETWEG 20-22, BEATRIXHAVEN, MAASTRICHT, TEL. 043-16755

-INEMA, privé entree: 15,- mcl. 2 gratis drank-
ss. Hennie, Jacqueline, ü-
an en Joyce verwachten
i. Maastricht. Kapoenstr.
!9, 25 meter vanaf Vrijthof,
al. 043-18884.
.LUB PARIS, geopend
na. Tm vr. v.a. 14 u.,
-pers. whirlpool, sauna,
jx. baden, video en water-
edden. Provincialeweg

Noord, Oirsbeek.
"4492-1873. Spec. kamer
tanw.
kNITA ontvangt dames en
eren privé tel. 043-
-01 717

Voor gezellig samenzijn
met uw vriend of vriendin
kamers te HUUR per dag
of per nacht. Bel en reser-
veer 045-415794, discretie
verzekerd.

ESCORTSERVICE: uit-
sluitend beauty's. 24-uurs
telefoondienst, ook week-
end. North Europe, Roer-
mond. Tel. 04750-31414 of
Maastricht tel. 043-12333.

L-fflBstaGELD LENEN I
Iffll' lil'''' 1 I mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd

*’ 2500,- 124,79 89,82 72,17 61,65

’ 5500- 270,45 192,31 153,63 130,01
/ 9000- 442,56 314,69 251,40 212,75

’ 12000- 581,01 412,39 328,08 277,60

’ 17000,- 818,37 _.580;26 . „16ij01 388,44

CLAESSENS
Rijksweg Zuid 211, Celeen

Assurantie- en kredietbemiddelingskantoor
(Let op ENNIA bord C)

's Avonds bereikbaar na telefonische afspraak

_^^^_^^^^^H^^^^H M.VI■_^^^^^^^Ml^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^"^^^^^_ _ _ _ _ _
0 .^^ B|^^ Heriz 400 x 300 van 4400- voor 2750--■ iVBW ■ 1 ____^_h ■_# ____^___t ___m ____^___i / 360 x 248 van 3790- voor

■■I I I ■■# MM _. / \ i. Backtiar 334 x 237 van 5650- voor 2825.■■■■ BK K BV '—», t- f*"*| Ardebil 334 x 247 van 3495- voor 2250--mm ■ 11 I rt—i, V,., ~T 7 .^JS- Gholtuk 313 X 253 van 3270.- voor 2450-- V ■_■ I ■■ % %__T %__F I _Uil-_a=:=":=:^-iJJJJ Kaskay 345 x 246 van 1950- voor 995,--- -_-___-_■■"*-_-__■ l_>^nrll. _«Mfeib_ i^-J Khorasan 294 x 212 van 5150- voor 2750.-

PERZISCHE EN OOSTERSE TAPIJTEN V/föBSPI É SSL SS üSI S 25:3Kt
g|' |«V£^FïSß*B*,'i I Maschad 304 X 203 van 2780- voor 1595,-

-0/\ -__-_»* 4- CAO/_ Lr _r>__<-__■ irtn «w Vl&&l___HBf________h_:! " Kirman 284 x 202 van 2960~ voor ,950"
_t\3 101 OU /O IvOi lliiQ Ti MaSi^Bfl __ u«»n 306 x 205 van 267°-voor 185°-** All\ __^£_=__j_l »*S «Aj _B Tabriz 286 x 199 van 2180- voor 995-
-.■IPPII |l| n_T IS\IL l_R_Ë_kvV!____l Goltuk 219 x 208 van 1620- voor 1250,-
Al FFN IN IK B ll_____."^°«"_S?%s^»<li Saruqh 237 x 175 van 1660- voor 1050.-
Fïfcl»fc*«ll ■■■ ■*»" L^—^BLJilirJJEajßJtP—- Maharani 232 x 170 van 3270- voor 1850-
-..______..__*__. _. __■_■«—■« HSV rk.4 E^^F^^t-^1»^»» "* Armcnibaf 238 x 182 van 2160- voor 695-
UnMinMAMQTRAAT <l ## JU Mlml Amrollah 203x143 van 3250- v00r1950,-
-nUIIIUIVIHiIO I nHH I Ol; Hosseinabad 205 x 152 van 2980- voor 1750.-

Wr- f^W^i m** miM i^f%W Ardebil 203 x 138 van 1140- voor 695-

HEERLEN. TEL. 045-714914 KtjREMfIR ES" Ii'ÜEEIï
m- Kaiseri 215 x 85 van 1925- voor 995-

Onverste wPegS|oont°z<.ch, zo voordelig koopt u nooit meer! SoStSVSS IOfijJéSTL D'VERSE TAPUTEN V°°R °E HELFT VAN °E PR'JSm
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Jacques Michaud: "Dag om nooit te vergeten"

Pedro Delqadoklapt in elkaar
Van onze verslaggever

MORZINE - Wat een etappe! De achttiende Tour-rit werd ge-ronnen door Jacques Michaud. Een schril contrast met de
dolgelukkige Fransman („Het was een dag om nooit te verge-
ten") vormde Pedro Delgado. Na Alpe d'Huez stond de Spaan-se klimmer nog tweede in de rangschikking. Gisteren klapte
hij volledig in elkaar. Hij arriveerde met een achterstand van
ruim 25 minuten in Morzine en duikelde regelrecht naar de
Jeventiende plaats. Achterstand op leider Fignon: 23 minu-
ten.

in pok een ander kopstuk uit het pelo-
1101 rnoes^ klappen incasseren. DeA °lumbiaan Jimenez was een van

de pechvogels toen hij met het
groepje waartoe geletruidrager Fig-
non behoorde, bezig was de achter-
stand op de ontsnapte renners met
onder meer Winnen goed te maken.
De eerste materiaalwagen van de
Columbiaanse ploeg bevond zich
evenwel niet in het spoorvan Jime-
nez. Hij moest enkele minuten

wachten en verspeelde daardoor de
kans om zich nog met Lucien van
Impe te meten in de strijd om de
bergprijs.
Jacques Michaud hield aan een so-
lovlucht van ruim 60 km meer dan 1
minuut voorsprong over op de
Spanjaard Arroyo, die met de finish
in zicht zowel deColumbiaan Corre-
dor alsook de leider van het berg-
klassement, Lucien van Impe, in de
steek had gelaten. Alban finishte in
het spoor van laatstgenoemde.
In 1969, hij was toen bijna 18 jaar,
kwam Jacques Michaud voor het
eerst in wielerwedstrijden uit. Hij
bracht het tot ongeveer zestig over-
winningen en onder meer de derde
plaats in deRonde van Europa 1978,
alvorens in 1979 beroepsrenner te
worden.
Voordat hij vorig jaar in de ploeg
Coöp-Mercier terechtkwam, ver-
dedigde Michaud achtereenvol-
gens de kleuren van Flandria,
Puch en SEM. In de Tour de France
1981 werd hij 23e. Vorig jaar ein-
digde hij als 18e. Toen won hij
voorts een etappe in de Dauphiné
Libéré. „Tijdens de komende we-
ken zal ik diverse keren in Neder-
land rijden", vertelde hij. „Via
Joop Zoetemelk heb ik enkele con-
tracten voor criteria gekregen".

ADENAU - De formule-1-race om
de Grote Prijs van West-Duitsland
zal in 1984 op de Nürburgring wor-
den gehouden. De internationale
autosportfederatie (Fisa) had deze
week bij de bekendmaking van de
voorlopige kalender voor 1984 die
race toegewezen aan Hockenheim.
Die fout is hersteld. De formule-
1-wedstrijd van volgend jaarzal de
eerste zijn op de (gemoderniseerde)
Nürburgring na het zware ongeluk
van Niki Lauda in 1976.

" 'Bolletjestrui' Lucien van
Impe (hier met Angel Arroyo)
raakte twee lastige concur-
renten kwijt: Delgado en Ji-
menez.

FOTO: COR VOS

Melkhuisje:
Higueras vist
achter net

i|f.. Van onze tennismedewerkerH'«HILVERSUM- De groteverras-
int S °P de der^e dag van de open
"Uernationale tenniskampioen-

I M i Pen van Nederland °P het"telkhuisje te Hilversum was de
| van de SpanjaardIB\_?Se Higueras. De als zesde op de
I J;ereldranglijst staande Span-
| ~ard ging de boot in tegen de Duit-er Andreas Maurer, die op de hon-| «erdvijftigste plaats staat.

Jfourer pakte de winst met 6-1, 6-3.1 het dubbelspel is er sprake van/"g Nederlands succes. Theo Gor-
~T en Rolf Thung versloegen Rory

en de Griek George Kalo-
met 6-4, 6-2. Zij moeten nuPnireden teëen Huub van Boeckel

?n de Zwitser Roland Stadier, zodat
i 1 elk geval een Nederlands duo ine halve finales terechtkomt.

ï rw_i? ere uitslagen: Günthardt (Zwi.-Chap-_ {*" <ZAf) 4-6, 6-2, 6-2; Stadier (Zwi.-Gun-
II (7/i S<?n <Zwe) 6A- l'6< 6-1'- Smid (Tsj)-Sauer
9 tT.16"3' 6-1;Taroczy (Hon.-Johnston (Aus)

i"k _TB)' 6l- 7"5; ZiPf (WDD-Boileau (Bel)
1 o_r» " S'1'- Gehring (WDI)-Vanier (Fra) 7-6

°-b) 6-7, (5-7), 6-3; Teltscher (VS)-OstojaI <Joe) 7-5, 4-6, 9-7.

Vierdaagse:
geharrewar

rond clubvlag
NIJMEGEN -De marsleidervan de
Vierdaagse van Nijmegen heeft op
de tweede dag van het wandelfes-
tijn de anti-militaristische wan-
delclub 'Is het hier oorlog?' verbo-
den het clubvaandel nog langer
mee te dragen. Het verbod volgt na
een waarschuwing, die op de eer-
ste dag al was gegeven. De club
verscheen gistermorgen gewoon
met het vaandel aan de start.

De club is boos en verwijst naar een
vergelijkbaar incident vorig jaar.
Toen werd een vlag meegedragen
met het ban-de-bom teken erop. Die
werd verboden wegens politieke
propaganda. Dit keer gaat het vol-
gens de woordvoerder om een ge-
wone clubvlag waarop de eigen
naam en een embleem -een voet die
een geweer vertrapt- staat afge-
drukt. Volgens 'Is het hier oorlog?'
heeft marsleider Van Dongen zelf
eerder gezegd dat het meedragen
van vlaggen met clubemblemen is
toegestaan.

SJEIK KOOPT
PAARD VOOR
28 MIUOEN

ft?^_VILLE " Mohammed BinD«!k "
A1Maktoum, een sjeik uitiaa,?-ai' heeft voor een volbloed-warimg een bedrag van 28 miljoen

ste Kei!_ neergele£d- Dit is het h»og-
v,wD."ra« dat ooit voor een paard
ccli ?etaald- OP grond van de ex-
dat afstamming van het dier,«J" .n°g geen naam heeft, was de 34-
-som Mohammed bereid deze
VaJTÏÏ1 °P te brengen. De vader
lut Mohammed geldt als de abso-
Va_? °eerser in Doebai. De vader*n de volbloed is Northern Dan-r. een beroemde fokhengst.

* Het paard van 28 miljoen,n zijn nieuwe, baardige eige-
Jlar, sjeik Mohammed Bin
n<*shid Al Maktoum. (inzet)

Tweede wedstrijd, tweede zege

MVV Aal(en)glad
door huub paulissen

AALEN/MAASTRICHT - MVV
neeft het kampement in het
Oostenrijkse Niederendorf op-
gebroken en is neergestreken in"et sportcentrum Heyden inalen bij Stuttgart. „In Niede-
rendorf ging het er allemaal"at 'gemütlicher' aan toe, het-geen bij de spelers niet altijd in
cf s.maak v»el. Hier in het sport-

entrum hebben wij meer facili-
eiten. Een prima accommoda-

tie, compleet met tennishal enmogelijkheden tot tafeltennis
£n biljarten," concludeert tral-ie1- Westerhof na één dag Duits-

Opvallend
oefenmeester stelt tot zijn ge-degenvast dat het erg goed gaat

met MVV in trainingskamp. De
zijn conditioneel verderaan hij in dit stadium van de

voorbereiding had durven ho-
pen. „ledereen is blessurevrij. Ik
moet het afkloppen, maar na
twee wedstrijden en forse trai-
ningen is dat toch opvallend. Het
gaatniet zelden anders in de aan-
loop naar een nieuw seizoen."
De tweede wedstrijd in de voor-
bereiding leverde een 1-0 over-
winning op tegen het plaatselij-
ke Aaien, dat naar de tweede
'Profï-liga' is gepromoveerd.
Een wedstrijdanalyse van Cle-
mens Westerhof leert dat MVV
in de eerste helft het initiatief
aan de gastheren moest laten,
die een week langer in training
zijn en met meer 'lucht' storm-
achtig begonnen.
„In de tweede helft hebben wij
een versnelling hoger kunnen
schakelen. Halverwege de twee-
de periode brak 'Breakpoint
Charlie' aan en'was de vraag wie
van beide partijen door de
knieën zou gaan. Het werd
Aaien, doordat Bert van Marwijk

vanaf 25 meter met een schitte-
rend schot in de kruising doel
trof. Daarvoor hadden Van Sta-
veren en Quaden reeds opgeleg-
de kansen om het openingsdoel-

punt te scoren, maar de uitste-
kende Duitse doelman verhin-
derde dat. Na die 1-0 hebben wij
bewust gespeeld op het controle-
ren van de wedstrijd. In de voor-

bij e competitie schortte het daar
wel eens aan zodra wij op voor-
sprong kwamen," reageert Wes-
terhof.

JohanDijkstra en Bert van Mar-
wijk beleefden de ouverture
van dit seizoen en vormden
vooral onder de druk in de eer-
ste helft een zeer betrouwbaar
centraal verdedigingsduo.
Noud Janssen, die de nacompe-
titie moest missen door een
hardnekkige blessure, moet rus-
tig op krachten komen en werd
na een uur gewisseld. De nieu-
we aanwinst Willy Trags en
Eugène Dinjens speelden bei-
den een halve wedstrijd. MVVzal deze week nog twee oefen-wedstrijden in Duitsland spe-len. Vandaag, donderdag, tegen
Heidenheim en morgen is Göp-
pingen de tegenstander.

Na een week aan de conditie tehebben gewerkt, heeft Westerhofnu een van drie trainingen perdag uitgetrokken voor het pure
voetbaltechnische werk. Hij
heeft een tennisvoetbalcompeti-
tie op poten gezet met viertallen.
Om er zeker van te zijn dat ook
deze zaken serieus worden aan-
gepakt, heeft Westerhof een
geldprijs ter beschikking gesteld
voor het winnende kwartet. „Ik
bemoei me nergens mee. Jo Qua-
den en Barry Penders vormen
het scheidsrechtersduo, zodat ik
met een gerust hart de keepers
Baetsen en Düsseldorp onder
handen kan nemen.".

" MVV hield, evenals hier op de training, het 'koppie' erbij in de tweede wedstrijd tegen Aaien.
Foto: JOHN BAAN

René Hofman vloert Canjelsploeg: 2-0

Roda JC: er zit schot in
door fred sochackiOpstelling Roda JC: Smits (46. Dacier),

Hanssen, Degens, Calderwood, Klein, Van
de Ven, Cremer (61. Rozenau), Van Geel (78.
Verwest), Hofman, Zuidersma, Eriksen.

Ofschoon ik het elftal door blessu-
res heb moeten aanpassen", zei
Hans Eijkenbroek, „ben ik bijzon-
der tevreden met het spel. Er zit dui-
delijkvooruitgang in de groep.Deze
oefenwedstrijd liet zien dat we op
de goede weg zijn".
Natuurlijk verliep ook tijdens deze
oefenpartij niet alles naar wens,
maar trainer Hans Eijkenbroek
hoeft nu alleen maar het optelsom-
metje van de drie thuiswedstrij-
den af te maken. Tegen Richterich
voldeed de voorhoede, in Winter-
slag was de defensie veruit het
sterkste gedeelte en gisteravond
bleek de middenlinie, met name
Martin van Geel en Peter van de
Ven de drijvende kracht van de
Eijkenbroek-formatie.
Het was dan ookvoornamelijk deze
linie van waaruit de impulsen ver-
trokken, die aan de basis van een
vroege 2-0 voorsprong stonden.
Martin van Geel bracht al na 7 minu-

MECHELEN-Het eerst echt blije gezichten bij Roda JC na een
oefenwedstrijd. Niet zozeer de 2-0 winst was debet aan de Kerk-
raadse vrolijkheid, maar veel meer de wijze waarop de overwin-
ning tot stand was gekomen. Gegroepeerd voetbal, goede combina-
ties en een oppermachtige Kerkraadse middenlinie. CV Mechelen
daarentegen hing als los zand in elkaar en ofschoon de ploeg van
Leo Canjels ook reeds veertien dagen in training is, was Roda JC op
alle fronten sterker.

ten René Hofman in stelling en een
half uur later was het Peter van de
Ven die Hofman (hij wederom) in
een uitstekende positie manoeu-
vreerde.

Dat de aalvlugge rechtsbuiten
twee keer goed kon profiteren was
het rechtstreeks gevolg van Eij-
kenbroeks keuze - gedwongen door
de blessure van Guthrie - voor
twee spitsen. Hofman profiteerde
van de ruimte, die daardoor in het
centrum van de Mechelen-verdedi-
ging ontstond.
„De keuze van dit versterkte mid-
denveld heeft zijn positieve uit-
werking in offensief opzicht ge-
had", verklaarde Hans Eijken-
broek later. „De linies sloten beter
aan elkaar en de ruimte die de
vleugelspitsen kregen, waren het
gevolg van de aanvallende mid-
denvelders die regelmatig tot de
achterlijn konden doordringen".

CV Mechelen bleek in de eerste pe-
riode niet in staat de vaak vloeiende
combinaties en de beweeglijkheid
van Roda JC aan banden te leggen.
De sporadische kansen, die de pas
naar de hoogste divisie gepromo-
veerde Canjels-elf zich schiepen,
werden tot overmaat van ramp ook
nog door ex-Excelsior-spits Piet
denBoer knullig om zeep geholpen.
Gevaar ontstond er enkel als de ver-
dediging haar taak te makkelijk op-
vatte. Vooral Eugène Hanssen had
regelmatig moeite zich te beperken
tot het werk dat hij aankan. De scha-
de bleef echter beperkt.

Ook na de hervatting kon CV Me-
chelen het tij niet keren. Roda JC
consolideerde en hield de bal rus-
tig in eigen rijen. Eijkenbroek
plukt de eerste vruchten van de in-
tensieve voorbereiding, terwijl
Leo Canjels nog een hoop werk
voor de boeg heeft.

Lotto

HAMBURG -Uit de midweekse trekking
van de Westduitse lottokwamen de volgen-
de winnende getallen: 6-32-30-13-25-31-16;
reservegetal 37. Het winnende getal in Spiel
'77 is: 0956738.

TOUR-TELLER
Etappe-uitslag

Achttiende etappe, Alpe d'Huez-Morzine,
247 km: 1. Michaud (Coöp) 7.45.25: 2. Arrovo
(Reynolds) op 1.11; 3. Corredor (Colu:
op 2.15; 4. Van Impe (Metauromobili) op
2.16; 5. Alban (Redoute) op 2.18; 6. Roche
(Peugeot) op 2.48; 7. Millar (Peugeot) zt; 8.
Fignon (Renault) op 3.42; 9. Winnen (Ra-
leigh) zt; 10. Bernaudeau (Wolber) op 4.11.
11. Anderson (Peugeot) op 5.55; 12. Ferretti
(Cüo) zt; 13. Boyer(SEM) zt: 14. Gavillet (Ci-
lo) op 7.12; 15. Madiot (Renault) op 8.02; 16.
Kelly (SEM) op 9.42; 17. Lubberding (Ra-
leigh) zt; 18. Pneto (Reynolds) zt; 19. Agos-
tino (SEM) op 11.00; 20. Jimenez (Columbia)
op 11.48: 22. De Rooy (Raleigh) op 14.18; 24.Zoetemelk (Coöp) op 15.09; 25. Van der
Poel (Aernoudt) zt; 34. Breu (Cilo) 20.06; 37.
Pirard (Metauromobili) op 24.05; 41. De
Keulenaer (Raleigh) op 26.40; 42. Veldschol-
ten (Raleigh) zt; 61. Lammerts (Raleigh) op
37.43; 79. Manders (Aernoudt) op 43.09; 83.
Van Houwelingen (Boule dOr) op 47.56; 89.'
en laatste Gallopin (Redoute) op 1.06.13.

Algemeen klassement
1. Fignon (Renault) 90.16.32; 2. Bernaudeau
(Wolber) op 3.02; 3. Winnen (Raleigh) op
3.31; 4. Alban (Redoute) op 3.37; 5. Arroyo
(Reynolds) op 3.55; 6. Van Impe (Metauro-
mobili) op 4.32; 7. Madiot (Renault) op 9.12;
8. Kelly (SEM) op 10.20; 9. Bover (SEM) op
12.54; 10. Anderson (Peugeot) op 15.00: 11.
Lubberding (Raleigh) op 16.02; 12. Agostin-
ho (SEM) op 17.37; 13. Millar (Peugeot) op
17.58; 14. Jimenez (Columbia) op 18.21; 15.
Corredor (Columbia) op 21.09; 16. Roche
(Peugeot) op 21.38; 17. Delgado (Reynolds)
op 23.00; 18. Michaud (Coöp) op 26.54; 19.
Criquielion (Euroshop) op 29.36; 20. Bazzo
(Coöp) op 33.25; 23. Zoetemelk (Coöp) op
42.03; 27. Veldscholten (Raleigh) op 52.01;
29. De Rooy (Raleigh) op 54.36; 42. Van der
Poel (Aernoudt) op 1.26.08; 46. Pirard (Me-
tauromobili) op 1.34.02; 72. Lammerts (Ra-
leigh) op 2.08.33; 73. De Keulenaer (Raleigh)
op 2.08.50; 80. Van Houwelingen (Boule
dOr) op 2.36.49; 82. Manders (Aernoudt) op
2.38.44; 89. en laatste Laurens (Aernoudt) op
3.41.08.

Ploegenklassement
Dagploegenklassement: 1. Peugeot
23.27.46; 2. SEM 23.42.52; 3. Raleigh
23.43.57; 4. Renault 23.44.56; 5. Columbia23.46.46.
Algemeen ploegenklassement: 1. C
277.54.23; 2. Raleigh op 2.55; 3. Peugeot op
13.20; 4. Renault op 36.35; 5. SEM op 42.28.

Puntenklassement
1. Kelly 278 punten; 2. Pirard 108; 3. Lub-
berding 96; 4. Andersen 93; 5. Le Bigaut en
Demierre 84.

Bergklassement
1. Van Impe 245 punten; 2. Jimenez 183; 3.
Millar 157; 4. Delgado 123: 5. Michaud 117
10. Winnen 87.

Jongerenklassement
1. Fignon 90.16.32; 2. Arroyo op 3.55; 3. Mil-
lar op 17.58;4. Jimenez op 18.21; 5. Corredorop 21.09.

Uitvallers
Chappuis (SEM); Vincendeau (Wolber); Nu-lens (Aernoudt); Martens (Aernoudt); Seiz
(Cilo); Bolle (Cilo); Van der Velde (Raleigh).

Geldklassement
Stani tot en met zeventiende etapp.
Coöp ’53.150; 2. Raleigh ’45.290; 3. 1
geot ’ 36.920; 4. Redoute ’ 32.220; 5. Rei
’31.880; 6. SEM ’31.870; 7. Aerr.
’27.310; 8. Reynolds ’21.980; 9. Wi

’ 19.900; 10. Metauromobili ’ 19.140' 11 Co-
lumbia ’ 16.740: 12. Boule dOr’ 16.500; 13.Cilo ’ 13.870; 14. Euroshop ’ 12.090.

TV en radio
TV: Nederland 2 en BRT. 15.30-16.50 uur,
rechtstreeks verslag. Nederland 2, 18.15-
-18.40 uur, samenvatting.
Radio: Hilversum 1, vanaf 14.03 uur Radio
Tour.

Schroen vooraan
in Ronde Luik

LUIK - De vierde etappe van de
amateurronde van Luik werd ge-
wonnen door de Belg De Vuijst. Pe-
ter Schroen eindigde als tweede in
dezelfde tijd. Andere Nederlanders
bij de eerste tien: 6. Harings; 7.
Geevers. De drie eerste plaatsen in
het algemeen klassement worden
bezet door Nederlanders, respec-
tievelijk Amsens, Buismans en
Van Loon. Beste Limburger is Ha-
bets van de TWC Maastricht (elf-
de). Zijn clubgenoot Peter Schroen
is zeventiende. Schroen blijft eer-
ste in het bergklassement.

Tour vandaag
__^

(ADVERTENTIE)

" richten
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autoschade d€ Vries bv LZZjC/
Grasbroekerweg 28, Heerlen, tel. 045 - 72 24 63
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Terugname van financie-
jsbank HONDA Civic

1200 L 3-drs. '77 blauwme-
tall. 69.000 km, zeer mooi

’ 3850- Tel. 04498-54510.
Te k. CITROEN CX Pallas
bwj. '76 met gas en trek-
haak i.g.st. Heerlerweg 80
Voerendaal.
Te k. RENAULT 5 bwj. '77
i.z.g.st. Pr. n.o.t.k. Inl.
Eindhovenstr. 39 Heerlen.

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

Nico Neis
Tel. 04407-74267.

Te k. in perf. st. PEU-
I GEOT 604 SL met LPG

alle extra's nw. model '79
500,-, mr. mog. ml. 043-

-10140.
Tek. BMW 520 '77, gas mr.

1 mogelijk. Mgr. Lem-
I mensstr. 36, Nieuwenha-
i gen.

i VOLVO 343 DL aut.
bj. '78, wit. kmst. 56.000,
pr. ’ 7500-, 04499-2948. na
17.00 uur.
AMC PACER automaat,
bj. '78. Mitsubishi Lancer,
bj. '76, zeer mooi. Tel. 045-
-317491.
Te k. DATSUN type Cher-

-5 78, als nw. Rotter-
amstr. 24, Heerlen.

Te k. CABRIOLET Olds-
mobil Cuttlas 1969, auto
verkeert in nieuwstaat.

’ 11.900-, inruil mogelijk.
Rennemigstr. 29, Heerler-
heide.
Te k. AUDI 100 LS '77

’ 5300,-, Volvo 144 '74 met
LPG ’ 2850-, Honda Civic
'77 ’4350.-: VW Passat '78
met LPG ’4850,-; Mazda
929 coul 30.-; Ka-
dett Lis ’ 2250,-; Mazda
616 L '75 ’ 1000-, Renault
16 TL '76 ’ 900-, Chrysler
autom. '77 ’ 1150.-. Renne-
migstr. 29. Heerlerheide.
Te k. OPEL Kadett 12N bj.
'75. kl. groen, tel. 045-
-719335.

l HONDA-CIVIC 1980, 3-drs. luxe i.z.g.st. met garantie bij
i uw Honda-dealer. Garage Central Geleen, Rijksweg

Centrum 97.

Te k. automatic TOYOTA
zeer goed in orde. Vr.pr.

’ 1500,-, Bilderdijkstr. 31,
Heerlen.
BUICK Reeal '78 f 6750,-:
R 5'76 ’ 2250-, Volvo 66
'76 ’2250,-; Kadett '75
LPG ’ 2750,-; Datsun 260
Z ’6500,-. mr. mog. 045-
-211071.
Te k. Toyota CELICA
5-speed met sportvelgen.
Zeer mooi, ’ 2.750, bj. '75.
04494-47737.
Te k. VW PASSAT GLS
1600 '77, 5-drs., autom.,
i.z.g.st. ’ 3.350. 04494-
-47737.
Wegens omsth. tek. FORD
1600 GL met lpg, goudme-
tall. Zeer mooi, type '79.
’4.350. 04498-54742.
GEVRAAGD auto's; ook
met schade. Contant geld.
Tel. 04495-5060.
Te k. VW PASSAT 2-drs.
L. Werkl. v. binnen en bui-
ten als nieuw. Nw. banden,
uitl, radio/cass. Koopje

’ L350. 045-318010.
Te k. OPEL Kadett 1200 N
LPG, radio. bwj. eind '74,
zien is kopen, vr.pr.

’ 2500-Bel tussen 17en 19
u. Tel. 045-271957.

Te k. VOLVO 244 DL met
schuifdak, bj. '76, in z.g.st.

’ 4.500. Hoogstr. 126, Nieu-
wenhagen.
Weg. omst. te k. goed on-
derhouden CHRYSLER
bi. '77, type 1609 tel. 045-
-726370.
Tek. DAIHATSU '78 Esta-
te ’ 2.500 en Buggy ’ 1.200.
T. Brandsmastr. 2, Merkel-
beek. Tel. 045-252807.
Uit voorraad leverbaar
nieuwe en gebruikte USA-
CARS. Alle wagens metvolledige 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. LPG-INST. Vialle 60
ltr. tank v. Opel Ascona, 2
nw. banden op velling 185-
-70-SR-13. Panhuisstr. 15
Voerendaal na 18 u.
OPEL Commodore bwj.
'75 met sportv. autom. tev.
Ford-motor 2 ltr. met ver-
sn.bak. Hoofdstr. 65 Am-
stenrade na 17 uur.

Te k. HONDA Civic scha-
kel, bwj. '77, zeer mooi. pr.

’ 32^00,-. Tel. 045-416342.
Te k. MGB Cabriolet, bwj.
'65, pr. ’7000,-; en Fiat
126, eind '82, pr. ’6700,-,
km.st. 26.000. Tel. 045-
-462401, Marktstr. 84,Kerk-
rade.
Weg. omst. van part. te k.
MERCEDES 280 S, bwj.
'77, i.z.g.st. Tel. 045-725133.
Te k. van part. OPEL Ka-
dett stationcar, bwj. '78.
Vorstenstr. 50, Heerlen.
Tel. 712097 na 14.00 uur.
Te k. SCIROCCO TS, '76,
76.000 km, ijDr.st., ’ 6500,-.
Na 16 uur P. Breughelstr.
35, Hrl. 045-720960.
Te k. HONDA Civic, '76,
pr. ’ 2000,-. Mergelsweg
84, Heerlen. Tel. 04£
710665.
Wij betalen de hoogste
prijs voor uw AUTO, ook
sloop, tel. 045-411572.
AUTO'S hallo opgelet. Wij
betalen ’ 100- tot

’ 10.000- voor uw auto.
Bel 045-411572.
Te k. CITROEN GS Break
stationcar, nw. type
i.z.g.st., bwj. eind '76, prijs

’ 1350.-. 04450-1625.

MITSUBISHI Galant '77:
Mazda 323 5 bak '81; Ford
Escort 4-drs. '79; Toyota
Tercel '80; Ford Capri 1600
'76: Datsun 100A'76; Mer-cedes 250 '77- BMW 728 I
aut. '82; BMW 320 '80; Fiat
131 '81; Autoshop Geleen
BY, Op de Vey 47-49 Ge-
leen. Inruil - Garantie en
Financiering. Tel. 04494-
-44944.
MERCEDES 240 D auto-
maat, stuurbekr. eind '81
’29.500- Tel. 04493-1159
na 19 uur.
Te k. MAZDA 1300 '74,
i.zg.s.t. pr. ’ 1250-,
Dorpstr. 19, Bingelrade.
Te k. RENAULT 6 TL bj.
'76, i.g.st. pr. ’ 1250-, tel.
045-258972.
Tek. HONDA 750 Four, bj.
'78, vr.pr. ’ 1200-, tel. 045-
-319067.
Te k. OPEL Kadett coupé
2e eigen., 12S autom., bj.
9-75, mr. mog, BMW 3-se-
rie autom. Tel. 045-243007.
TOYOTA Corolla bj. '76,
i.z.g.st. vr.pr. ’ 2400.-;
Ford Escort bj. '75 met gas-
inst. i.z.g.st. Vr.pr. ’ 2000-,
Genzon 1, Ulestraten, tel.
043-642909.

CITROEN Dyane bj. 8-'Bl,
26.000 km, stereo, radio-
cassetterecorder. Tel. 045-
-352183. Laurastr. 83,
Eygelshoven; na 18.00 uur.
OPEL Kadett stat.car '80
gas, Opel Kadett city J '79,
Simca Talbot VF2 bestel,
Hanomag F55-F66-F76
open en gesloten. W. Feiits
auto's, Vaesrade 61-63,
Nuth 045-243317.
Merc. 207 D pers. bus '79;
Merc. 207 gesloten en
open; Merc. 307 D open ge-
sloten, dubbel cabine, kort
en lange wielbasis. MERC.
307 d met 4,50 mtr. meu-
belbak. W., Feijts auto's,
Vaesrade 61-63 Nuth, tel.
045-243317.
Auto en caravanhandel
DE VIERSPRONG",

Ford Mustang Ghia II type
'76 met LPG, leuke auto

’ 3900,-; Peugeot 104 '76 Ie
eig. ’2900.-; Mazda 1000
DL '77 i.z.g.st. ’ 2600,-; 2x
Renault 5 '76, '77 va.
’2150,-; inkoop-verkoop
en fin. Terlindeweg 12A,
nabij kasteel Hoensbroek
geopend van 13tot 18 uur.
Te k. goed onderhouden
MINI Clubman bj. '75, pr.

’ 2250,-. tel. 045-311531 tot
19.00 uur.

Part. biedt te koop aan
prachtige PEUGEOT 604
SL automatic LPG, radio-
cass. bj. '77, vr.pr. ’ 3900-,
Ringstr. 7, Steenberg-
Hoensbroek.
Rob van Ham auto's b.v.
De Koumen 7, Hoens-
broek, tel. 045-222455 biedt
metgar. te koop aan: TAL-
BOTTagora SX'Bl; Talbot
Solara GL '80; Talbot 1510
GLS '80: Simca 1308 GLS
'77 en '78; Horizon GLS
'79; Horizon 1.3 GL '78; Ci-
troen GSA Club '81; Ci-
troen GS spec. '75; Mazda
616 coupé 77; Samba 1.1
LS '82; Peugeot 305 SR '79;
Peugeot 104 GL '79; Peu-

feot 104 '75, diverse goed-
ope auto's, donderdags

koopavond.
Tek. GOLF CL 88-uitvoe-
ring wit kmst. 8000, sept
1982, garantie. Slakkenstr.
58, Hoensbroek.
te k. OPEL Record D
autom. m. trekh. bj. '74,
vr.pr. ’ 1750-, Dr. Schaep-
manstr. 8, Brunssum.
Te k. HONDA Civic bj.
eind '77 moet iets opge-
knapt worden. Motorisch
en techn. 100%, Dr.
Schaepmanstr. 8, Bruns-
sum.

Te k. FORD Escort, bwj. ''76, vr.pr. ’ 1300,-. Henri ]
Jonasstr. 45, Heerlen. ]
Te k. 360 CB HONDA, bwj.
'75, i.g.st. Molenweg 17, l
Rimburg, U. o. W. Land- !
graaf. i
KERA OCCASIONS: Opel
Kadett 12 S, 1982; Opel As-
cona 16 SR, 1982; Renault ;
9 TSE, 1982; Honda Civic,
5-drs., 1982; Toyota Corol-
la DX, 1982; Renault 18'GTS, 1980: Mercedes 200 ;
D, 1981; Saab 900 EMS, :
1980. Autobedrijf Kera 'b.v., Kerkradersteenweg 5,
Kerkrade, tel. 045-452121.
MERC. 220 d m. nw. mo-
tor, vaste pr. ’ 2000,-. Lm- ■destr. 11, Schaesberg, na
18.00 uur.
Te koop gevr. div. SLOOP-
en schadeauto's tegen re-
delijke prijs. 045-752088.
Te k. zeer mooie KAWA-
SAKI Z 1000 veel acces,
z.g.a.n. bwj. 977, Torenstr.
8, Oirsbeek.
Te k. MERCEDES Benz
200 D, bj. '80, i.z.g.st. Tel.
045-724594.
Te k. CITROEN CX 2400
GTI, bj. '78m pr. ’ 5300,-.
Tel. 045-255824.

Te k. MAZDA 929, bj. 'm
pr. ’ 750,-. Lupinusstr. "|
Kerkrade-W. A
Van part. te koop R 4 L, JJ;
groen, km.st. 27^000. ke^l
mei 1981, schadevrij
iedere keuring toeges I
vr.pr. ’ 4600- onder OSI
prijs. Tel. n 18 uur 044"'
1423. J
Tek. VW GOLF type L- ja
'76, kl. zwart, getint gjff]
en trekh. pr. ’ 2450,-.■£örallelstr. 11, Nuth, tel. o*l
242779. X
Te k. Toyota COROLWJ]
type DXLiftback, bj. »3
met gas en trekh.kl. me^j
.groen. Pr.n.o.t.k. Van K-*
nebeekstr. 102, Heerie'l
lel. 045-724273. A
GEVRAAGD: BMW 315fl
316. Mett. grijs of blaUs
Bj. '80-'B2. Tel. 045-4531^Te k. MAZDA 323 IPJ3mod. '78, nw. banden. u|
dio etc, alle keur. toegj;9|
100% i.o. Tel. 04454-39gg^
Koopje CITROEN e^3'76, prima in orde, niet r" ]

’ 1350-, Eisenhowers"!
25, Sittard.
FORD Taunus
5-drs. sept. '81, als m^üinruil mogelijk. Tel. "
322741.
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- JJEREN T-SHIRT PULLOUER HUSQUfiRNA JET BPG MODIEUZE SCHOOLTPS SCHDQLPUKKEL
URMALE OF BARETTA MOUW LANGE MOUWEN, STREPEN DIAGONAAL, GRASMfifiIER DAMESTASSEN KUNSTLEDER MET UAKUERDELING CANUAS IN Dl UERSE UNI KLEURENIERSE KLEUREN GRIJS, KOBALT, ZUART, ROOD. S-M-L 33 CM MAAIBREEDTE DIUERSE MODELLEN EN KLEUREN EN UOORUAKKEN MET 2 GESPEN

BANDPLOOI LH-P 2ELFSLUPENDE MESSEN
PANTALON PPB

IDrSb,WFIETS SCHRIJFBLOK KAFTPAPIER LOGEERBED PHILIPS STEREO RADIO
KDmd IDDELUfiN EENDRAAIKNOPUIT ELKAAR TE HALEN. GELINIEERD, A4FORMAAT, UNI OF DESSIN UANAF OPKLAPBAAR MET 10CM DIK CASSETTERECORDERInTtLEET MET UERLICHTING, SLOT EN STANDAARD. 80BLAD2IJDEN BINNENUERINGSMATRAS D 8118 FM LANGE- MIDDEN ENOF BEIGE AFMETING BD X 190 CM KORTEGOLF, PIEKUERMOGEN 2 X 3 WATT

SPATIAL STEREO, 4 SPEAKERS

BB^^^ ■'J~i*<ft!\ " lËS^^Ns^ nfl

' t^NIMEX 35 cno/24, C126/24, C135/24 GLOBE OP UOET
F^^*V I 02DCM KDMPLEETMET

,V"^eb^ucddem^ektr" pZ ri .35.24 Ijf dichting en snoerschakelaar fISSEN-BEEK -ENSCHEDE- HEERHUGDWPRRD-LEEUHPRDEN - MfiPSTRICHT -NIJMEGEN
bij onder- | f\ f | | PURMEREND - TILBURG - UEENENDPPL - ULISSINGEN - WEERT EN ZUTPHEN

[ ER KM ER MMR ÉÉN DE GOEDKOOPSTE ZIJH 1
e&H6BI-, "DU NORD"mpn,Week spec. weekend&h

s ’ 19-, 3 gangeng?o«£hotel va- / 9.50, fnte-schnntte', carbonade ofHoi!! 1??1- Akerstr. N 36,I <2Snsbroek^
I Uaa

FriuUrehouders! Sluit
PRt^tiPÜ de verenigingVq^FREHOUDERS
Sz^ccl biJ inkoop etc.'(Sui? *sterk- Inl °45--- 216576.

51963 EUR tel' °4498"

teri^T gebroken? Klaar
en Wl u wacht. BorsboomSchiL irs' Streeperstr. 29,
315921 erg' teL 045'
'ad§onis beëindiging van
Ver^rhandel fohmann,
SCHtRUPt »~wÜ alu-10mEIFLADDERS. Nu
’289 ter Vpan ’445- voor
len^r- Tevens andereDti§ es leverbaar. metw{f-norm, 3 jaar garantie.
U ]^°men

T
v"Jblijvend bij

ÖV t^s- Interal laddersta^J tel 04490-16064, Sit-

AARDBEIEN zelf pluk-
ken ’ 1,25 p.kg. Overlot-
broekerweg 63, Ten Es-schen.

Alleenst.J.man 41 jr. zkt.lieve VRIENDIN. Kindgeen bezw. Br. o. no. XE746 LD Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
Vrouw. 48 jï\ zoektVRIENDIN. Br. ond. nr
SH 523, L.D. Nobelstr. 12,
6411 EM Heerlen.
Man, 43 jr. zkt. langs deze
weg leuke VRIENDIN,
geen uitgaanstype. Br. aan
Postbus 32, 6320 AA Wijl-
re.
JONGEMAN 24 jr. HBP-
opl. i.b.v. vaste baan, zkt.
kerm.mak. m. leuk net
meisje van 22-25 ir.
Br.m.foto o.e.r. o.nr. SH
527 LD Nobelstr. 12, 6411
EM Hrl.
Nette jongeman 34 ir.
gesch. (zond. kind.) zoekt
kennism. met nette
VROUW tussen 30 en 35 ir.
Br. liefst m. foto o. no. SI
751 LD 6131 EG Molen-
beekstr. 5 Sittard.

Het enige echte Bal zum
einzamen Herzen is in
OBER-BAYERN, Akerstr.
150, H'broek. ledere di.,

I do., vrijd. en zaterd. v.a.
20.00 u.Pasje... niet nodig.
ledere donderdagavond1CONTACTAVOND voor
alleenstaanden in het Wa-
pen van Hoensbroek,
Hoofdstraat 432 nabij kas-
teel H'broek, beleefd uitn.
Het Bestuur.
SI. JONGEN 25 jr. i.b.v.
auto zkt. ser. kennism. met
si. meisje tot 25 jr. v. vaste
relatie. Br. graag met foto
onder crew. retour.
Br.o.nr. SI 747 LD Molen-
beekstr. 5, 6131 EG Sittard.
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.

SAKYRA. Komt u nog?
Tel. 045-227873.
SONJA uit Beek verhuisd
naar tel. 04494-53846 van-
af 12.00 uur.

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.
BERNADETTE bijzonder
lief van 10 tot 1 uur, ook
zat, en zond. 045-721759.
JAKELINE jong en spon-
taan, exclusief privé 045-
-721759, ook zat. en zon-
dag^
Priveéclub YVONNE, ma.
t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23. 045-461968.

NIEUW! Nieuw! Nieuw!
Privé 2 leuke meisjes, tel.
045-228462.
KATJA bezoekt thuis.
Goedkoop en discreet. Tel.
045-422564.
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)VIDEÖFILMS, 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.

Privé MARGO en Marion |
m. t/m vrij. v.a. 11.00 uur ,
04494-52758. |
PRIVE-ESCORT Nancy en
Bianca. Live-show. Ook ;
weekends. Tel. 045-
-226980. 'Escortservice: North Euro- i
pc vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-
-31414 of tel. Maastricht
043-12333.
Privé bij JANETTE, tot 2
uur 's nachts. Tel. 045-
-444159.
LA COMPARSA: Vewas-
rade 37, gem. Nuth, tel.
045-241592, mcl. verw.,
zwembad, solarium, sau-
na, privé. Geopend van 11
tot 20 uur. Bar van 20 tot 3. uur
Privé, leuke MEISJES ont-
vangen u graag in privé-
huis. ledere dag geopend. van 12 's morgens tot 2 u.
's nachts. Tel. 04402-
-78746. Laathofstraat 9,
Neerbeek.

SONJAü! De goedkoopste
en de beste. Zeer knap.
Komt aan huis. 100% discr.
Tel. 045-324364.
PRIVÉHUIS, teï Ö4IT
461968. Tevens meisjes
gevr.
CONTACTBURO-LIM-
BURG kamerverh. 11-23
uur. Bern. privéadres.
Geen beroeps, keuze
d.m.v. naaktfoto's. Rijks-
weg Zd. 178 B Geleen tel.
04494-46884.
DONNA-CHRISTIEN.
Speciaal voor oudere he-
ren. Tel. 045-227734.
Hallo heren, wij zijn nieuw.
PRIVÉ en escortservice
voor dag en nacht. Ook li-
veshows, tel. 045-424987.
Voor u heren, privé en ES-
CORTSERVICE, met leu-
ke meisjes voor dag en
nacht. Tel. 045-227495.
NIEUW: Privé bij Janine,
Bernadette. Tel. 04490-
-20464 vanaf 14.00 uur.

Privé bij ANITA met video, I
ook zaterdags, tel. 045-
-352543.
ANGEL-CLUB met 3 nieu-
we meisjes van 14 tot 20
uur. Drievogelstr. 4 Spek-
holzerheide.
BRIGITTE ontvangt u pri-
vé. Tel. 043-35259.
TAMARA ontvangt u privé.
Tel. 043-31440.
SUPERSEXFILMSHOW
m-vr. va. 19.00 uur. Hoofd-
str. 39, Amstenrade. En-
tree ’ 10,-, drankje gratis.
SEXFILMCLUB. Pr. Hen-
drikln. 70A, Brunssum.
Charmante girls ontvangen
u ma-vr. 15-2 uur. Entree

’ 10-, drankje gratis.
Hoera, hoera, wij zijn nu
ook van 's middags 12 tot
's avonds 8 voor u daar te-
gen speciale matinee-prijs.
Gratis koud BUFFET. Ge-
opend tot 4 uur 's morgens.
Kings Club. Kaalheider-
steenweg 43, Kerkrade.
Tel. 045-421920.

THAISE en Indonesische
girls voor al uw wensen,
Suffolkweg 13, Weert, tel.
04950-20247.
Dressman voor dames en
heren PRIVÉ Tel. 045-
-424668.
Duitse MANNEQUIN ver-
wacht u in H'broek,
Nieuwstr. 135, voor ver-
dere ml. bel 045-424668.
SIRANA-BAR zoekt bar-
dames (ervaring niet ver-
eist). Kost en inwonen gra-
tis. Weekend vrij. Venlose
Steenweg 227. Maaseik.
Tel. 09-3211565283.
!!! WINDY !!! in Schaes-
bergü! heeft vacantie. Ria
aanw. Tev. meisjes gevr.
Tel. 045-324514.
ESCORTSERVICE charm.
dame komt bij u thuis of in
hotel. 045-222802.
ESCORTSERVICE voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel 045-225009.
PRIVÉ 04494-50999. Tev.
assistente qevr.

'Zeer charmante gastv;
wen ontvangen u in
WIENER BAR, Kerkwe
Maria-Hoop, gezellig en
discreet, geop. ma. t/m vr.
v. 15.00-2.00 uur, za. va.
19.00-2.00 uur. Tevens
nog enkele meisjes ge-
vraagd, tel. 04743-2124.
DlDl en Anja vervullen de
gekste wensen. Tel.
04402-74689. Tev. ass.
gevr.
CONT.BURO Yvonne, be-
midd. v. relaxadr. tegen
laag tarief, tel. 045-
-461970.
JONGEMAN heeft tijd voor
de dames. Tel. 09-492-
-417-225-8 Aachen.
NIEUW! Escort, tel. 04750-
-31624.
Twee dames verwennen u
PRIVÉ en zeer discreet.
Ruime verdekte parkeer-
plaats aanwezig, van
10.00-24.00 uur, za.-zo. v.
12.00-24.00 uur, tel.
04750-31693.
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\SS Onze opruiming looptals een trein,
duswie profiteren wil, moet wel snel zijn!

Duizenden stuks 13!T!EH5?53 partij ~~| |^ E^^J^^^^B P"Ur scheerwollen
praktisch textiel M^^j^^^Jßi^ekbedovertrekken |II vMmfc P^'^'^j^SßßS Ten Cate dekens

WJÊBSSIÊ - Merkpyama's, "^°°r
icn -=^'^«sMMH Onze ruimte- _ fef l%S^f moeten allemaal weg «_ 103.-

W^flH WinnerS '- G^^expor^^ntopta*.^ U.tstekende merken voor weggenen: ||Q "9
U

Qx24ocm ' "50 x 220 cm 'Nnk.. 'ÊET""— ÏÏSn2nrhsSÏ/£Srn,PUUr puurkatoen met satijn streep QQ- Bijzettafel IU - Was4^-|«Q was VWr- RQstaan ons Fr. 3ÏÏn2^W^r^3sx2oocm -nßobson 22' "***-" "«*■ I"" los- »» oM--
"F-"ns 19.- 8n de weg Hl' s^= ÏÏIS^ Si&u r^r*83**^ 29r 20.000 meter chenille velours

"15- 5~ 7- ::==:;# 5995 4995 29,95 [ -s 0 19.- I li il |
voor IV. van*so-voor f. Kastvoor boven duoblok e

_ _
l««# «« MMAUnmnN L^Uthorlrlon

■■ ■ 1 ■■■mm^^ van-esr-voor 65.- Te laat aangekomen luchtbedden I ** I11 Wl [lImM 101 1 1 1 iLi I I kastvoor boven't bad qq — _ _ i||
JSSÜïïSS bhh van *35r-voor «**>■" S^S^Bb JKsNPIËMfc. Boot met luchtbedden 3 maanden |P^"W^^WF^^^^n r^^^H « OQ_^^SP^E^^BSBsa|^Or^*v vertraagd, nu gaan ze allemaal weg voor 11%l_J|;■ IJ'lM'llllK'l'l'l'JlKmr.llM hoekkast vanWr-voor Sjf. ïgjfe|| §NK» bijna de helftvan deprijs. 198 x145cm, I JJJ ■ ,*sÉ*»**: _-*>sZSO^'

wandrek van-65r-voor 49." WNOEgF dus royaal tweepersoons van l^Sr- voor WWI

slaapkamers, woonkamerof trap bij. Rnnr 7^2)fl_ Pil CPhIIIIT SF ITlilphinPQ I BW^^T^VTTW^WB I ' I^ÊÊÈÊÊ ÏM:
Alles kamerbreed. ,^ DOOr-, Zddg- Gil büllUUl W HIdUIIIIICS ■ gj'/H|] J ipTTI 1 1^1 11 1^f% VWr^^^^^^^Ê WW
spotprijzen! . ">* ": :"**^*»>

_ De nieuwe kollekties komen eraan, dus deze moeten weg. Hoe goed l^rTffl^lT^^K^fl \K\ I -^jGÉll^lS "
-.: -^J. «\;)%_ ook zijn! Alles dubbel geïsoleerd, ontstoord en met 1 jaar IBeiUlMllïUlßSsalll s;^^?-,;

..--> ■ ■ _. _■ -^i ■ l^m,JÜ>^iÉafe;:^V ''^'^^garantie: Vendex slagboor- Tienduizend meter cushion y*^lBBB^^^:^^^,-^^ H Ï! 1 IVlltdUlZenn ZllDaOen \3 ÜL Mï~* machineVD-1350, M|% vinylvan 200 cm breed. Makkelijk ’//,...J^S^S^^B^ «» I— WSÊÊÉ AJk^ 350 Watt 10 mm boor- | zelf te leggen, ver- 4%#% -sglÉf j! f ■'r::::^f:::::^"A\ s

lic deUr Uit iiiw.. I houder, 2 toeren 121" schillendetegeldes- ■^■^ I'"l^**^^^-^''

I van 259- voor IWW. llpartlfl -S<~**£aS»-- Ss»%.sii*^ Bj^e^TM^B ■
ILLW '’.l . ,!,■ B^ll i Vendex decoupeerzaag MA f s,« |V3o|dS3«r Prachtig chenillevelours, 120cm breed. ■■■T\YB*i^AÉI ■pr^F/iB^NIMILB m\ | VD-2522,400Watt, I.^M■ rillÏ7Pnri |fF ' * Kleurecht, krimpvrij en isolerend 100% ■MdÉSlflP^^V B

/ >f*^ -*^*^ 1 2 toeren Va" 4^*r" V°°r ****■ UUI^CIIU acry, in 0 a na \ure \, beige, taupe en ■ |IP^^^1 ]Il^T'é ! iTi'liliiiaiiiJ 1 Vendex schuurmachine «A#> ..««»*«««I blauw. Was4s^ per meter ■ " 1 **" ■E^__- SIJB t^ VD-2546,200Watt I <U. VOOriddU- M M \Bij ons nemen ze ruimte, bijv besparen ze ■ |^^^^n^^J^^nTT^nW BM^l van-1-79" voor IwW. < l ■ Ér -^ ■ssiïï?srd,fl Cfl ■ l nwrw -l lll'iHr^ l vendexcirkel2aagmachine potten y^., z £sffi§2^Mïj" IkW 1^ rWkmeest gangbarekleuren zIUb Allemaal handgeknoopt. Ook de f VD-2580,800 watt, — 81- VjKAI lO btZ.UnVaU tN ■■^» l W 1 ■
Zewaren9er-nu tv^Tl meest schitterende exemplaren gaan f 3800t.p.m., zaagblad Modieus in kleur gespoten ||Fn GRATIS GEMAAKT Wjhk .Mt^^^ÉlSV ■**„^^Cft bij dezeopruiming met een welkome 150 mm.zaagdiepte |AA glas, luchtdicht afsluitbaar — vl ■K^^^Él "^^^^Bijpassende badlegger van«^s^»|U korting de deur uit. Kom neuzen, er is er instelbaar tot 45 mm. IffU■ klemdeksel. Daar hebt u nooit B^**W ■ ■■"■^^^voor B ook eentje voor ubij' van239T-voor IwVl genoegvan! 1500 ml. Per stuk%0U *^^^^ _^^

~^^^SSÏl VROOM SDREESMANN
-^MBW _^

— ' " ' I

Wij geven de HOOGSI ~
prijs voor auto's en slofl il
auto's. Gratis afgehaal >.
Tel. 045-422435. F
Te k. OPEL Kadett bj. 1
Kastanjelaan 96, Hoer
broek, na 5 uur. I
„VAKANTIE-OPRUI- IMING". Wij gaan gewoté
door met onze opruimp4|
zen, o.a. Ford Taunus IoR
apart mooi, sportvelg<||
vinyldak 4-drs. ejl

’ 4500,-; Volkswagen Jeï
C type '83, schadevrij
eig. 1600 km gel. Vijr. I
rantie ’ 15.500,-; Toyo
Cresida hardtop coupé '-luxe, zilver 14.000 km Va
gar. ’ 10.500,-; Nissi
Cherry 1200 HB '81 zily
xh jr. gar. ’ 9750,-; Mitub Ihi Sigma Galant 1600 Iluxe I-drs. 50.000 km 1 P
vermet. ’ 8950.-: Ford Gl IV
nada 2.3 GL schuifkant;,
dak, roodmet. stuurbek ■,
trekh., enz. ’ 7500.-; Sai u
Turbo-coupé roodmfi
schuifd. sportvelgen, I
relli, enz. ’ 14.800.-; F0*Escort 2000 RS racil <u
sport, weinig gel. als tt k
f 6500,-; Ford Escort 19 b,
racing green, 10.000 ks]
gar. ’ 4500,-; Triurrt u
Sppitfire 1500 cabriolet .
rood Abarth uitl. type ■
f 9750,-; Ford Escort 13 "zwart, technisch 100% B
'76 ’ 300,-; Datsun 120 Al F
blauwmet. en zilverm1 (j

’ 2950- en ’ 3950,-; OP |\
Ascona diesel geel, lak i' -,
besch. bj. '79 /765a*
Honda Civic 1200 blau'«
met. sportv. stuur, conso Q

enz. ’ 5950,-; Mazda 1(J f;
de luxe rood bj. .2

’ 4250,-; Citroen GS l2bblauw bj. '80 ’ 6750,-; P« f
geot 305 1300 de ijl
schuifd., trekh., enz. tyl I
'80 ’7500,-; Fiat Ritu
1300 5-drs. signaalgrtf J
type '80 ’7500,-; RenaU £
18 GTS goudmet. dii I
uitv. lak iets besm. type" i

’ 7950,-; Mazda Leg* ,
automatiek echte direct1i
auto mod. '82 f 13.950;
Opel Rek. Berlina 2000 \automatiek, Cruise-Co'
verstelbaar stuur enz. efl <
’ 13.750,-; Audi 80 aU* (
matiek 4-drs. koperrn» <
sunroof enz. enz. ’ 6950 |
Toyota 30 automatiek 1* Ecc bruinmet. ’ 3500.-. ï
ruilers Datsun 120 V teC !
nisch 100% spuitwerk t>'
'78 ’ 1750,-; Mazda 1;
sportcoué iets we

’ 1950,-; Mazda 1300 tyl
818 ’450,-; Renault 4 \steller kl. wit bj. .’1750,-; Dafss ’275,-.!
ruil, ruil. inkoop, taxat
nieuwe Datsun-NisS
modellen leverbaar, gars
tic volgens Bovag-W
enz. enz. Auto Dentge
bach Ind.terr. Dentg'
bach, Langheckweg ;Kerkrade, tel. 045-462352

4

Een gezellige week vakantie
dichtbij huis met luxe touringcar
naar:

BLANKENBERGE,
aan de Belgische kust.
Hotel Leopold 11. Halfpension.
8 dagen ’ 3/5/-
Vertrek iedere zaterdag

BOPPARD,
aan de Rijn |
Hotel am Stadion. Halfpension
0.1.v. Theo Gidding
8 dagen ’ 298/- j
Vertrek iedere zondag |

Vraag vrijblijvend om inlichtingen in een van onze kantoren: |
BEEK MAKADO, Weth. Sangersstraat 57, tel. 04402-78585 |

| GELEEN, Marktpad 14, tel. 04494-49755 |
i HEERLEN, Oranje Nassaustraat 15, tel. 045-71 5555

MAASTRICHT, Grote Staat 21, tel. 043-1 2741 |
SITTARD, Markt 37, tel. 04490-1 2960 |

E 1??720 =[MMIMIMmiI^

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

PfRSOONUJKE LENINGEN 2e EN 3* HYPOTHEKEN
Leningen zonder onderpand l/m 60 maanden. ««-.»- « TitimiKin

Vana! 72 maanden met onderpand U^Btß DOTAKIV W IkUiurain

netto in 96x 84x 72x 60x 4«x [nettobedrag 240 x 180 x 120 x 72x"
handen

5-100,- — — — 120,- 142,- m inn 171 - I«fi- 220- 299-
-10.100- 171, 185,- 204,- 233,- 276,- £°g \]\\ "|. "[_
M 12'" 11°,' MO'' 2£" S?'- 25.000 270!- 295 ',- 354!- 485,-
-52122'" 323" 351" 390'' 456" 541 '' 30.100 318,- 349,- 420,- 578,--25.000- 402,- 437, 485, 567, 673, 35Ó00 369 - 405 - 489 - 672 -30.100,- 478, 521, 578, 679, 805, *$» *|;. *<£ «*■ °£_
40.000,-636,692,768,902,1070, "' '„', 'I

Zonder bijkomende Kosten. U betaalt geen
Elders lopende leningen geen bezwaar taxatiekosten en van de notariskosten

" ossmgen ziin inklusiet rente en betaalt u slechts 1% van het opgenomen
"scheiding bi| overlijden bed'ag. De rest van deze kosten betalen

e Desgewenst dezelfde dag geregeld en wij. U krijgt het-hierboven vermelde
thuisbezorgd, geen bekomende kosten bedrag dus netto in handen min 1 V..

I Nieuwe Markt 22. Echt
jTA\ TL T k /TfAlfy TA II TC^ Geopend van maandag tol en met vrijdag van 9.00 tot 18.00uur

' lNy\l I'LJ'f^/\JlvJty I ö'ertagsvan 10.HJ tol 12.00uur 10 lenen

GELDSERVICE ■ ,n,o'"e' ~i">Hivend nair uw m°9ei,,khe<icn

v/h financieringskantoor Wolthers. CS3I 1-.--"«—.-~«--^«^"---«"-»----*»» I

I \S^ Al betaalt u nog zo weinig op de <
' service en garantie kunt vrekenen! |

ißowenra |py^K I^^^^^.BÏj! l|' Rowenta R-'^li'liiillll'lZJj wasautomaat iCgS,,^ «£ f» 3 wasautomaat/ SfaSS^ stoomsproei-.jzer BovenladTr metl2 ba- IwV &"" l^jN Kapaciteitvan 4kgiCsr^H-SHS» ;gMMWffP 3^ Lichtgewicht model.Grote | "^SSpn WH 'jsxmii^szsssams J droog wasgoed, 7ba-
hÉr- sÉ^^^a^g^^"""""^ stoomafgifte.fijne sproei- onbeSteteuzemo- C ■ I sisprogramma's met

nevel.Temperatuurregelaarl n^rnkKn MPt IrToPl een onbeperkt aantal
Elektrische kookolaat en tuimeltopsnoer.Voor ''iton ïnaartoete en /ZHHb^ ; variaties.Roestvrijsta-tiektriscne KOOKpiaax iink<?-£n rprhtshand aen W stop, spaartoeis en ::j#/#M^^CTa\ s ; ion kninpntrnmmpl
Deze 2-plaats uitvoering kent een maximum van nnks en recntsnanoigen. » kreuk voorkomend £ 1 fV^JIIM n2J5% P,t«nnt n m
2500 Watt. Beide platen zijn voorzien van een 7 stan- 39r75 CC ' cool down-programma. I :I|Ps3P// a " ♦ fomnelden-schakelaar. Beveiligd tegen oververhitting. ■^"^■i■ Centrifugegang 400/ mmÈËL// ' H V^o^LJ^rWordt geleverd mcl. aansluitsnoer en stekkerjn wit. \J*\Ju 800 tpm.Apart instel- i ralTh,?H io^kpfir I

8
Slechts JkX^m^^ -*, bare temperatuur. l____J l ut^^Q^n^rm}l|tl« _-n»rmsi Xe

x 4KexD6ocm 9'sxD62cm-

Hardstikke handig opreis!
f y^ £"7 tOÊ3W^Q} I^BÜ^^ Imé

|--^j|3BftJ SlSkaMelhandkJver- £—^ j overal'" netland I
Sm,

* JS> deur naar eigen keuze in- |^| HU 111 DC \^^^>^S Stenml'ff'"
nmnrnnnniTin delen, en de deur is ook HHF—ü MM KJ °m in onze koii^tt/f *produk'en zijn uitverknrpr^\SVENDOMATC makkelijk linksdraaiend te ■fmmSTII L, ,1 „ LA'heeftdenrak. l f,wordenopgenomen
Upnrinmatir maken. Kema-Keur. lIHSSn^BXjI || fl Philips draaitopstofzuiger i^^a— epraktl'k uitgpw« 7Q r,

urnen
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