
HagelslagLimburgsDagblad
bonderdag2Bjuli 1983. 65e jaargangnr. 176.

'itgeversmij. Limburgs Dagblad b.v., postbus 3100, 6401 DP Heerlen, tel. 045-739911 - Hoofdredactie: Ben Romijn en Winus de Rouw - Abonnement: kwartaal ’61,15, maand ’20,47, per exemplaar ’ 0,85.

GoedemorgenVAN DE HOOFDREDACTEUR

en overrompelende hagelbui,
'e strikt plaatselijk was en vol-e,,s de meteorologen bovendien
?9 zeldzaam, heeft in Eysden en
'rekte omgeving grote schade
■au fruit en groente toegebracht.
'et verrassende ochtendgetrom-
ïe' fan een naderende onweers-
rtil- die weer afdreef bracht
°°ensdagochtend een typischere-
'eti te weeg in Zuid-Limburg als--1 de terugtocht i>cm de topwarm-
B Werd aangekondigd. Nu de
uitenlandse vakantiereizen als
Htiuoord op de toenameaan bin-
le"(andse vakanties goedkoper
"orden, ee?i aantal merken auto's
'l België duurder wordt, is we-erom t;astste.baar dat er bewe-
j"9 komt in het prijsgebeuren.

"<* tien jaaronderhandelen is er
p&sen de Europese Gemeenschap
" de VS een overeenkomst tot'and gekomen inzake de wijn.
,0-t niet staal nog niet is gelukt,

' l"ger in Washington wel in toen
'e vertegenwoordigers van Euro-
'?. en Amerika elkaar proostend

'lJ een heildronk tegemoet kwa-
e". De Amerikaanse wijn zal nu

'erker op de Europese markt te-
tcht gaan komen dan in het ver-Wen. KNP uit Maastricht laat
üe'en dat de bedrijfsresultaten
*oen de verwachting in sterk ver-
r? te>"d zijn. De industrie in West-

u}island bespeurt een lichte op-
*Vl>ig. De politici rusten uit. Op
* derde dinsdag van september,
?* minister Ruding zijn begro-
"l9 presenteert, gaat het gecijfer

verder. De overschotten, de
de kortingen en de sub-

J 1dies, komen dan opnieuw in het
_c'l"otsveld van de politiek. Dan

de hetezomer voorbij en begint
e_fn nieuw parlementair jaar on-
*er aanvoering Van premierLub-
°eJ"s- Het kabinet is goed overeind

in de woordenstorm en
'iropese politiek toont tefce-
an saamhorigheid, een gro-.ere eenheid naar buite). e?t een

’!ere afstelling op de problemen
"?n de landen onderling. Goede
l.

r,r9en. de wijn staalt de betrek-
Kl}igen met de VS.

Limburgs Dagblad

TRIP- tip
j'eugje Franse sfeer bij va-

kantie in Limburg? Dat kan.
~P de Jeu de Boules-banen bij

(Luikerweg 78).van 11.00-23.00 uur.

Koen
Een jonge Ameri-
kaanse marinier,
die op 15 juni in
een ravijn in Cali-
fornië viel, is ein-
delijk gered. De 22-
-jarige Karl Bell
heeft in zijn vijf
weken op de bo-

j dem van het ravijnn een wild gebied.34 kilo aan
zf^icnt verloren, maar in hetekenhuis dat hem onder-
e cht, vond men hem naar de
r;est ongebroken. Wèl had hij
t andwonden en kneuzingen.

°vendien leed hij aan uitdro-
R

nS. Het zoeken naar de jon-e »nan werd indertijd na vierk!_ een Sestaakt. De marinier
-/*n zich uiteindelijk redden
4
0°reen touw rond een rots-

In vS uitsteeksel te werpen.
lev

et ravijn hield hij zich inven op een dieet van mos,
U

as en mieren. Een koene
{Mutatie, maar Bell is dan ooket voor niks marimier...

door rob peters
Ter hoogte van Sittard

Boeing-727
hinderde

mogelijk DC- 8

BEEK/SITTARD - De hoofdver-
keersleider van de luchthaven
Beek, de heer Van Londen, ont-
kent dat er dinsdagavond rond
half zeven in de aanvliegroute
naar de luchthaven ter hoogte
van Sittard moeilijkheden zijn
geweest tussen een Boeing-727
van Tunis Air en een DC-8.die uit
Amsterdam kwam. Getuigen
hebben gisteren echter onafhan-
kelijk van elkaar gezegd dat „de
DC-8 een bloedstollende ma-
noeuvre heeft moeten uithalen
om niet in de problemen te ko-
men met de boven hem vliegende
Boeing-727."
Volgens die getuigen heeft de
DC-8 plotseling een scherpe

draai naar rechts gemaakt om
korte tijd later opnieuw aan de
glijvlucht richting landingsbaan
te beginnen.
Hoofdverkeersleider Van Lon-

den: „Er zijn volgens het logboek
geen ongewone situaties gemeld.
Het is wel zo dat ten noorden van
Sittard eerst het territoir van de
verkeerstoren begint. Het is niet
verboden dat vliegtuigen boven
elkaar vliegen , met een tussen-
ruimte van 150 tot 300 meter. Als
bij het aanvliegen geconstateerd
wordt dat er problemen kunnen
ontstaan, krijgt een van de vlieg-
tuigen het oprotcommando en
moet dan, zoals blijkbaar hier
gebeurd is, in een scherpe draai
naar rechts uit de zone verdwij-
nen. Een normale gang van za-
ken, die mogelijk spectaculair
aandoet. Van een gevaarlijke
toestand is niets bekend. In de
praktijk komen die zaken nogal
eens voor met sportvliegtuigen.'-

Meteo Beek meldt:
Met een noordelijke tot noord-
oostelijke stroming komt koe-
lere lucht naar onze streken.
Deze ontwikkeling kan van-
morgen nog aanleiding zijn tot
een lokale regen- of onweers-
bui, maar daarna volgen weer
zonnige perioden, waarbij de
temperatuur niet meer zo
hoog komt als gisteren, en
vermoedelijk bij 23 graden
blijft steken. Het hogedrukge-
bied bij Azoren breidt zich
weer uit naar West-Europa,
waardoor het zonnige en dro-
ge weer zich ook de rest van
de week zal kunnen handha-
ven.

EN ELDERS
IN EUROPA

VANDAAG:
zon op: 05.55 onder: 21.37
maan op: 23.30 onder: 09.11

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

Zuid-Italië, Zuid-Joegoslavië, Griekenland: zonnig en zeer warm (32 tot 39
graden). Spanje, Portugal: zonnig, plaatselijk onweer (23 tot 33 graden in
Zuid-Spanje). Frankrijk: zonnig en droog (25 tot 30 graden). Alpengebie-
den: zonnige perioden, ook onweersbuien (30 tot 35 graden). Britse eilan-
den: zonnige perioden (25 graden in zuiden).

Fruit geteisterd door hevige regen- en hagelbuien:

Miljoenenschade voor
Zuidlimburgse telers

door maya consten
GRONSVELD - De fruittelers in Zuid-Limburg hebben eenmiljoenenschade geleden door hagelbuien, onweer en stort-regens die de afgelopen vier weken het zuid-westelijk deel
van Limburg hebben geteisterd. Gisterochtend hagelde hetrond 8 uur een kwartier boven Gronsveld en Rijckholt; daar-bij vielen stenen van een grootte, die we nog nooit eerderhebben gezien. Zelfs inwoners van Gronsveld van 80 jaar enouder hebben dergelijke hagelstenen nooit eerder gezien.
Om 11 uur, dus notabene drie uur na de bui, zijn nog dia'svande hagelrestanten gemaakt, die toen nog een doorsnede van 2centimeter hadden , vertelt Jozef Clairbois, veilingmeester
in Gronsveld.

Ongeveer 80 procent van het fruit
is geraakt door zware of kleine ha-
gel. Daarvan is vijftig procent al-
leen nog geschikt als industrie-
fruit. Volgens Clairbois, zal door
deze enorme schade in enkele ge-
zinnen „stille armoede" geleden
worden.

De zwaarst getroffen fruitweiden
liggen in Maastricht, Heugem,
Schimmert, Ulestraten, Meerssen,
Eckelrade, Mheer, Banholt, Bruis-
terbosch, Rijckholt en Gronsveld.

De miljoenenschade heeft ook con-
sequenties voor de export en voor
de veiling. Maakte de veiling van
Gronsveld, bijvoorbeeld vorig jaar
winst via een omzet van 12 miljoen,
dit jaar daarentegen kan gerekend
worden op een exploitatietekort.

„Het voorjaar was te nat en aanslui-tend kregen de fruittelers en land-bouwers te droog weer. Dit bete-kende al een flinke klap. De stortre-gens en hagelbuien zijn echter de
grootste boosdoeners.

Veel fruittelers zullen nog met een
ander probleem te kampen krijgen,
volgens de veilingmeester. Enkelen
zijn namelijk niet verzekerd. „Vaék
omdat de premie te hoog is. Ande-
ren hebben jaren geen schade ge-
had door hagel en hebben op hoop
van zegen geen verzekering afgeslo-
ten", aldus de veilingmeester.

Niet alleen fruittelers, maar ook
boeren die mais, bieten en andere
gewassen verbouwen, hebben als
gevolg van de regen-, en hagel-
buien gehalveerde produkties.
Buiten beschouwing gelaten wor-
den de rukwinden zonder regen,
die ook de nodige schade hebben
gebracht aan de kersenoogst.

" Gevolgd door een gewapen-
de collega draagt een lidvan de
Portugese anti-terreurpolitie de
met brandwonden overdekte
vrouw van de Turkse zaakge-
lastigde Osman Ozturk op zijn
schouders het gebouw van de
Turkse ambassade in Lissabon
uit na een actie van zes gewa-
pende leden van net „Armeense
Revolutionaire Leger {ARA}.
Mevrouw Ozturk overleed op
weg naar het ziekenhuis. Eén
van de Armeniërs werd bijde in-
gang door een veiligheidsbe-
ambte doodgeschoten. De ove-
rige vijf bliezen zichzelf kenne-
lijk op toen het gebouw werd
belegerd door de Portugese po-
litie. Een speciale anti-terreur-
eenheid bestormde tenslotte
het gebouw dat dooreen explo-
sie in brand was geraakt.

Toeval
Het in brand steken van de bedrijfs-
ruimten van Hollywood, een zaak
die nog niet zo lang geleden werd
verkocht aan Van der M., ging bij
toeval niet door. De twee verdach-
ten die tijdens een hevig noodweer
in de nacht van zaterdag op zondag
de bedrijfsruimten binnendrongen,
namen de vlucht toen waarschijn-
lijkdoor de hevige wind de alarmin-
stallatie in werking werd gezet. Op
straat werd een van hen bij toeval
door een politiepatrouille ontdekt
en aangehouden. Hij bleek in het
bezit van oonder andere terpentijn
en kaarsen . Zijn maat werd in de
omgeving klemgereden. Hij wilde

er met de auto van zijn vriend van-
door gaan. Naar is gebleken verke-
ren de kledingzaken, waarvan Van -der M. directeur is, in financiële
problemen.

De twee daders hadden op het mo-
ment van de aanhouding een enve-
loppe met 7000 gulden bij zich, het
loon voor het karwei. Volgens de
politie wacht nog een zeer omstan-
dig en ingewikkeld onderzoek .

Wandelend wèg in het Gulpdal
Vele Limburgse wandelaars, aangevuld nog met vakantievierders van el-
ders, verheugen zich op komende zondag. Op de dag waarop zij in het
prachtige Gulpdal de voetstappen zullen drukken van spoorzoeker pater
Stephan deSmet. In het kader namelijk van dezomerwandelingen van het
LIMBURGS DAGBLAD, een drie routes-evenement met start en finish in
het landelijkeReijmerstok. Een sportief en recreatief gebeuren dat hoog
scoort, datvrijwel niet meer weg te denken valt uit het jaarlijkseLimburg-
se wandelprogramma. Komende zondag in het Limburgse Krijtland: let-
terlijk een dag wandelend wèg in eigen land....
ZIE RUBRIEK TIJDJE VRIJ OP PAGINA 17.

TIJDJE
met Nino Tomadesso

..

Sociaal rechercheur
ernstig mishandeld

STEIN/SITTARD -Sociaal rechercheur
M. Jongen uit Sit-
tard is dinsdag ter
observatie opgeno-
men in het zieken-
huis na mishande-
ling door een bewo-
ner van het woon-
wagencentrum in
Stem.
De sociaal recher-
cheur was voor een
routinezaak bij een

andere bewoner op
bezoek geweest. Bij
het wegrijden van
het kamp werd hij
volgens de politie
van Stem door een
bewoner onderhou-
den over zijn ge-
vaarlijke manier
van rijden. Prompt
daarop werd de re-
chercheur in elkaar
geslagen.
De politie vermoedt

dat de dader eerder
met de opsporings-
ambtenaar te ma-
ken heeft gehad. Me-
debewoners van het
centrum in Stem
hebben Jongen ont-
zet. Hij is nog naar
Sittard gereden en
daar in elkaar ge-
zakt. De politie in
Stem heeft tegen de
dader proces-ver-
baal opgemaakt.

Na mislukte brandstichting bij Hollywood BV

Directeur Sittardse
firma in hechtenis

door rob peters
SITTARD/MAASTRICHT -
De Nederlandse directeur van
de Sittardse cash en carryhan-
del Hollywood aan de Berg-
straat, J. van der M., is giste-
ren in Sittard door de politie
aangehouden voor verhoor.
De man die in België woont,
wordt ervan verdacht aan twee
inmiddels gearresteerde inwo-
ners van Maastricht opdracht
te hebben gegeven de zaak in
Sittard in brand te steken.

Het tweetal, alsmede de boekhou-der van Van der M., zijn al aange-
houden. De Zuidlimburgse politie
zoekt, gezien de „deskundigheid"

waarmee de twee verdachten hun
brandstichting hadden voorbereid,
in de berg van verdachte branden
van de laatste tijd naar identieke ge-
vallen.
Het wordt niet uitgesloten geacht
dat het tweetal meerdere opdrach-
ten heeft uitgevoerd. Dit gezien de
wijze waarop zij de brand in Sittard
hadden voorbereid. Inmiddels heeft
ook de Financiële Inlichtingen en
Opsporingsdienst (FIOD) de zaak
ter hand genomen. Gebleken is dat
Hollywood BV onderdeel is van een
ingewikkeld net van firmaatjes en
BVé, waarvan de moeder-BV in het
buitenland is gevestigd. Ook zou de
FIOD hebben ontdekt dat geen
BTW-afdrachten zijn verricht door
defirma van Van der M. Op lastvan
de officier van justitie blijft de di-
recteur in het belang van het onder-
zoek in voorlopige hechtenis.

Dioxine in haven
van Antwerpen

BRUSSEL - De Belgische autori-
teiten hebben een gifschandaal
aan het licht gebracht in de Ant-
werpse haven. In het geheim is 250
gram van het uiterst giftige dioxi-
ne in een lading van 25 ton ander
chemisch afval de havenbinnenge-
smokkeld. Die 250 gram is even-
veel als de dioxine dieenkele jaren
geleden bij een ongeluk in een che-
mische fabriek het Italiaanse stad-
je Seveso grotendeels onbewoon-
baar maakte. Er is in Antwerpen
een gerechtelijk onderzoek gestart
om de precieze gang van zaken te
achterhalen.

Volgens de eerste berichten is de
250 gram dioxine afkomstig van de
chemische fabriek Chemie Linz in
het gelijknamige Oostenrijkse stad-
jeLinz. Het ontstaat als een bijpro-
dukt van de fabricage van land-
bouwpesticiden.

(ADVERTENTIE)

Kom nu naar Hendriks
TEXTIEL-SCHOENEN-SPORT
Stunt-stunt-stunt-prijzen

LIMBURGS GOEDKOOPSTE TEXTIELSHOP
A.J. HENDRIKS B.V.

SCHELSBERG 88, HEERLEN, TEL. 045-721124.
' 132981
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Be $oat
feasterllaan 3

045 - 72 41 82

Wij zijn weer terug
van vakantie!

Dagelijks geopend van
16.00-23.00 uur; zondag van

12.00-22.00 uur
Woensdag rustdag



show, radio, televisie, puzzel
televisie

■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor slecht-

horenden.
16.00 Harrods. Documentaire.
16.26 De Britse vrouw en haar

paard. Britse reportage.
17.10 Hoogtepunten uit de Wereld-

Muziek-Literatuur (4). „Lie-
der ohne Worter" nr. 5 opus 62
van Felix Mendelssohn.

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

(4). Serie.
20.00 Journaal.
20.28 Mary Benjamin. „Buur- j

vrouw". Amerikaanse serie.
21.20 Hier en Nu. Actualiteitenru-

briek.
22.00 Kerkepad '83. Route 7: Twen- ;

te.
22.25 Hill Street Blues. Ameri-

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

renden.

Nederland 2
13.00 Nieuws voor slechtho-

renden.
17.45 Studio Sport-Extra. faarde-

sport.
18.15 Nieuws voor slechtho-

renden.
18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
19.12 Torn en Jerry. Tekenfilm.
19.30 Op de praatstoel. Kinderen

in gesprek.
20.00 The Phantom of the Opera.

Amerikaanse speelfilm (1943
z-w).

21.30 Cosa Nostra. Documentaire.
22.30 Journaal.
22.45 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.23 Die wunderbaren Jahre. TV-

spel.
12.10 ZDF Magazin.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 Teletekst.
15.05 Teletekst.
15.20 Unsere kleine Farm. „De dief

van -Walnut Grove". Ameri-
kaanse jeugdserie met Mi- <chael Landon en Karen 'Grassle.

16.10 Journaal.
16.15 Gefuhls-Sachen. Vrouwen-

programma. Reportage over i
jaloezie binnen het huwelijk.

17.00 Matt und Jenny. Jeugdfeuil-
leton met Derrick Jones en
Megan Follows.

17.25 Kein Tag wie jeder andere.
Kinderfilm.

17.50 Journaal.
18.00 Hier und Heute. Regionale

actualiteiten.
18.15 Die Zukunft im Nacken. „Het

uitverkoren volk". Documen-
taire.

18.40 Bitte recht amtlich.
19.00 Franz Liszt.
20.00 Journaal. Aansluitend: ver-

keerstips.

20.18 Unter Deutschen Dachern.
Documentaire over de cul-
tuurbunker van Duitsland.

21.00 Bei Bio. Gesprekken en mu-
ziek met Alfred Biolek en zijn
gasten.

22.00 Souvenirs, Souvenirs. Chris
Howland stelt oude toppers
voor van de jarenzestig.

22.30 Thema's van de dag.
23.00 Das Amadeus Quartett.

Frans Schubert: Strijkquintet
opus 163 en kwartetsonate
opus posth.

00.05 Journaal.

Duitsland 2
10.00 -13.15 Programma-overname

Duitsland 1.
15.15 Programma-overzicht.
15.17 Journaal.
15.20 Pinocchio. Tekenfilmserie.
15.45 Wir haben Spass. „De wieler-

wedstrijd".Jeugdserie met
Luke Batchelor en Leslie
Saunders.

16.40 Vakantiekalender.
17.00 Musik und Technik (1). Docu-

mentaire serie over klank,
akoestiek, toonregeling en
nieuwe technologieën, zoals
synthesizers, equalizers, e.d.

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 Zirkus, Zirkus..Circusat-

tracties, met zeehondendres-

seurs, sabeldansers, paar-
dendressuur, acrobaten,
jongleurs, e.a.

21.00 Journaal.
21.20 Wagner im Wandel. Een ver-

slag van het Bayreutherfeest
1983.

22.30 Engel aus Eisen. TV-iïlm (z-
-w) van Thomas Brasch met
UlrichWesselmann en Hilmar
Thate.

00.10 Journaal.

" Louis Veile en Marthe Keiler als Francois en Koba Lye Lye
in „ De Jonkvrouw van Avignon"

Duitsland 3/WDR
18.00 Jim Knopf und Lukas der Lo-

komotivfuhrer. Poppenserie.
i 18.30 Het programma met de muis.
19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Against all flags..Ameri-

kaanse film (1952) van Geor-
ge Sherman met Errol Flynn,
Anthony Quinn en Maureen
O'Hara.

21.35 Ein Fest fur alle Frauen. Re-
portage over 500 Amerikaan-
se vrouwen die gezamenlijk
een kunstwerk hebben ge-
maakt.

22.20 Zwischen Brettl und Bret-
tern. Een avond met Helmut
Lohner die in dit programma
wil bewijzen dat het verschil
tussen de zogenaamde grote
en kleine kunst niet zo be-
langrijk is als meestal wordt
voorgesteld.

23.10 Journaal.

Duitsland 3/SWF
18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen.
18.45 Rumpole von Old Balley.
19.45 Landesschau für Baden-

Württemberg.

BFBS
j16.30 About Britain
16.55 Birthday Time. Kinderpro-

gramma
17.25 We are the Champions. Wed-

strijden tussen scholen
17.50 Wildtrack. Nieuws over de

natuur
18.20 Gambit. Quisprogramma

voor echtparen
18.45 ITN News
19.00 The Fall Guy
19.45 Where's ther's life.
20.10 Michael Barrymore. Laatste

aflevering in deze serie
20.35 Emery presents: Jack ofDia-

monds
21.05 Maybury: Alice - Part 2
22.00 BBC News
22.25 The woman at no 10. Gesprek

tussen Margaret Thatcher en
Sir Laurens van der Post

23.20 Closedown.

België/BRT 1
18.00 Appie. Kleuterserie. „Appie

in het pretpark".
18.05 Galactica 1980. 10-delige

Amerikaanse science-fiction-
serie met Lome Greene, Kent
McCord, Barry Van Dyke.

18.50 Juke Box. Eddy Grant: I
don't wonna dance, Hall and
Oates: Maneater, Blondie: Is-
land of lost souls en Vangelis:
Chariots of fire.

19.05 Tijdrover. Bridge - stap voor
stap (les 6).

19.15 Uitzending door derden. Een
programma van de Vlaams-
Nationale 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 gastheer Roy
Orbison de volgende artiesten
ontvangt: The Drifters, Bob-
by Vee, Del Shannon, Jackie
Wilson, Duane Eddy. Tommy
Roe en Lloyd Price.

20.55 Panorama — Zomereditie.
„De lotgevallen van een reep
chocola". Documentaire over
het gevaar van monoculturen
in ontwikkelingslanden.

21.45 Monopolie. „De laatste wals"
> (1960). Laatste aflevering uit

de zesdelige Canadese serie
met Kenneth Welsh, Martha
Henry,

22.35 Journaal. Aansluitend Coda:
„Venetiaans Gondellied opus
30 nr. 6" van Felix Mendelss-
hon door Luc Devos (piano).

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

vakantieprogramma met o.a
„Maya, de bij".

18.15 Lollipop. Kinderprogramma
met tekenfilms.

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

19.08 Ce soir. Regionaal magazine.
19.30 Journaal.
20.00 There was a Crooked Man.

Amerikaanse western (1970)
van Joseph L. Mankiewicz
met Kirk Douglas, Henry
Fonda en Hume Cronyn.

22.05 Le fil d'Ariane. Belgische
film van Francoise Dumoulin
en Douglas Smith.

22.35 Journaal.

radio
Hilversum 1

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 \Wver
woont 10.03 Muziek bij de koffie.
11.30 Twaalf-uurtje. 12.40 Middag-
pauzedienst. 13.06 Hier en Nu. 13.20
NCRV-Globaal. 16.02 Goudenregen
Ensemble. 16.30 Kletsmajoor. 16.40
Van stad en land. 17.02 Rozegeur en
prikkeldraad. 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 Eer-
lijk gezegd. 23.02 Mededelingen.
23.07 Met het oog op morgen. 00.02
Oogluik. 01.02 Niemandsland. 06.02- !
07.00 Ontbijtshow.

Hilversum 2
Nieuws om 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30,
10.30,11.30, 12.30, 13.00,13.30,14.30,
15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 22.30
en 23.55 uur.
5.45 Het weer etc. 7.10 Gymnastiek.

7.20 De AVRO-klok.
9.05 Gymnastiek. 9.15 Werkbank.
9.24 Waterstanden. 9.33 'n museum
in Apeldoorn... 10.03 De AVRO-
klok. 11.00 Radiojournaal. 11.03 j
Duimeland. 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- 1
punt (RKK). 15.32 De wereld opl
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 Platen-an-
tiquariaat. 21.30 Diverse cursussen.
22.40 Over vrouwen en liturgie
(RKK). 23.00 Het kastje van Oma
(42). 23.45 Ter overweging (RKK). j
23.55-24.00 Nieuws.

Hilversum 3
Nieuws op elk heel uur.
7.02 De Havermoutshow. 9.03 Conti-
nu muziek. 11.03 De Polderpoppa-
rade. 12.03De NederlandstaligeTop
Tien. 13.03 50 pop of een envelop, j
15.03 TROS Top 50. 18.04De Vakan-
tiespits. 19.02 Poster. 20.02 Soul

show. 22.02 Sesjun. 23.02-24.00 De
L.P. Show.

Hilversum 4
Nieuws 'om 7.00, 8.00 en 13.00 uur
7.02 Groot en klein; 9.00 Zais. 12.00
Cellosuite op. 16 van Camille Saint-
Saëns. 12.20 Concert. 13.05 Diverti-
mento van Bela Bartok. 13.30 Trio
Tedesco. 14.30 Orgelbespeling.
15.00 Klassieke klankjuwelen. 16.00
Licht en uitzicht. 16.40-17.00 Theo-
logische Verkenningen. 20.00-23.00
Van het Nederlands concertpo-
dium.

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.
22.00Schmusi-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 E3-E 5
Limburg. 10.03 Vrij parkeren. 12.10
De middagpost.
Antwerpen. 14.00 Een plaatje onder
de zon. 16.00 Splinternieuws. 16.10
Hoog op de gele wagen.
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.

Hollywoods
nieuwe
formule

LOS ANGELES - Hollywood
dat nog steeds met huiver te-
rugdenkt aan zijn 39-miljoen-
dollar-flop „Heaven's gate",
heeft een nieuwe norm: voor-
taan is iets goed als het als
eens eerder is gedaan. De lei-
ders van de filmmaatschap-
pijen zoeken nu hun heil in
„remakes" en vervolgfilms op
eerdere successen. De trouwe
bioscoopklanten zullen zich
afvragen „heb ik die film al
niet eerder gezien?"

Het succes van „Superman II", rol-
prent die de 100-miljoen-dollar aan
kassa-inkomsten is gepasseerd,
heeft het vertrouwen van de produ-
centen gesterkt en ijverig snuffelen
ze in hun dossiers op zoek naar
films die de moeite zijn om nog eens
opnieuw verfilmd te worden.
De „MGM"-studio's beginnen vol-
gens jaar met de opnamen van een
tweede remake van de uit 1932 date-
rende klassieker „Grand hotel"
waarin Greta Garbo, John en Lionel
Barrymore en Joan Crawford speel-
den. De film werd opnieuw ge-
draaid in 1945 onder de titel "Week-
end at the Waldorf'. Om de nieuwe
versie zo realistisch mogelijk te ma-
ken zal gefilmd worden in het reus-
achtige „MGM"-Grand hotel in Las
Vegas, waar een jaar geleden 85
mensen om het leven kwamen bij
een brand.
Als de film „Rich and Famous" (rijk
en beroemd) met Jacqueline Bisset
en Candice Bergen de oudere bio-
scoopgangers bekend voorkomt, is
daar reden toe. Deze film, die het
momenteel goed doet in de Verenig-
de Staten, is een gemoderniseerde
versie van „Old acquaintances", ge-
maakt in 1943 met Bette Davis en
Miriam Hopkins. En dan is er „Cabo
blanco" waarin een Amerikaan
(Charles Bronson) eigenaar is van
een café in een Peruviaanse stadje
dat geëxploiteerd wordt door een
verdorven uitgeweken nazi (Jason
Robards).

Op de praatstoel
In het KRO programma „Op de
praatstoel" hebben kinderen van-
avond een gesprek met Aad van
den Heuvel, de markante televisie
persoonlijkheid, die zijn sporen in

de journalistiek al lang verdiend
had, voordat hij bij het grote pu-
bliek door „De van Speyckshow"
en de „Alles is anders show" be-
kend werd.

Sinds 1959 werkt de in 1935 in Rot-
terdam geboren Aad van den Heu-
vel voor de KRO, bij welke omroep
hij toevallig terecht kwam. „Als
journalist stapte ik de KRO studio's
binnen voor een intervieuw. Daar
veronderstelde men, dat ik kwam
solliciteren. Ik ben toen maar geble-
ven," aldus van der Heuvel in het
programma. Naast verschillende
TV programma's, zoals „Brand-
punt", „Washington brandt" en
„Bommen op Biafra" heeft hij aan
vele radio-programma's meege-
werkt, zoals „Op de valreep" en
„Met het oog op morgen". Neder-
land 1 19.30 uur.

* De maffia op Sicilië
Eveneens op Nederland 11 start
de NOS televisie vanavond een
driedelige film over de Italiaanse
Maffia. Deze documentaire geeft
een beeld van deze machtige or-
ganisatie, die door zijn vertak-
kingen in alle kringen, de interne
terreur en de „omerta", de zwijg-
plicht, moeilijk te bestrijden is.

De moorden op de hoofdbestrij
der van deze misdadigersbendt
generaalDalla Chiesa, op de Offï
cier van Justitie Terranova en o]
de politieke voorman Di Salvc
zijn hier een duidelijk bewij
van. Nederland 11 21.30 uur.

recept
Spinazierijst

300 g rijst, 500 g spinazie. 200 g sja-
lotten, V-2 dl slaolie, 20 g mager buik-
spek, 100 g gerookte ham, versge-
malen peper, geraspte nootmus-
kaat, zout.

De spinazie wassen, vlug koken,
overscheppen in koud water en in
een vergiet uit laten lekken. Hak de
spinazie iets fijn. Kook de rijst. Snij

intussen de sjalotten fijn en het ma-
ger buikspek in kleine blokjes,
evenals de ham. Breng de slaolie in
een koekepan op temperatuur en
bak daarin de blokjes vlees. Als ze
gaan kleuren de fijngesneden sjalot-
ten erbij doen met de blokjes ham.
Doe dit na het bakken bij de rijst.
Roer de spinazie erdoor. Op smaak
brengen met gemalen peperkorrels,
geraspte nootmuskaat en zout.

* Het spook van de opera
„The phantom of the opera" is de Engelse titel van de horror-film
die door deKRO vanavond op Nederland 11 wordt uitgezonden, cci
verfilming uit 1943 van Arthur Lubin. De hoofdrol wordt gespeeli
door Nelson Eddy

Het verhaal van deze film gaat
over een wraakzuchtig compo-
nist, Enrique Claudin, gespeeld
door Claude Rains, die dood en
verderf zaait in de Parij se opera
en daar voor de nodige paniek
zorgt, vooral wanneer hij een jon-
ge zangeres ontvoert. Een be-

I langrijke rol speelt in deze film
de Amerikaanse bariton Nelson
Eddy, die in de dertiger jaren tot
de top van de opera- en concert-

I zangers behoorde. Deze jfilm
kreeg een Oscar voor de „beste

I kleurenfilm", al wordt ze van-
avond in zwart-wit uitgezonden.I Nederland 11 20.00 uur.

* Engel aus Eisen
Duitsland 11 zendt vanavond on
22.30 uur de Duitse televisiefiln
„Engel aus Eisen" van Thoma
Brach uit. De film speelt in he
na-oorlogse Berlijn. Door d'
Russische blokkade en de lucht
brug is niet alleen Berlijn zelf
maar ook het hele politie-appa
raat in verwarring gebracht
Hiervan maakt de 17-jarige Wer
ner Gladow misbruik door in d<
onderwereld een machtspositi*
op te bouwen. Wanneer de blok
kade echter voorbij is wil Gla
dow zijn praktijken voortzetten
Dat wordt zijn ondergang. Me
onder andere Ulrich Wessel
mann, Hilmar Thate, Karin Baal
Peter Brombacher en Jürger
Flimm.
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binnen- en buitenland

Gemeenten tegen vaststellen eigen bijdragen

Kritiek op plan
financiering

bejaardenoorden
DEN HAAG— Ook de gemeenten hebben grote bezwaren te-
gen de plannen van minister Brinkman (WVC) om de finan-
ciering van de bejaardenoorden te veranderen. Zij verzetten
zich vooral tegen het vaststellen en innen van de eigen bij-
dragen, die bewoners van ouderencentra zouden moeten be-
talen. De gemeenten voelen niets voor deze nieuwe taak en
vinden in het algemeen dat Brinkman de hele kwestie node-
loos ingewikkeld maakt.
Dit is gebleken uit een gesprek dat
een delegatievan de Verenigingvan
Nederlandse Gemeenten voerde
met Brinkman naar aanleiding van
zijn onlangs gedane voorstellen.
Eerder hebben de ouderenbonden
zwaarwegende bezwaren aange-
voerd, evenals het overlegorgaan
van de betreffende instellingen, de
Centrale Commissie Bejaardenoor-
den. De Tweede Kamer liet ook al
kritiek horen, vooral omdat de mi-
nister alle wijzigingen al per 1 ja-
nuari 1984 wil doorvoeren.
Voornamelijk uit bezuinigingsoog-
punt wil Brinkman de bouwvan be-
jaardenoorden afremmen dan wel
stoppen, evenals geplande vernieu-
wingen. Hij wil om kosten te bespa-
ren overgaan naar zogenaamde bud-
getfinanciering, dat wil zeggen di-

recte financiering van het rijk via
maximaal te bepalen subsidie. Be-
woners moeten dan een eigen bij-
drage betalen, die van hun inkomen
afhangt. Nu betalen de bewoners
zelf de prijs, maar voor ongeveer 80
procent van de ouderen in de 1700
instellingen wordt dit via de Alge-
mene Bijstandswet gedaan.

" Eenzaam in de dodencel van een
dierenopvanghuis in het Ameri-
kaanse Seattle wacht Rocky op zijn
einde. De hond werd veroordeeld
voor zijn aandeel in een overval die
door zijn 18-jarige baas Curtis
Knight werd gepleegd. Rocky
moest daarbij het slachtoffer aan-
vallen. Zodra de tijd om in beroep te
gaan voor Curtis is verstreken, - 30
dagen -, zal de hond op last van de
rechter worden afgemaakt. „Het is
bewezen dat het beest vals is", oor-
deelde deze. Curtis loopt overigens
de kans op een gevangenisstraf van
maximaal twintig jaar. Intussen
brengt Rocky zijn tijd in de cel door.
's Middags mag hij aan een ketting
op de binnenplaats wat lucht hap-
pen, net als een echte veroordeel-
de...

" Op Schiphol Is
gistermorgen vroeg het
hoofd van de afdeling
ontwikkelingssamenwerki ng
van de Nederlandse
ambassade in Paramaribo,
drs. R. Schermel,
aangekomen (foto, midden).
Hij werd 20 juli door de
Surinaamse regering
uitgewezen, omdat hij
onjuiste informatie over
Suriname zou hebben
gegeven. Gelijk met de
aankomst van drs. Schermel,
vertrok de eerste secretaris
van de Surinaamse
ambassade in Den Haag,
G. Alvarez, die nog geen 24
uur nadat dr. Schermel gelast
was Suriname te verlaten,
door de Nederlandse
regering werd uitgewezen. De
Nederlandse en de
Surinaamse
ambassade-fu nctionarissen
kruisten elkaar op Schiphol.
Zowel Schermel als Alvarez
zeiden teleurgesteld te zijn
over de wijze waarop zij het
land, waar zij geaccrediteerd
waren, moesten verlaten.

Solidariteit
onderhandelt
met regering
aARSCHAU - Drie hooggeplaat-
_l leiders van Solidariteit in Po-

? hebben zich gisteren gemeld
J de politie ter bespreking van de
''binding van hun gewestelijke
"dergrondse organisatie als ant-
'D°rd op een amnestie-aanbod
f{J de regering in het kader van de
,'beffing van de staat van beleg.

'edrie zijn Andrzej Mazur, Ryszard
~'JSacz en Jerzy Nowak, die door11. interregionale, comité van Soli-
,^'teit waren aangewezen om met
7 Poolse overheid te onderhande-
?" De namen van de gewesten«arm zij werkzaam waren, zijn
|pt bekendgemaakt.
f 1drietal had een ontmoeting met
ï Minister van justitie, Sylwester
f^adzki en de nationale televisie
Trichtte er in grote opmaak over.

i-'Sacz zei dat hij en de twee ande-n hadden gemeld na drie wé-
*} van ruggespraak met dertien

l'dere ondergrondse leiders,
r drie zeiden dat zij zouden probe-
.!j bovengronds hun werk voort te
r 'en voor het aangaan van een dia-
f°g met de autoriteiten in de geest
f^ het Akkoord van Gdansk van

fr öO, dat uitmondde in de oprich-
'g van de vakcentrale Solidariteit,e eind 1982 werd verboden.

Succes Reagan
nzake MX-raket
[^SHINGTON - Met de goedkeu-
ieh door de Senaat van de defen-
\ begroting voor het komende
Lar' waarin 2,6 miljard dollar is
'e \in°men voor de Produktie van
Ijl^X-raket, heeft president Ro-
'Oei. ea£an een flink succes ge-
le*kt in zijn programma voor mo-
tjnisering van het Amerikaanse

Dinsdag-
Pet d sPraken de senatoren zich
Fen fen ruime meerderheid (83 te-
Ntp Uit voor de DeSrotinS van
l9Bd gon in net begrotingsjaar
L?I*' dat op 1 oktober begint. Het
kv aal van de militaire uitgaven
ihi,r deze periode bedraagt 200
"lard dollar.

tj Sovjetunie heeft gisteren ver-
R^ard dat de goedkeuring in het
Li^fikaanse Congres van de pro-
Pina van de MX-raket de span-
Potf tussen de supermogendheden
Ln toenemen. Dit besluit toont
hn h

het Witte Huis het bePerken
le wapenwedloop niet serieus
iin.1"I*'1*' zo stelde het Russische pers-Ureau Nowosti.

Argentijnse
militairen

in gevangenis
BUENOS AIRES - Ongeveer twee-
honderd Argentijnse militairen
zitten in het geheim een gevange-
nisstraf uit wegens misdaden die
zij zouden hebben gepleegd tijdens
de strijd tegen de guerrillabewe-
ging in de jaren zeventig.

Uitvoerend
De gemeenten voeren de Bijstands-
wet uit, maar de taak dieze er nu bij
zouden krijgen is een geheel andere,
zo heeft de VNG aangevoerd. Is er
nu nog sprake van bestuurs- en be-
leidsmatig optreden, straks zou er
uitsluitend een uitvoerende taak
zijn. Als het rijk volledig het beleid
gaat bepalen, ligt het meer voor de

hand dat het rijk ook zorgt voor de
vaststelling en inning van de bijdra-
gen, zo werd gesuggereerd. Dat zou
bijvoorbeeld via de belastingdienst
kunnen gebeuren.

Hoewel het VNG-bestuur binnen-
kort een definitief standpunt over
de zaak zal bepalen mag, aldus een
woordvoerster van de vereniging,
kan worden aangenomen dat de ge-
meenten zich tegen deze taakve-
randering zullen verzetten. De ge-
meenten zouden er meer werk door
krijgen, terwijl Brinkman totaal

’ 250 miljoen uit het Gemeente-
fonds (rijksuitkeringen aan de ge-
meenten) wil terugtrekken, zijnde
het gemeentelijk aandeel in de bij-
standskosten, omdat het rijk die
gaat betalen.

Schrijnend
Dergelijke signalen had ook de Con-
sumentenbond opgevangen, zodat
men verwachtte binnen afzienbare
tijd een gesprek te kunnen gaan
voeren om de zaken op een rij te zet-
ten. De „botte afwijzing" verrast de
bond uitermate. „Dit is onbegrijpe-
lijk in dezetijd en zelfs onbehoorlijk
als je netjes voor een gesprek wordt

uitgenodigd", aldus de woordvoer-
der, „maar het past wel in het beeld
dat we de laatste tijd van de banken
hebben gekregen".
Waren er in 1980 nog maar 166
klachten over handelingen van ban-
ken, dit jaarverwacht de CB er ze-
ker duizend te krijgen. „Er zijn zeer
schrijnende gevallen bij, dat mer-
ken we dagelijks in de klachten-
post. Kwesties als het zonder meer
eenzijdig verlagenvan kredietlimie-
ten, waardoor mensen zwaar wor-
den gedupeerd. Daaruit kun je mer-
ken dat het ook de banken slechter
gaat. Toen er nog groei was kregen
we weinig klachten".

Advies Maatschappelijke Raad roor Krijgsmacht

Pleidooi voor betere
dienstplichtkeuring

DEN HAAG - De keuring van
dienstplichtigen voor de krijgs-
macht moet drastisch worden ver-
eenvoudigd en verbeterd. De keu-
ring kan korter door het achterwe-
ge laten van overbodige of achter-
haalde onderdelen ervan. Boven-
dien moet de voorlichting aan de
aanstaande dienstplichtige wor-
den verbeterd.
Dat staat in een kritisch advies dat
de Maatschappelijke Raad voor de
Krijgsmacht heeft uitgebracht aan
staatssecretaris van defensie Hoek-
zema (Personeelszaken). Een aantal
van de door de Raad gesignaleerde
problemen zijn ook al bij het minis-
terie van defensie in onderzoek.

De keuring van dienstplichtigen
kan worden verkort van een hele tot
een halve dag door bijvoorbeeld het
afschaffen van de taal- en rekentes-
ten. De medische keuring kan wor-
den verkort door het uitstellen van
de bloedgroep-bepaling tot het kor-
te medische onderzoek bij opkomst.

Bovendien zouden dienstplichti-
gen, van wie tevoren vaststaat dat
zij ongeschikt zijn voor de militai-
re dienst, nooit zelf ter keuring
moeten worden opgeroepen.
Dienstplichtigen, die zeker weten
voor uitstel in aanmerking te ko-

men (bijvoorbeeld door studie)
zouden alleen een korte medische
keuring moeten ondergaan. Ook
zou kunnen worden overwogen
hun keuring uit te stellen tot het
moment dat zij alsnog in dienst
moeten.

Formulier
Op het vragenformulier dat elke
dienstplichtige bij de keuring voor-
gelegd krijgt, moeten volgens de
Maatschappelijke Raad voor de
Krijgsmacht de vragen over even-
tuele aanraking met politie of justi-
tie, over seksuele voorkeuren en er-
varingen of godsdienst te worden
geschrapt. Volgens de Raad worden
dienstplichtigen zonder geloof ge-
discrimineerd, omdat men aan-
neemt dat zij over een minder goede
sociale aanpassing beschikken.

Bovendien zou een aantal vragen
(over opleiding, beroep, rijervaring,
voorkeuren etc.) alvast schriftelijk
kunnen worden afgedaan voordat
de keuring plaatsvindt, bijvoor-
beeld door het invullen van een vra-
genformulier dat bij de oproep tot
keuring wordt gevoegd.

De Raad heeft grote bezwaren te-
gen het introduktiegesprek, dat de

dienstplichtige op de keuringsdag
met een selectie-officier heeft. Op
de keuringsdag hebben de dienst-
plichtigen de indruk toch alvan lo-
ket naar loket gestuurd te worden.
Hun enige uitingsmogelijkheid is
het selectiegesprek.

Strauss: nieuwe
Sovjet-raketten
in Oost-Europa
MÜNCHEN - De plaatsing van
nieuwe Amerikaanse raketten in
West-Europa later dit jaar zal
waarschijnlijk tot gevolg hebben
dat de Sovjetunie korte-afstands-
raketten opstelt in de DDR en Tsje-
choslowakije. Dit is de indruk die
de Beierse minister-president
Franz-Josef Strauss zegt te hebben
opgedaan in de besprekingen die
hij de afgelopen weken heeft ge-
voerd met de Oostduitse en Tsje-
choslowaakse leiders. Strauss
sprak in München op een perscon-
ferentie na de afloop van zijn tien-
daagse rondreis langs de DDR, Po-
len en Tsjechoslowakije.

Opnieuw doden
in Sri Lanka

COLOMBO - Ook gisteren zijn op
Sri Lanka doden gevallen bij rel-
len tussen de Singalezen en de etni-
sche minderheid der Tamils. Vol-
gens officiële gegevens zijn sinds
zaterdag zeker 71 mensen om het
leven gekomen. Functionarissen in
de toerisme-industrie hebben bui-
tenlandse connceties verzocht in
verband met de gespannen toe-
stand voorlopig geen vakantiegan-
gers naar het eiland in de Indische
Oceaan te sturen.

Banken willen geen
klachtenregeling

DEN HAAG - De Nederlandse ban-
ken voelen niets voor overleg met
de Consumentenbond om tot een
geschillenregeling inzakeklachten
te komen. De bond had onlangs om
dit overleg gevraagd, omdat het
aantal klachten over bankdiensten
de laatste tijd sterk stijgt. De bond
kreeg dinsdag een brief terug,
waarin zijn vraag werd afgewezen.
„Een bits, -kort briefje, volkomen
onbegrijpelijk", aldus een woord-
voerder van de CB.

Het antwoord kwam van het Colle-
ge van Overleg der Gezamenlijke
Banken, dat onder voorzitterschap
staat van dr. A. Batenburg, voorzit-
ter van de raad van bestuur van de
ABN. Onlangs nog had drs. R. Oven-
neer, secretaris van de Nederlandse
Bankiers Vereniging (waarin dè
handelsbanken zijn gebundeld) ver-
klaard „best tot een gesprek bereid
te zijn". Bij de NBV kan men altijd
met klachten terecht als de eigen
bank geen oplossing biedt, werd
daaraan toegevoegd.

Jeugd
De jongste cijfers over de
werkloosheid, waarin opge-
nomen de jeugdwerkloos-
heid inclusief schoolverla-
ters, tonen aan dat ondanks
een licht economisch herstel,
weerspiegelbaar in cijferma-
teriaal, het ritme van de
werkloosheid nagenoeg pa-
rallel loopt met het econo-
misch herstel. Beide lijnen

raken in kwaliteit gemeten verder van elkaar, een ontwikkeling, die
vooral sociaal, maar ook terdege economisch gezien, zorgwekkend
is. Want hoe meer de jeugd, als dragers van de toekomst in het puin
van de maatschappelijke en economische hervormingen terecht
komt, des te meer wordt die toekomst onzekerder omdat de jeugd
per definitie de toekomst dient te hebben al was het alleen maar op
biologische gronden. In het zuiver economische denken van eerst
herstel van de economie en daarna activeren van de werkgelegen-
heid, dient wel ingebouwd te worden dat de jeugdwerkloosheid,ook
en uitgerekend in Limburg bij de bestrijding er van een enorme prio-
riteit geniet. Het entameren van prestige-projecten mag dan spraak-
makend zijn, de beste verzekering voor de toekomst is onze jonge-
ren daadwerkelijk perspectief te bieden.

BR.

UIT
Honden
"De Amerikaanse minister
van defensie Caspar Wemberg-
er heeft militairen verboden
nog langer op honden te schie-
ten voor medische experimen-
ten of voor opleidingsdoelein-
den. Dinsdag werd bekend dat
een militair medisch instituut
binnenkort een schietbaan zou
openen waar op honden en an-
dere dieren geschoten zou wor-
den zodat wetenschapsmensen
de schotwonden zouden kun-
nen bestuderen.

Duivel
" De leider van de Noordierse
protestanten ds. lan Paisley, is
naar Vancouver gereisd om de
Wereldraad van Kerken van
dichtbij te bestrijden. „De We-
reldraad is een bondgenoot
van de duivel", zei Paisley. Hij
beschuldigt de oecumenische
beweging van steun aan Afri-
kaanse terroristen en van po-
gingen het christelijk geloof
aan te passen aan andere we-
reldgodsdiensten.

In de knel
" Steeds meerkomen op staan-
de voet en onrechtmatig ontsla-
gen werknemers financieel in
de fcnel te zitten. Ze komen te-
recht tussen de wal van een ge-
rechtelijke uitspraak en het
schip, de houding van de be-
drijfsverenigingen. Uiteinde-
lijk heeft dat tot gevolg dat ze
het met de bijstand moeten stel-
len. Dat blijkt uit het jaarver-
slag over '82 van de rechtskun-
dige dienst van de FNV.

Loyaal
" In een briefhebben een hon-
derdtal pastores van het aarts-
bisdom Utrecht de toekomsti-
ge aartsbisschop van Utrecht,
dr. A. Simonis, gevraagd om
een loyaliteitsverklaring ten
aanzien van het beleid dat tot
nu toe in het aartsbisdom is ge-
voerd. De pastores maken de
loyale houding en medewer-
king, die mgr. Simonis van hen
heeft gevraagd, van zon verkla-
ring afhankelijk.

Schuld
" De scheepsramp op de Wol-
ga waarbij begin juni tegen de
tweehonderd personen om het
leven kwamen, is de schuld
van de bemanning van het
schip. Dit is de uitkomst van
een onderzoek dat door een
staatscommissie onder leiding
van het Politburolid Gejdar
Alijev is uitgevoerd.

Soldaten
" De vredesbeweging in West-
Europa kan dekomende tijd re-
kenen op actievere steun van
soldatenvakbonden. Met name
de Nederlandse VVDM en haar
collega's in West-Duitsland wil-
len meer gaan samenwerken
met vredesgroeperingen om een
verdere ontwikkeling van de
kernwapenwedloop tussen Oost
en West tegen te gaan. In sep-
tember wordt met een campag-
ne begonnen die hieraan han-
denen voeten moet geven. Het is
de bedoeling dat bij de vredes-
demonstratie die op 29 oktober
in den haag wordt gehouden
een aantal soldaten uil diverse
landen in uniform aanwezig is.

Porno
" De VVDM wil dat de Dienst
Welzijnszorg van Defensie
stoptmet het verkopen van zin-
neprikkelende posters. Ook
moet het afgelopen zijn met het
afdrukken van foto's van deels
ontklede mooie meiden in TM,

blad van Welzijnszorg. Met
de verkoop van bijna levens-
grote naaktposters op de kazer-
nes maakt defensie misbruik
van de geïsoleerde positie
waarin soldaten zich vaak tij-
dens hun diensttijd bevinden,
zo meent de soldatenvakbond.

(ADVERTENTIE)

ROOMBOTER
STROOP-
WAFELS

VOOREEN
MARGARINE-

PRIJSJE.

* &'£». f^ '
f*z§L ««?' 4M.P*£f

M^&&*GJ%'ZWmf£\
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J Lekker meegenomen voor
I onderweg. Op de camping of,
I als u thuisblijft, gewoonbij deI koffie. Acht heer- _■ "Tf"I lijkeroomboter- 1/0I stroopwafels

JAMIN
-

Geldig t/m 3 augustus 1983.

(ADVERTENTIE)

PRÉNATAL
RUIMTOP
\ Luxe wandelwagen

V__—.X niet verstelbare rug.
NL— \|> Blauw perion
\ % cord. Binnen-

;\^ bekleding met

%^^_JS^*vlinder-
___jl\*yy^

" '■'"r"
(_sv?S^* voeten"

steun, rem

V _Jt J mandje.

fHZ___ZS__>
'BESTE VOORBEDEN

bij Schunck Promenade 12,
"■ SMS-711000. MAASTRICHT, Wi|cker BruS-S>« (Wijck), id. 043-50663.«Kl, Ijngstraat promenade,"«04950.21975.
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Vriezers met
11sterren.

Zou datandere merk uook zoveelvoordelenbieden?
Zowel van buiten als van binnen heeft een Bauknecht vriezer een iiiiiilMMMfflMfflW _T E_ DeilT links dlrechtshoop voordelen te bieden. Zoalsbij devrieskasten bijvoorbeeld: een door- j^^^ÊÊÊÊÊÊ ,

lopende deurgreep, een links en rechts monteerbare deur, een laag ■pp^ ITlOnteerbaar.
energieverbruik, etc. Of bij de vrieskisten: een afsluitbare deksel, een j^ De deurvan een vrieskast kunt u zowel
waarschuwingssignaal als de temperatuur in dekist te hoog wordt, een naar linksals naar rechts draaibaar maken.
kinderveilige thermostaat... Dat scheelt een hoop ergernis.
Kortom, 'n Klasse beter voor uw goeie geld. Lees snelverder voor nadere _3l^ .- - """"^"--^informatie. Als u voor dekeuze staat tussen een gewonevriezer en een I^^^Tj DetailS maken iï__riWflHr*Bauknecht... het verschü. W** ' f :

, .'

□_— 11 . Mmü& De dekselvan een Bauknechtvrieskist mmw**10*"*00000''^ __i>Controlelampjes. ytfi"" - kunt u afsluiten met een siotje.zokuntu _^~~~~~~-~-~~—~~~~~"^ ;= ":i;

I nm^sggjggj^ zelf beslissen of dekinderen een ijsje ~—~~~*~~~~" «**»>&

orde is. Zekerheid is beter danvertrouwen, r»l tWioi m.\i_r\\.\ 7
.~~^-~" 1 jHgMHI^HMtë

vindt u ook niet? *** .TlcUll UIUJriIJK. ~, I-lotiHicT irrk_r\rrQ£iH
Bauknechtvindt datvrieskasten naast "** JldllCllg VOOITaaCI- Q ZllÜlig lliet StrOOlll.□ Waarschuwings- !^^__S^d^S!SSSU registratiesysteem.

cj<Jf"|ïlJjl __x~?-^ springendedetails uitgevoerd in luxe De vriesladen van de kasten en devoor- /_BMfts\ \ lk\ >€jsgJsWlu'3'Öll****l* bronzen metallic, en de deurgrepen door- zijde van de vrieskisten zijn voorzien van j&*^- Wv\ \ l»Wy^
Wanneer de temperatuur \ lopend gemaakt. Over uiterlijk schoon inhoudskaarten.Zo weet u altijdwat voor B_-<Oj wrin Bauknecht vrieskisten te r* !>v-\ gesproken, wist u dat een aantalBauknecht produkten, en wanneer u die JjJ lJt??^?:_'hoog dreigt te worden, laten \\V *N, vriezers ook in beige leverbaar zijn? j^. ingevroren heelt. vH mjtl Ur

ze het weten ook! Een indrin-_V -—\ /^T ___ Handig, niet? /£_g_Sr/_''^''^
gend signaalen/of een «-&\ r»i C*w,«nr> Jmt *■**_"»#^ Door toepassing van
waarschuwingslampjemaken *** OÏTenge _/_>ia __*"_?£" _^-____

moderneelektrotechnieken de beste
u erop attent. n*^^ l"X7~Kfc_itc^rmfr'rklp» _^^>k. isolatiematerialenverbruiken Bauknecht

ivWcilllClloCUllllUlC T|l *\|7^A vriezers heel weinigstroom. Superzuinig_
0 , . 111 VoordatBauknecht vriezers het X A \"^\& zijn de "GTM" vrieskisten in fraaie beige

E SneiVneSSChakelaar. predikaat "Bewijs van Duitse Degelijkheid" \XA v 4 J<^ "..voering.
... . __É_M_P)M_BPM!_ krijgen, worden ze onderworpen aan een /xfi'>''l .--""Jt-""Alleen wanneer levens-41 zeer kritischekwaliteitscontrole. Zo hebt u A^-^V' H A/plp mnrlollonmiddelen sne worden JJT < ft^J de zekerheid jarenlangte kunnen genieten X/\A-A_A \^ £J VdC mOdCHCn.

bifhet omdooien" van een trOUW aPParaat- °P Bauknecht Voor elke beurs wat wils, zou jekunnen
de smaak en vitaminen behouden. Daarom H 24UurS SCrviCC Sl^S&tó^^te!,'1^
zijn Bauknecht vriezers voorzien van een „_..„1h„.„ _f v L „, " ~ veii.mmui z idicimuucnuiui w icii

snelvriesschakelaar ' garantie, dus u _&*»**<_-' "°*><_. Wanneer er iets mis mocht gaan met uw beige) en 3kastmodellen. Vrieskistenzijn
betaalt ook geen "'^^«^^W. Jk vriezer, is onze service-afdelingbinnen leverbaar in liefst 7 modellen.Een greep uit

.----^v voorrijdkosten in *«jg|f' 24 uur bij u. Deze tijdsduur "overleeft" elk jfc' imwiiiiiihiihhmtmmt het totale assortiment
Opl i/r|r|f Hp /^^Nv\ e Per'°de. $f<&.~ f^^ kt^f\ diepvriesprodukt, dankzij degoede isolatie vriezers vindt u hier-AJCI VVHJI vtC / \!\ f fr?fe,''^V^ 1 van onze vriezers. De servicewordt u onder afgebeeld.
dichtstbii-riindev 4\ \J^_^V- ir tr°uwensgebodcn __\jm___\__%uvnwuyi)__ijiiMv \ -^^ "S^^E zolang een rIMÊMIMmRaukfiecht-klaSSe- V- \ I_K^ *** Bauknechtvriezer \\_WM_W__\w\\\IJCIUIVJICCIII IMUSSC V \ W^%>^-4^ in uw bezit is. I_-H___l__i
dealer 01620-29111. V\ L^*r _«-«--.

Service van dezaak. Eén telefoontje is |M__i ' ' — ' IffißSi.voldoende om te weten waar u het "Bewijsf -... -"■"*"""^ mmmmm^^^^sgts"
WË

van DuitseDegelijkheid"kunt vinden. ( _y.' '\ V)

{Bauknecht I
weet wat vrouwenwensen J| j^

'NKLASSE BETERVOOR JEGOEIE GELD.
PW^"^^^ fCi/PUfO ¥__| hul/t b6£ (WffM

Een gezellige week vakantie
dichtbij huis met luxe touringcar
naar:

BLANKENBERGE, 1
aan de Belgische kust.
Hotel Leopold 11. Halfpension.
8 dagen ’ 375#-Vertrek iedere zaterdag

SPANJE SALOU, 1
Costa Brava Hotel Cala Font
Dit zeer luxe hotel voor een speciale van
Hulst-prijs. |9
10 dagen V.P. 13 en 20 aug.
normaal ’ 740,- §1

[ NU VOOR ’ 345,- 1
Vraag vrijblijvend om inlichtingen in een van onze kantoren: |9
BEEK MAKADO, Weth. Sangersstraat 57, tel. 04402-78585 I

| GELEEN, Marktpad 14, tel. 04494-49755 M
HEERLEN, Oranje Nassaustraat 15, tel. 045-715555

m MAASTRICHT, Grote Staat 21, tel. 043-1 2741|[ SITTARD, Markt 37, tel. 04490-1 2960 M
m— 122720 ZZ_M

fcwWMHiNiiim^^ mmmj

Rijwiel Cash & Carry
Rijwielen vanaf ’ 189,-; kinderfietsen ’ 109,-; 3-versn.
’279,-; crossfietsen ’ 199,-;'10-versn. race ’299,-;
Akerstr. 182 H'broek. Dond. koopavond 045-217687.

Vrijdag en zaterdag
abrikozenvlaai ’ 7,50

Bakkerij Coumans
Kouvenderstraat 86, Hoensbroek, tel. 045-212656

Houten tuinmeubelen
te koop aangeboden. Weerbestendig gelakt, 2 jr. gar. In
verb. m. waterschade van zondag jl. bieden wij nu onze
tuinmeubelen aan met

20% korting
Verk. af magazijn Tergouwen 11, Maasbracht/Beek.
Openingstijden ma. t/m do. van 15-18 uur. Vrij. van 10-
-20 uur, zat. v. 10-17 uur of tel. afspraak.

Handelsonderneming Geurts
Maasbracht, tel. 04746-2763

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.
Twee leuke BARDAMES
gevr. Garantieloon en
weekend vrij. Intern mo-
gel. Tel. 04498-53474.

MEISJES gevr. voor excl.
privé-huis, intern mog.
Tel. 045-721759.
Leuke BARDAME gevr.
voor middag- en/of avond-
uren. Goede condities. Inl.
v.a. 20 uur 045-317032.
Gevr. meisje voor intern in
de HUISHOUDING. Tel.
045-725595 of 721759.
FRITUREHULP gevr.
voor de avonduren. Molt-
weg 46, Schaesberg, tel.
045-320678.

Exclusieve bar playboy-
club kan 2 MEISJES
plaatsen. Tel. 04745-312.
1 of 2 leuke MEISJES ge-
vraagd voor goedlopende
club in Kerkrade. Tel. 045-
-421920.
BARDAMES gevr. Palo-
minabar H'broek, tel. 045-
-454936 of 045-222451.
Leuke bijverd. als AVON-
CONSULENTE. Tel. 045-
-250370.
VIDEOCLUB Geleen
vraagt met spoed assisten-
te. Tel. 04494-48933.
BIJVERDIENSTE, ’ 200-
-p.w. in reclame, vereist:
auto + tel. 045-411842.
Gevr. A. Schweitzers
VOORLICHTERS en
Duitse Tuv-Schweitzers
voor langdurige baustelle
in Duitsland, tel. ml. 045-
-444181.

Vrouwelijke hulp gevr.
voor FRITURE, met erva-
ring. Tel. 045-310796.
METSELAARS, beton-
timmerlieden, ijzervlech-
ters (ploegen), gevr. met
spoed. Bel 04402-74272.
ENERGIETECHNIEK
Limburg zoekt verkopers
(m/v) voor de buitendienst.
Belangstellenden kunnen
hun schriftelijke sollicita-
ties richten aan Energie-
techniek Limburg, Steeg
4, 6333 AP Schimmert,
voor informatie kunt u na
18.00 uur bellen met onze
verkoopleider 04495-2950.
Bauunternehmung Masch
GmbH. vrgt. v. indirect
Colonnes EINSCHALERS
en metselaars v. accoord-
werk. Langdurige projec-
ten omgev. Keulen-Aken.
Te bevr. na 12.00 uur. Tel.
045-456592.

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.
MANNEQUIN-INSTITUUT Elégance vraagt wegens
toenemende drukte met spoed lady-speaker en 2/3
dressman, maat 48. Tel. melden 04492-1981, 045-
-421604.

Dactylo Uitzendburo
zoekt per zo spoedig mogelijk een

erv. dakdekker
voor langere periode bij een relatie in Stem.

Inl. Mozartstraat 29, Sittard
Tel. 04490-23266
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Op vertoon van uw vriendenpas betaalt u zowel in

Sittard als in Kerkrade ’ 21,50 i.p.v. ’ 24,-. £
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\ fl_L^Q '\j&—^ NIEUWE SHOW j
HERMAN VAN VEEN

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

Voor zo spoedig mogelijk
leuk MEISJE gevr. voor
goedlopende escortservi-
ce. 045-222802.
BARMEISJES gevr., hoog
loon. Tel. 043-17971.
Jeugdige VAKANTIE-
WERKERS voor licht
fabr.werk. Mazon 8.V.,
Gasthuisgraaf 8, ind.terr.
Sittard.
Gevr. zelfst. HULP in de
huishouding, ±18 Jr.,
5-daagse werkweek. Tel.
045-212813.
Fa. Trabuco vraagt voor
dir. BETONTIMMERLIE-
DEN en metselaars voor
Duitsland. Tel. 045-213062.
Gevraagd colonne MET-
SELAARS voor Duits-
land. Duits verzekerd.
Melden na 18 uur tel. 045-
-271489.

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.
Uw dak in goede handen
bij dakdekkersbedrijf DE
NOK. Wij vernieuwen alle
daken, reparatie en zink-
werk. Met de langste
schriftelijke garantie. Bel
voor vrijblijvende offerte,
tel. 045-224459.
Centrale VERWARMING,
bouwpakket met 7 rad.

’ 2900- montage ’ 120-
-per aansl. Vrijbl. ml. 045-
-711608.
LOODGIETER kan weer
werk aann. Gas - water - sa-
nitair - riolering - badka-
mers - dakwerk - zinkwerk
- allesbranders - keukens
enz. Gratis offerte. Tel.
045-711608.

Uw DIEPVRIES, koelkast
of wasautomaat defect.
Bel „Vriesko" 045-727342.
TV-ANTENNES, plaatsen,
rev., onderh. Antenne-
bouw Vandeweiier Etn-
mastr. 8 Heerlen tel.
719414.
OPRITTEN en terrassen,
erfverharding in klinkers
of sierbestrating. Vrijblij-
vende prijsopgave. Tel.
045-216147. ,
DAKDEKKERSBE-
DRIJF M. Haas. het ver-
trouwde adres voor alle
vernieuwingen en repara-
ties van alle soorten daken,
goten en schoorstenen,
dakkapellen, dakbeschot-
ten en dakisolatieplaten.
Vraag vrijblijvend advies
en offerte. Tel. 045-455922
b.g.g. 451862.
ANTENNEPROBLE-
MEN? Antennebouw Ko-
ehen, tel. 045-441693.
Let op! Uw DAK is ons
vak, wij vernieuwen alle
daken. Dakdekkersbedrijf
Peters & Zn., Maastricn-
terlaan 42, Übach over
Worms, tel. 045-312817 of
460861.
Plaat- en SPUITWERK,
reeds vanaf ’ 500,-. Tel.
045-725788.

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.
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.
1 laBrs. isvan 25julit/m 12
augustus GESLOTEN!!.
MEUBELEN nodig, maar
u hebt nog iets te betalen?
Geen nood, wij kunnen u
toch helpen. Inruil moge-
lijk. U wordt vrijblijvend
gehaald, ml. 045-255312.

/

BANKSTELLEN. e_en modern, in leer ofs]
direct af fabriek, bc*
goed. Inruil mog. KJKampstraat 62, Lin<J!heuvel-Geleen, tel. 43fJ
Magazijnverkoö
van overjarige of ücHll
schadigde wasautoma"
koelkasten, diepvrie*1
enz. kleurenteevees,
deocorders, stereoapp^
tuur enz., haarföhns, jj
fiezetapparaten, vnW
enz. Grote kortingen
30-40-50 en 60%. TeV«
witte pomp met elke dafl.
laagste dagprijs. De W 1
Hal, Geerweg 9, S0
tel. 04490-18162 &$
het station over de ijze
brug. J
KANTELDEUREN ii>
maten, direkt uit voon*"
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vakgereedschap voor
doe-het-zelf kok. Be%
onze toonkamers, St'r
terstr. 62-66 Maastricht



achtergrond en commentaar

Twijfels over de degelijke belegger van de ambtenarenpensioenen

Het geschonden
blazoen

van het ABP

EERLEN - De verlok-
ngen van het grote
ïld? Pure egotripperij
in hoofddirecteur dr.
in Willem van der Dus-
n? Domweg onvol-
>ende deskundigheid
> het gebied van de han-

fcl in commercieel on-
terend goed? Wie zal het
joggen. Feit is dat het Al-
uineen Burgerlijk Pen-
joenfonds zijn blazoen
an weliswaar fantasie-
tos maar daardoor juist
pk zo superdegelijk be-
Jeerder en belegger van
k ambtelijke pensioen-
tjes' danig heeft ge-
bonden.
°danig zelfs, dat de ministers Riet-
irk (binnenlandse zaken) en Ru-
ftg (financiën) een nader onder-

naar de bedrijfsvoering door
" leiding van het ABP noodzake-
f- achtten met bijzondere aan-
"eht voor het beleid ter zake van
! beleggingen in onroerend goed.
at schrijft Rietkerk in een aan de

Kamer verzonden brief,
aarin bij behalve dit nadere onder-
>ek naar het directiebeleidvan 's

grootste pensioenverzekeraar
Jk een onderzoek ten behoeve van

B justitie aankondigt. Te verrich-
-111 door derijksrecherche en voor-snog 'oriënterend.
een echt opsporingsonderzoek
?s. maar dat kan er, bevestigt de

officier van justitie, al-
Jd nog van komen als zou blijken,at topmedewerkers van het ABP
lch inderdaad hebben begeven in
e* mistige circuit van steekpennin-
?ft en smeergeld.
aht om niet minder dan dat blijkte beschuldiging te gaan, zo beves-
'&t minister Rietkerk in zijn brief,
a^at hij het eerderal in eenKamer-
vat had uitgesproken.

" Dr J. van der Dussen

Wanbeleid
,°Sal wat wanbeleid en smeer-
'e,dpraktijken in zon eerbied-
waardig instituut als dit, in het
'"ftiburgse Heerlen gevestigd,
*BP. Traditioneel een belangrijk
?edefïnancier van 's Rijks schul-
dlast, traditioneel belegger te-
efts in premiehuurwoningen,

het fonds er duizenden
*lH en verhuurt.

raditioneel solide ook, dus (zoals
£2egd) een beetje fantasieloos,

fantasieloos kan men ,de
R|est recente transacties van het
*°P niet meer noemen. Na de be-

Jf°eming van dr. Van der Dussen tot
jP°ofddirecteur, drie jaar geleden, is
f et roer in Heerlen nogalfors omge-
sooid en waagde het ABP zich plot-
ei'hg in de niet zelden met klater-

beplakte wereld van het com-
ercieel onroerend goed, te weten, ]nkelcentra, kantoorpanden en

jedrijfshallen.

Tot die aanwinsten horen: de win-
kelcentra Hoog Catharijne in
Utrecht, Arkelkade in Gorkum, In
den Bogaert in Rijswijk. Presikhaaf
in Arnhem, 't Loon in Heerlen, Ba-
byion bij het Haagse Centraal Sta-
tion, het in aanbouw zijnde Wereld-
handelscentrum in Amsterdam en
het geheel gemoderniseerde en als
hotel geëxploiteerde landgoed
Ekenstein bij Appingedam.
„Gewoon, omdat de tijden niet mee-
zitten en het steeds moeilijker
wordt premiehuurwoningen renda-
bel te verhuren", zo verklaart de ad-
junct-secretaris van de directie, mr.
J. F. J. H. S. Moonen, deze stap.
Hij is overigens alleen bereid (tele-
fonisch) te praten als beperkt wordt
tot 'algemene Vragen. Op de in het
geding zijnde beschuldigingen wil
geen enkele ABP-functionaris in
het huidige onderzoekstadium
commentaar geven.
De vraag is natuurlijk of de tijden
dan wel meezitten als het gaat om
de verhuurbaarheid en exploitatie
van gemeldezakenpanden. Hoe dan
ook, gebrek aan deskundigheid, on-
voldoende controle door de (wel-
licht ook onvoldoende ingelichte)
Centrale Beleggingsraad, voortdu-
rend zakendoen met dezelfde make-
laar (drs. Cor van Zadelhoff), zie-
daar de in alle transacties met za-
kenpanden steeds weer terugkeren-
devaste ingrediënten. Op zijn minst
geven ze aanleiding voor de veron-
derstelling, dat het ABP zich in een
aantal gevallen zeker een zeperd
moet hebben gekocht.

Rij vragen
Dat is dan ook precies de kern van
de maar liefst 35 met een aantal
van bovenstaande voorbeelden
van aangekocht zakelijk onroe-
rend goed geïllustreerde vragen,
waarmee vier Tweede-Kamerle-
den ter linkerzijde (te weten Hans
Kombrink, PvdA; Ria Beckers,
PPR; mr. Ina Brouwer, CPN en Wil-
bert Willems, PSP) de ABP-affaire
eindverleden maand in de publici-
teit tilden.

Het is eveneens de kern van de
brief, die minister Rietkerk nu bij
wijze van voorlopig antwoord op
die lange rij (na het zomerreces
van de Tweede Kamer te beant-

woorden) vragen naar de Kamerheeft gestuurd.
In de sector onroerend goedvan hetABP laten de organisatorische, pro-cedurele en personele verhoudin-gen veel te wensen over: het is ge-
wenst daaraan opkorte termijn aan-
dacht aan te besteden, bijvoorbeeld
door het arrangeren van voldoende
op deze terreinen deskundige on-
dersteuning van buiten het ABP.
Klare taal dus: op de afdeling die de
beleggingen in onroerend goed re-
gelt loopt het watje noemt, niet lek-
ker. Dat schijnt vooral te komen
doordat hoofddirecteur Van der
Dussen en de door hem op de afde-
ling beleggingen geparachuteerde
mr. drs. A. J. m. Masson de zaakjes
het herst zelf regelen.
Gekwalificeerd personeel in de la-gere echelons schijnter stelselmatig

niet meer aan te pas te komen, wat
tot zodanige frustraties heeft geleid,
dat enkelen van hen besloten Twee-
de Kamerleden in te lichten, waar-
door de zaak aan de oppervlakte
kwam en daarmee de ABP in op-
spraak.

" Het kantorencomplex van hèt ABP in Heerlen

Honderd miljard
Dat Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds, gevestigd in Heerlen,
is de grootste pensioenverzekeraar
van Nederland. Gemeten in beleg-
de gelden is het net zo groot als alle
andere pensioenfonds en samen.
Het belegd vermogen beloopt on-
geveer 100 miljard gulden.

Het overgrote deel van dat giganti-
schebedrag is belegd in staatsobli-
gaties en leningen aan lagere over-

heden, maar ook aan woningbouw-
corporaties: slechts vijf procent,
hooguit zes procent, is belegd in
onroerend goed, voornamelijk pre-
miehuurhuizen in eigen bezit. De
laatste jaren echter, zo hebben we
gezien, is het ABP meer in de rich-
ting van het commercieel onroe-
rend goed, zakenpanden, gegaan.
„Huizen zijn slechter verhuurbaar
geworden", zoals mr. Moonen al
zei.
En daarmee vooral lijkt de ellende
te zijn begonnen. De niet zo frisse
gang van zaken bij het ABP hangt,
ook volgens de vier bezorgde ka-
merleden, duidelijk samen met de
stap naar 'het grote zakendoen. Het
klatergoud is kennelijk een te grote
verlokking geworden.
Bij het ABP zijn ongeveer 935.000
Nederlanders verzekerd voor hun

oudedagsvoorziening. Het gaat hier
om ambtenaren, maar ook onder-
wijspersoneel en ziekenhuisperso-
neel (behalve in de particuliere zie-
kenhuizen) 'vallen' onder het ABP.
Naast deze zogeheten actief verze-
kerden (mensen, die nu premie be-
talen voor later) kent het ABP ook
nog een groep 'slapers', mensen die
in het verleden een overheidsbaan
hebben gehad en op grond daarvan
nog pensioenrechten hebben staan
bij het fonds, maar thans geen pre-
mie meer betalen. Actieve betalers
en slapers bij elkaar geteld brengt
het aantal toekomstige pensioenge-
rechtigden op zon 1,2 miljoen.
Daarnaast zijn er dan ook nog eenszon 350 a 360 duizend ambtenaren
(of hun weduwen) die op dit mo-
ment pensioenvan het ABP ontvan-
gen. Geen enkel pensioenfonds in
Nederland heeft zoveel deelnemers.
De jaarlijkse premiebijdragen (pre-
mie: 21 procent, waarvan de werk-
nemer zelf 11,7 procent betaalt) van
de ambtenaren en trendvolgers aan
'hun' pensioenfonds bedragen bij
elkaar 8,1 miljard gulden (uit de
kerncijfers van het boekjaar 1980).
Dat zal intussen nauwelijks meer
zijn, gezien het feit, dat het aantal
ambtenaren niet meer groeit en hun
inkomens bovendien dalen.

CSVE wordt een tragi-komische operette

Malta ligt nog dwars
op veiligheidsgesprek

J^A-Drid - De Europese veiligheidsconferentie in Madrid
31 VSE) begint steeds meer de vorm aan te nemen van een tragi-
-5Corriische operette. Nadat 15 juli34 van de 35 deelnemende lan-
Leri na anderhalfjaar moeizaam onderhandelen over een slot-
!nn Urnent eindeliJk een formeel akkoord bereikten, blijft Malta
Idftfi steeds hardnekkig dwarsliggen. De regering van het Mid-
Jir'ik ndse Zee-ëiland stelt als onverbiddelijke voorwaarde, dat
1 ' net slotdocument ook een paragraaf wordt opgenomen over
1hln aParte bijeenkomst van experts met als thema de veilig-
I st?ï in het Middellandse-Zeegebied. En zolang Malta tegen-
Jlbbelt, kan de conferentie niet op zomerreces gaan in af-
t achting van de definitieve protocolaire slotzitting begin sep-
l^nber.

Eén van de basisbeginselen van de
CVSE is namelijk dat er unanimiteit
vereist is voor de beslissing. In prin-
cipe een te loven uitgangspunt, dat
echter een onverteerbare kwestie
wordt als een klein land als Malta
zijn been stijf blijft houden. De Mal-
tese delegatieleiderEvarist Saliba is
de laatste dagen bestookt met een
diplomatiek spervuur om zijn rege-
ring zo ver te krijgen toch haar fiat
aan de slotverklaringvan Madrid te
geven.
De halsstarrige Maltese houding
valt echter niet aan Saliba toe te
schrijven, die er publiekelijk geen
geheim van maakt zich weinig com-
fortabel te voelen als kop van juten
niets liever zou doen dan tekenen.
Volgens welingelichte bronnen bij
de conferentie in Madrid ligt de
kern van het conflict bij een interne
machtsstrijd tussen de Maltese pre-
mier Dom Mintofen zijn ambitieuze
minister van buitenlandse zaken,
Alex Sceberras, die aast op de post
van Mintof. Sceberras is de geeste-
lijke vader van het Maltese voorstel
om het slotdocument uit te breiden
met de paragraaf over de veiligheid
in het Mediterrane gebied.

" Dom Mintoff

Zaak-Bachmeier
komt op film

keJj . ~ Eél» van de geruchtma-
Hi u m<>ordzaken in de Bonds-
"eni. k Duitsland wordt bin-
fJL or' onderwerp van een speel-
H»0 ~ het verhaal van de jonge

die °P 6 maart 1981 wraak
k t . v°or de dood van haar doch-
V 0Tff de man die ervoor verant-t^j^elijk werd gesteld, in de

"tszaal dood te schieten.

3?rfilmmg van het verhaal van-
diet Marianne Bachmeier,
ver0 2es jaar gevangenisstraf werd

uordeeld voor moord op de man
hg^, aar dochterAnna van 7 jaarzou

sfn vermoord, begint in de
Val h "■^■nnas moeder" zal in april
&cri i

t volgend jaar in de biosco-tjenrkomen.
<% ? ,an de op wraak beluste moe-
do^ a' in de film worden gespeeld
Un,. 33-jarige actrice Gudrun'agrube.

Verkiezingen
De Maltese minister zou dat idee
gelanceerd hebben in de verwach-
ting politieke punten te scoren met
oog op zijn aanstaande campagne
voor het premierschap. Maar nu de
rest van de deelnemers van de vei-
ligheidsconferentie geen aanstal-
ten maakt het Maltese voorstel te
accepteren, dreigt de suggestie
plotseling een averechts effect te
krijgen voor Sceberras, die vorige
week ijlings probeerde Dom Min-
tof te bewerken het Maltese stand-
punt te herzien.
Maar Mintof, die in de affaire waar-
schijnlijk een buitenkansje ziet om

de aspiraties van zijn toekomstige
tegenstrever in één klap te verpul-
veren, liet vorige week vanaf zijn
schip, waarmee hij momenteel een
cruise door de Middellandse Zee
maakt, weten dat Sceberras zijn
eigen boontjes maar moest doppen.
In de wandelgangen van de CVSE
rijst steeds meer twijfel of dat voor-
stel en de vastberadenheid waar-
mee het gehandhaafd blijft,-wel he-
lemaal uit de koker komt van de
Maltese minister van buitenlandse
zaken.
In en rond het Madrileense congres-
paleis wordt de indruk steeds ster-
ker dat hetrigide Maltese standpunt
ingefluisterd is door de Verenigde
Staten. Een indruk, die bevestigd isdoor enkele Westerse diplomaten.
De theorie achter deze weinig door-
zichtige strategie van de Amerika-
nen (die tot vlak voor 15 juli de
grootste opponent waren tegen een
akkoord, maar onder druk van deEuropese bondgenoten hun starre
onverzoenlijke houding herzagen)
is dat de Verenigde Staten op dit
moment ntet gebaat zijn met een ak-
koord

Binden
Volgens deze lezing zou een verbe-
tering van de verstandhouding
tussen Oost en West na Madrid veel
van de argumenten van de Ver-
enigde Staten voor plaatsing van
de middellange afstandsraketten
wegnemen, terwijl een akkoord,
waarin het beginsel van non-inter-
ventie een voorname plaats in-
neemt, de handen van de Amerika-
nen teveel zou binden om militaire
acties in Centraal-Amerika op te
voeren.

Geldschieter
Van die ruim acht miljard gulden
aan premies komt overigens meer
dan de helft nooit in Heerlen te-
recht. Op grond van wettelijke
voorschriften wordt een deel van
de premies (in 1980 was dat 4,5 mil-
jard gulden) rechtstreeks ingehou-
den, de zogeheten voorinschrijfre-
kening, door het rijk, dat het ABP
hiervoor een premie vergoedt ge-
lijk aan de rente van de meest re-
cente staatslening.

Daarnaast leent het ABP het rijk
natuurlijk geld via de normale
staatsleningen (obligaties). Het
ABP is daarmee een van de belang-
rijkste geldschieters van de Staat
derNederlanden.
Het ABP vindt zijn wettelijke
grondslag in de ABP-wet van 1966
(daarvoor in de Pensioenwet van
1922, het jaar van oprichting). Een
andere wet (in dit geval de Beleg-
gingswet) geeft het ABP voor-
schriften over de wijze waarop het
de hem toevertrouwde gelden soli-
de moet beleggen. En dat is niet
voor niets zo geregeld, want het
gaat hier per slot van rekening wel
om de toekomstige oudedagsvoor-
ziening van meer dan een miljoen
ambtenaren en trendvolgers.

Solide beleggen. De 'snelle' win-
sten, die gemaakt kunnen worden
op de handel in zakenpanden, lijken
intussen toch meer weg te hebben
van speculatie, waarbij winst van de
ene op de andere dag in verlies kan
verkeren. Is er dan geen controle op
de beleggingsactiviteiten van het
ABP? Formeel wel.
De Centrale Beleggingsraad, in het
leven geroepen om de beleggingen
te toetsen van onder meer de sociale
fondsen, de gelden van de Rijks-
spostspaarbank en ook die van het
ambtenarenpensioenfonds, hoort
elke beleggingsdaad van de directie
vooraf goed tekeuren. Nu moetje in

de onroerendgoedsector soms snel
beslissen.
Vandaar, dat de constructie is be-
dacht dat niet altijd de voltalligeBe-
leggingsraad, maar een zogeheten
kleine commissie (drie leden) die
taak overneemt. Dat werkt vlotter.
Volgens de vier op de ketting ge-
sprongen kamerleden heeft de
ABP-directie echter wel wat vaak
van deze ontsnappingsclausule ge-
bruik gemaakt.
Waarbij Hans Kombrink opmerkt,
dat de kleine commissie mogelijk
ook niet altijd even adequaat door
de ABP-eindtop is geïnformeerd.

Onderzoek
Terug naar de brief van minister
Rietkerk nu. Zijn besluit om zowel
een onderzoek naar het directiebe-
leid als naar mogelijke smeergeld-
praktijken in te doen stellen, is
voornamelijk gebaseerd op een on-
derzoek, dat Lelystads burgemees-
ter drs. Hans Gruijters (als lid van
de Centrale Beleggingsraad) naar
de handel en wandel van het ABP
heeft ingesteld.
Tot begrijpelijke woede van de
ambtenarenbonden, tot begrijpe-
lijke woede ook van het ABP zelf,
heeftRietkerk het al op 7 juli afge-
sloten dossier-Gruijters (nog) niet
gepubliceerd, maar het alleen ter
hand gesteld aan de rijksrecher-
che, als basis voor het oriënteren-
de onderzoek door de rijksrecher-
che ten behoeve van justitie.

Dat hij er niettemin zulke ver-
regaande conclusies aan durft
te verbinden wettigt op zijn
minst de gevolgtrekking dat
Gruijters nogal wat overhoop
heeft gehaald.

Opleiding voor
vrijwilligers

ontwikkelingshulp
OUD-GASTEL - De stichting
School en Wereld wil met in-
gang van 1 september in het
Schippersinternaat in Oud-
Gastel een opleiding begin-
nen voor jonge mensen die
uitgezonden worden naar
ontwikkelingslanden. Met de
congregatie Onze Lieve
Vrouw van Barmhartigheid,
eigenaresse van het St. Jo-
seph-internaat in Gastel, is
overeenstemming bereikt
over het project. Het is de be-
doeling dat jongeren die vrij-
willig hun krachten aan de
bevolking van landen in de
Derde Wereld willen geven,
een korte opleiding daar vol-
gen. Tijdens de cursus ver-
blijven ze in Oud-Gastel.

Het project is door de stichting op-
gezet naar een Deens model dat zeer
succesvol is gebleken. De initiatief-
nemers ontvouwen vandaag offi-
cieel hun plannen voor dit voor Ne-
derland unieke project.
Op het instituut zal onder meer on-
derwijs over ontwikkelingssamen-
werking gegeven worden.
De opleiding is sterk op de praktijk
gericht, zodat de jongeren na aan-
komst in de arme landen direct aan
de slag kunnen. De functie van in-
ternaat, die het gebouw ruim dertig
jaar heeft gehad, blijft gehandhaafd.
Jonge mensen uit binnen- en waar-
schijnlijk ook buitenland zullen
naar Oud-Gastel komen om daar de
opleiding te volgen. Huisvesting
vinden ze dan in het internaat.

De in Apeldoorn gevestigde stich-
ting houdt zich bezig met de voor-
lichting over ontwikkelingssa-
menwerking. Doel is niet alleen za-
kelijke informatie over het werk
en de problemen te geven, maar de
mensen ook te prikkelen tot naden-
ken over ontwikkelingssamenwer-
king.

(ADVERTENTIE)
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7BESTE VOORBEDEN
HEERLEN, bii Schunck Promenade 12.
ld. 045-711000 MAASTRICHT. Wijcker Brug-
straat 52 (Wijck). td. 043-50663.
WEERT, Langstraat promenade,
tel. 04950-21T5

De baby op de arm van verpleegster Erica Stephensen in hetWestziekenhuis van Pretoria heeft de Zuidafrikaanse autoritei-
ten dezer dagen voor een probleem geplaatst. Het te vondeling
gelegde een maand oude kind kon niet bij een bepaald ras wor-den ingedeeld, zoals de Zuidafrikaanse rassenwetten dat wil-len. Uiteindelijk werd besloten dat 'Lize Venter' voortaan als
'kleurling' door het leven zou gaan.
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GRINDTEGELS 60x40x6vanaf ’ 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, balkenen kepers. Matrak Nuth
tel. 045-243736.
Te k. RADIATOREN, gplf-platen, ijzeren balken. Ma-
trak Nuth tel. 045-243736.
KEUKENS - rolluiken/ko-
zijnen, laag in prijs met ga-
rantie. R/J Handelson-dern. Daelderweg 16.Nuth, Industrieterrein.
Tel. 045-242602.

wasbakk.,spieg., kranen, kasten,
deur en raamkoz. br. slan-
fen, kepers, panlatt.. bal-en, etc. Wolter. Spoor-
dijkstr. 14. H'broek, 045--212768.
Grindtegels, trott.tegels.
zand, grind. TEELAAR-
DE, containers etc. Bouw-bergstr. 100, Brunssum.
045-251964.
Dames- en HEREN-SPORTFIETS met ver-snellingen en jongensfiets.
Nieuw. Koopje. Provincia-
leweg Zuid 143 Oirsbeek.
Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN v.a./"200-; ca. 45 bankstellen
vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
hoeken v.a. ’200,-. Ook
enkele antieke kasten eneethoeken. Inruil mog.
Loop eens binnen bij Lei
Romer, Einderstr. 46,
Heerlerheide (Heerlen-
Noord) t.o. sauna Poglajen
naast tankstation, teL 045-
-215716, geopend van 10 tot
18 uur. Donderdag koop-
avond.
De meest gesorteerde
TREINEN-SPÉCIAAL-
ZAAK in Limburg. Vele
merken treinen en toebe-horen. Inruil - inkoop - on-
derdelen - reparatie. Don-
derdag koopavond. 1 mi-
nuut lopen vanaf station.Kerkplein 15, Schin op
Geul, tel. 04459-1261.
Ramen - deuren - rolluiken- knikarm ZONWERING
nu met grote korting. Gof-fin, Schelsberg 302a, Heer-
len. tel. 045-726210.

k. DIEPVRIESKAS-
TEN, -kisten en koelkas-
ten z.g.a.n., de helft v.d.
nw.prijs. Gr. kisten 1 gld.
per Itr. Vriesko, Sittarder-
weg 136 Heerlen tel. 045-
-727342.
Te k. Riha ORGEL. 2 mancuito ritmio, nw.pr.
f 5000,- voor ’3500,-. Hei-
veldplein 30, Kerkrade-

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

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
Te koop aangeboden:
EETKAMERTAFEL plus
vier stoelen, licht grenen.
Complete slaapKamer,
donkerbruin, grenen
hoektafel. 045-718164 tij-
dens kantooruren.
Te k. Yamaha ORGEL C
55 met ritmic, bank en les-
mat. ’ 4000,-. Haansberg
50, Brunssum. Tel. 045-
-253085. Na 18.00 uur.
Te k. sperzie- en SNIJBO-
NEN en asperges ’ 1,65 p.
kg p. kist. tuinbonen 65 et.
p. kg, bloemkool 10
st.f 8.50, kersen, rode bes-
sen, kruisbessen en prui-
men ’ 8,50 p. kistje, papri-
ka, gele, rode, groene en
bonte ’ 1,50 p. kg p. kist,
tomaten 98 et. p. kg p. kist,
andijvie, spinazie, savooie,
spitskool en rabarber

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

’ 4,50. Timmermans, Julia-
nastr. 15, Merkelbeek.
Te k. volautomaat AEG,
Turnamat, Zanker, Combi,
z.g.a.n^ Philips boyenla-
der, Candi en AEG en
Pfaff trapnaaimach., alle
m. 6 mnd. gar. en ruilrecht.
Huishoudbeurs, Kerkstr.
111, Brunssum.
Tek. FOTOTOESTEL
(nieuw) autom. blitser van
’5OO- voor ’3OO-, Pr.Hendrikstr. 7, Nieuwenha-
gen^
Te k. 2-pers. SLAAPKA-
MER, crème gelakt, 4-drs.
kast, tel. 045-311597.
ZOMEROPRUIMING" an-
tiek! Nachtkastjes v.a.’95-, halsnieg. ’95-,
opastoel ’ 325-, dichte
grenen kast van ’ 995 -
voor ’ 695-, omakast van

’ 425- voor ’ 295-, Henri-
Deux kast eik. f 2450- nu .
f 1850,-, te veel om op te
noemen, kom kijken! Rui-
terstr. 15, Schaesberg. Tel. i
345-316681, koopjes!re k. eiken BROODKAST. 'geh. gepint, moet weg, '&r.n.o.t.k. Gravenweg 32, |bach o. Worms. ,

Te k. 2-pers. OPKLAP-
BED, centrifuge, 4-pits
gasstel. Tel. 045-320950.
Koopje! TOOGKASTEN,
wandmeubels. eethoeken,
slaapkamers, matrassen,
tienerkamers enz. Koek,
Kampstraat 62, Linden-
heuvel-Geleen, tel. 43412.
Komo-keur geïmpregn.
TUINPALEN, schaarhek-
ken, vlechtschermen,
planken. Alles eigen pro-
duktie Houtindustrie Im-
preg, In de Cramer 104,Heerlen, geopend van 9 tot
17 uur, tel. 045-751687 (tus-
sen Llimb. Dagblad en
woonwagenkamp).
Te k. eiken BANKSTEL-
LEN, tev. voor al uw meu-
belstoffering. Silstr. 7, Sit-
tard, tel. 04490-20249.
Te k. DAMESFIETS met
versn., i.z.g.st. Tel. 045--33,4584.
BANKSTEL ’ 100-, bank-
stel, rood, 3-2-1-zits,

’ 325,-. bankstel, eiken,
nieuw, ’ 1150-, slaapka-
mer eiken ’ 375-, eethoek
’2OO-, eethoek wit

’ 350-, eethoek zware ta- 'fel ’ 325,-, diepvrieskist af. '’225-, ijskast ’95-, j
slaapkamer, nieuw, mo- j
dem ’ 875-, compl. slaap- ;
kamer met ruime matras ,
’ 475,-. bankstel, modern ,
2-2 en 1-zits nieuw ’ 875-,(
kasten, bedden, spiegels, ;
gasfornuizen enz. Kouven- (derstr. 208, Hoensbroek of <tel. 045-725595. .

Te k. RENFIETS, z.g.a.n.
Gruttostraat 11, Heetten.
Te k. AANHANGWAGEN
lengte 2.10 m, br. 1 m, tel.
04405-2626, pr. ’ 500,-.
Te k. KINDERWAGEN +box, t.e.a.b. Achter denWinkel 359, Schaesberg,
tel. 321889.
Te k. 100 m2BOUWBLOK-
KEN voor binnenmuren,afm. 67x50x10 cm en partijkalkzandstenen. Tel. 043--629433.
Te k. SCHILDERSEZEL
en wiegje. Tel. 045-412636
3-rijige HOHNER te k., pr.

’ 750,-. Heiveldstr. 80,Kerkrade-West.
Te k. oude zware barokEETHOEK en wortelno-
ten salonkast. Ook apart.
Nassaustr. 38, Kerkrade,
tel. 045-458908.
Jonge POESJES te k.
Kerkstr. 43, Merkelbeek.
Te k. compl. WOONKA-
MER (eiken). Tel. 045-
-270513. Tussen 17.00-18.00uur.
Te k. electron. ORGEL,
merk Thomas, als nieuw,
m. ingeb. rithmix. Huber-
tusstr. 9, Brunssum.
Te k. MORELLEN. Tel.
04490-23020.
Te k. rotan manoux
BANKSTEL en eethoek,
f 750-, gasoven ’ 250,-.
Tel. 04499-1642 (alleen op
do.dag).
Tek. witte KEUKEN, 4 bo-ven- + onderkasten, 2 mtr.,
m. spoelbak + mengkraan
+ Blue Air koelkast +
4-pits Pelgrim gasstel. An-kersweg 22, Holtum-Born.
Mooie RACEFIETS te k.
merk Alan, maat 53, vr.pr.

’ 800- met Campagnola-
wielen. Eloystr. 2, Geleen,
tel. 53249. Tevens Miele
onderdelen te k.
KAMERKOELER 12000k.cal. Tel. 045-211481.
Wegens pl.gebr. 3-del.WANDKAST te k. Tel.
04405-2966.
Te k. TROTTOIRTE-
GELS, 30x30, 150 st. en 13siertegels, 50x50. Tel. 045-
-317320.

1

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

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

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

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

’ 400- uit voorraad leverbaar. Wij maken tevens alle af-
wijkende maten. Limatic BV, Akerstr. 22 centrum Heer-
len tel. 045-711118.
Nu grote opruiming me
20% korting op Delfswit
Delfsblauw, glaswerk
gips en brooddeeg figuren
Verder oud en antiek ge
loogde meubels en kleingoed in de opruiming o.a
eethoeken, vitrinekasten
commodes, keukenkasten
buro's, complete eiker
slaapkamer enz. 't Stoofje
Bokstraat 81 Heerlerheidt
± 2 km, verder als Bristol
richting Hoensbroek bij 1«stoplicht aan linkerkant.
Te k. KINDERWAGEN,

_
in 1, autostoeltje, z.g.a.n.
rieten fietsstoeltje. Tel045-726234.
MORELLEN te koop
Kunderberg 14, Voerendaal, 045-750239. .
Te k. KLEUREN-TV's
vanaf ’ 250,-, diverse ste
reo-apparatuur, speakers
draaitafels, etc. etc. Inruil
mogel. Julianastr. 53
Hoensbroek, tel. 045-
-222235.
Te k. KEUKENGASKA
CHELTJE, gashaard, gr,
keukenkast, ’ 150,-,
Schelsberg 97, Heerlen.
Te k. orig. MIJNLAMP,
koperen waterpomp; oudeweegschaal. Tel. 045-
-45841)5.

Te k. stenen AANRECHT,
donk.groen met r.v.stalen
bak, 150 x 60, 2 pl.radiato-
ren, 108 x 57, 1 kol. 200x 47
x 16, 1 kol. 247 x 22, 1 din-
balk 14 1. 4 m. Tel. 04497-
-2411.
Te k. 4-pits KOOKPLAAT
bruin, 2-pits electr.
kookpl., 2 tuner-versterk.,
2pickups, 1 paar boxen,
defecteKTV, fzitbad plas-
tic, 2 accu's en reservewiel
155 x 13. Pr. n.o.t.k. Tel.
045-726993.
Te k. KUNDERSTEEN
(mergel) v. tuinmuur. Tel.
045-716090 Pijnsweg 60
Hrl. *
La Rousse ENCYCLOPE-
DIE, 25-delig, laatste uitg.,
als nieuw, wegens omstan-
digh. Pr. ’ 1400- Tel. 045--454628.
Te k. KLEURENTEEVEE
met videorecorder, we-
gens omstandigh. Voltran-
sistor met tiptoetsen. Tel.
045-454628.

t Te k. ACHTERRUITJA-:, LOUZIE voor VW Golf.:, Ook geschikt voor achter-,. ruit met ruitenwisser. Te- bevr. na 18.00 uur. 045-- 227759.

" Te k. ant. eik. Mech. tafel.< ’350- ant. eik. 2-drs.

" KAST, ’450-, ant. hang--1 kast, ’250,-, eik. nacht-l kastje ’9O-, eik. bed- ’ 90,-. eik. bloemenstaan-
_

der ’7O-, spiegel ’50,-.- Na 18 uur Burg. v. Op-
_

penstr. 109, M'str.
5 Te k. TENNISTAFEL, 3

' mnd. oud. Erfstraat 14, tel.

" 221125 Heerlen.- OPENHAARDHOUT,

" droog en op maat. Geen
nep, echte m 3thuisbez.

_
045-751687.

> Wegens omstandigheden

" te k. grenen WANDMEU-
jBEL, bankstel, salontafel,

3 mnd. oud. Bautscherweg■ 30. Heerlerbaan, ingang
achterom.- Te k. a. STRIJKMACHI-
NE en een elektr. gras-

" maaier. Beide haast niet

" gebr. lage prijs. Tel. 04493--. 1887.
; Te k. nieuwe AARDAP-

" PELEN. Kampstr. 2,
Schinveld.

iH-------ÉÉt________É__ÉÉ______l____l
; 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,
I tel. 04494-43754.

Inkoop van GOUD & zil-. ver, tegen contante beta-ling Juwelier Vaessen,Markt Heerlen. Tel. 045-
-l 712440.
NOODKREET. Mijn fiets
is gestolen. Wie helpt mij.
Br.o.nr. XE 752, LD.,
Markt 42, 6461 ED Ker-
krade of tel. 045-461119.
Gevr. BOEKENPAKKET
HTS electrotechniek, le
jaar. Tel. 045-710139.
Te k. gevr. eiken BANK-
STEL. A. Otermans, tel.
04402-75048.

GOUD & zilver, Simunt
Sittard. Hoogste prijs voor
alle goud, zilver, briljan-
ten, antieke sieraden, zoals
armbanden, horloges, rin-
gen, kettingen, tandgoud,
sloopgoud, zilver, o.a. be-
stek, munten en pennin-
gen, ook alles wat stuk is,
contant geld. vrijblijvende
taxatie, Simunt Mis-
broekstr. 2, Sittard (achter
Albert Heyn), 04490-21965.
ledere dag geopend.
Te k. gevr. gebr. DIEP-
VRIEZERS en koelkas-
ten. Defekt geen bezw. Tel.
045-727342.
SLOOPAUTO'S vanaf
f 25- tot ’ 600- tevens tekoop gevr. oud ijzer en me-
taal. Tel. 045-321057.
Te koop gevraagd BANK-STELLEN. Bellen tussen13 en 16 uur, tel. 045-
-215716.
Voor oud papier en oudeMETALEN wil Giel Dec-
kers de hoogsteprijs beta-
len. Kampstr. 40, Schaes-
berg, tel. 045-311212.
John koopt BANKSTEL,
ijskast, diepvrieskist, kleu-
rentelev.-kasten en hele in-
boedels. Tel. 045-725595.
KLEURENTEEVEE en
video te k. gevr., kl. defect
geen bezw. Tel. 04406-
-12875. 'Te k. gevr. gecombineerde
vlak-van-dikte BANK, tel.
045-715808 of 716225.
Kijk eens op uw zolder.
Wij zoeken voor ons
zoontje een oude kinder-
enóf wandelwagen, ±25 jr.
oud. Tel. 04402-73197.

GEMEUBILEERDE ka-
mers. Anjelierstr. 131-
-131A. Heerlen, tel. 045--214246.
Bleijerheide: prachtige
woning, huiskamer, L-vor-
mig, ca. 45 m2, keuken 16m2, slpk. 15 m2, w.c./lig-
bad. Huur ’ 450- p. mnd.
Borg ’ 500-, overname

’ 500,-. Tel. 045-420853.
te h. gestoffeerde kamers
in centrum v. Heerlen,
vrije opgang. 045-724690.
Te h. centr. Hrl. mooieKA-
MER in net herenhuis m.eig. kookgel en keuken-
blok; cv. ’330-all-in. Tel
045-720738, na 18.00 uur.
Mooie gem. KAMERS van
alle gem. voorz. in keuring
pension voor nette men-
sen. Sittarderweg 36, Heer-
len, tel. 045-725828.

Zo goed als nieuwe VW-personenbus voor 8 p
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.

Nuth te huur
winkel of
kantoor

35 m 2 ruimte, grote parkeergelegenheid. Tel. 045-
-241415, na 19.00 uur.

Café over te nemen
In omg. Heerlen met o.a. verg. zaal, autom. kegelbaan,
div. verenigingen. Vr.pr. ’100.000,-, zonder pap. en
enig kapitaal onn. te refl. Br.ond.nr. SH 537 LD No-
belstr. 12, 6411 EM Heerlen.
Wij verhuren alle MACHI-
NES en hulpgereedschap-
pen voor de bouw, ver-bouw, bestratingen,
grondverdichting enz.
Bouwmachines Darhoi-
seaux 8.V., ind.terrein De
Beitel 108, Heerlen. Tel.
045-411930.
Dassen AANHANGWA-
GENS te huur per uur per
dag, per week, ook dubbe-
lassers, Stationsstraat 6,
Kerkrade, tel. 045-455088.
Te huur in Heerierheiue.
ruime ZIT-/SLAAPKA
MER met gebr. v. keuken,
douche, eigen opgang.

’ 95,- p.wk. all-in. Tel. 045-
-223482 b.g.g. 045-221278.
Te h. aangeb. Drachtige
BOYENWONING m. zon-
neterras van 60 m 2 mcl.
gas-water-licht, ’ 875--p.mnd. te Kerkrade, tel.045-443380. 'Te h. aangeb. mooie gem.
KAMERS met cv., gebr. v.
telefoon, keuken en dou-
che te Kerkrade. Tel. 045--443380.
Wegens ziekte te huur het
Zeeuws MOSSELEN-
HUIS, kleine overname.
Kouvenderstraat 160,
Hoensbroek, tel. ml. 045--242666 toestel 47 of 045-
-215302.
Voor alle EVENEMEN-
TEN: verhuur van koel-
containers, frites-, ham-
burgers- en ijsverkoopwa-
gens. Tevens beschikbaar
jurywagen en erepodium.
Voor informatie 04490-
-10888. Evenementen Sit-tard. B.V.

Heerlen (Weiten), te huui
per 1-8-1983 enkele DRI
VE-IN-WONINGEN.
Huurprijs ’ 761,-, huursub.
mog. Aanvragen inschrijf-formulier Smeets Vast-
goed, tel. 043-625489.
Te h. gem. KAMERS teKerkrade, tel. 045-418308.
Te huur mooie ruime. KA-MER met cv., keuken endouche. Vrije opgang. Na-
bij HTS en overige scho-len. Tel. 045-712527.
Te k. APPARTEMENTENKerkrade en Hoensbroek. I
Tel. 045-723988.
KAMERS te huur in Ge-leen. Rijksweg-Zd. 119, ml.tel. 045-315960.
HEERLEN: te huur Sittar-
derweg 10D, appartement:
woonkamer, keuken, bal-
kon, douche, slaapkamer.
berging. Inl. 04494-43275.
Heerlen te huur Sittarder-
weg/Grasbroekerweg AP-PARTEMENT, woonka-
mer, keuken, balkon, bad-
kamer, 2 slaapkamers, ber-
fing, terras. Inl. 04494-

-3275.
Te k. Kerkrade een zeernette en rustige ETAGE-
WONING, met 1 slaapk.
geschikt voor echtp. of al-leenst. Kale huur f 630,-.
Inl. 04494-48180.
SITTARD kamer te huur,
’3OO- p.m. Tel. 04490-
-12078 na 11.00 uur.
BAR ter overname in Als-
dorf, ± 35 km v. Maas-
tricht, zonder enig eigen
kapitaal onnodig te reflec-
teren. Tel. 043-17971.
Geleen-Zuid te huur mod.
halfvrijst. HERENHUIS. ,
cv., gar, en tuin. Ged. ge-
stoff. ’ 895- p.m. (geen ]
groepering). 04494-43642.

Ter overname goedlopend
snack-restaurant

te Tongeren, ruime toekomstmogelijkh. voor ser. kandi-
daten, tel. 09-3212232668.

Nieuwenhagen.
/SLAAPKAMER te
meensch. W.c, dd
wasmach. etc. Teil
315418. I
ETAGE te huur. Mcli
de frituur Op de Hei
2, Schaesberg.
Te huur APPARTEJ
op goede stand te fl
broek, eigen ingang
der, mcl. verw. en sa
kosten ’ 550,-. Huun
die mogelijk. Inl. na
uur. Tel. 04459-2277.
Te huur per 1 aug. ijkenburg, gem.
/SLAAPK., all-in, 1
tingen tussen 10-12
TeL 04406-13346.
Te h. BOVENWOB
huurprijs ’ 550,-; ]echtp. z. kl. kind. 9
tersstr. 48, Kerkrade.
BENEDENWONING
huur te Kerkrade; apl
mentje te Hoensl
Tel. 04492-1822. j

Verloofd stel zkt. W
RUIMTE omg. Hrl
woonk.. badk., slpl
keuken. Bellen na
uur tel. 045-413165.
KAMER te huur ge
Sittard door 2e-jaar
dente. Mikojel Akac
Tel. 04928-1309. i
Studente zoekt 11
liefst met kook- en
chegelegenh. te
TARD. Tel. 01672-261

Aangeb. EENGEi
WONING 3 slpk. do
v.e.a. tuin, in dorp Gi
fen, huur ’ 238- p

el. 05947-3147. gevr.
woning. 1

MERKELBEEK:
vrijst. keurig onderh/
woonhuis met voö
achtertuin en gar. {
ligging. Ind.: b.g. gan
let, woonkam. (pi
vloer), volledig gein
eetkeuk. Verd.: 3
(parketvl.) en een
met ligb., zolder, 3 k 1ruimten, waarin o.rrijvoudige keukeninricl
cv. Prijs mcl. voll
stoffering ’llB.OOO,-
Livac 8.V., Brugsti
Sittard. Tel. 04490-lOj
VALKENBURG rus'
nieuwe woonwijk ge
halfvrijstaande W 1met tuin en garage,
hal. toilet, woon
keuk. Verd.: 3 slpk., I
vaste trap naar zold
waar 4e slpk., cv.

’ 125.000- k.k. Livac
Brugstr. 19, Sittard.«
10855.
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MERK-baar voordeliger 41
Leder ballerina met soepele rubber MET 'NATUURLIJK'LOOPKOMFORT

L
__m_a_____;' fe

x lï°l 'n„e eUren 9n)S e"ZWart' Soepele leder nullijner in diverse kleuren. Winkelpr. 29.95. Bristolpr. 20.- P*
a ",atf",'Va ov- Maten 32 - 46. Winkelpr. 69.95 Bristolpr. 55.-,,^ t/m zaterdag W®* » _■■: _B_»^.W.nkelpnjs 44.95 „ t/m zaterdag ~Mi, _

HA ■ *\ .|*

Wit nylon basketbalschoen met suède versterkt.sWreefbandsandaletje met moderne hak, Brujn ,eder herenschoen. Maten 40 -46 Maten 35 - 46. Winkelpr. 69.95 ~»~ ■ Jf] m diverse kleuren. Maten 36 -41. Winkelprijs 69.95. Bristolprijs 55.- Bristolpr. 40.- 4P--< _ ~^b*^
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_M^M^Bba^U^AAMafl winkelpr.

ï^B^^„./T7ïïr
uul HEERLEN: Hoogeweg 2- 4 (hoek Schelsberg) tel 045 - 722388 tS^C '"ÉF " SmStd2"0 ■__■—"

'"sandagsmorgens gesloten '
-NATIES binnen 24 uur,t als het moet dezelfde
li?■ Cornelis Brorens, ma-
j,aar en taxateur o.g.
.."Welaan 211, Geleen,
;ZgJ4OO3O.

,?.at eerst eens met Cor-i''s BRORENS over de
1,poop van uw huis. Ma-Ir'aar en taxateur o.g.jWelaan 211, Geleen.
:

'" >. halfvrijst. HUIS,
isden. pr. ’ 125.000-k.k.
'■ 04409-3580.

Weg. omst. te k. 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.
ÜBACH OVER WORMS,
centrum. Hoekhuis met 2
garages. Ind. 0.a.: kelder,
woonk. met parket, serre,
keuken, 3 slaapk., badk. m.
o.a. ligbad op verdieping;
zolder. Aanv. i.o. Vraag-
prijs /"l 17.000,- k.k. Stien-
stra Heerlen, tel. 045-
-712255.

Te k. WOONSCHIP, 1. 27
m. Ook te gebr. als recr.-
schip. Voorz. v. c.v./oliest.,
w. en k. str. water, hoofd-
motor 5 cyl. gardner. Vaste
ligpl. Bom. Inl. 045-721621.
EYGELSHOVEN, St.
Jansstraat, groot woonh.
met kantoor, dubb. garage.
Ind. 0.a.: 2 kelders, woonk.
41 m2met open haard, gro-
te keuken met compl. in-
stall. le verd.: 3 grote slpk.,
badk. 2e verd.: 1 logeerk., 1
hobbyk. 19 m2, zolder 51m2. Aanv. i.o. Vraagprijs

’ 148.000,- k.k. Stienstra
Heerlen, tel. 045-712255.

BEEK: winkel/woonhuis.
Uitstekend gesitueerd
winkel/woonhuis met tuin.
Ind.: b.g. winkelruimte,
toilet, keuk., kelder. Verd.:
woonkam. met open
keuk., badk. Zolderverd.:
2 kamers. Pr. ’79.000-
-k.k. Livac 8.V., Brugstr.
19, Sittard. Tel. 04490-
-10855^Te k. aangeb. halfvrijst.
WOONHUIS. Pr. Christi-
nastr. 16, Gulpen, tel.04450-1093.
Te~k7I.ENGEZINSWON.
Kennedvstraat 24, Hoens-broek-Mariarade.

Te k. BELEGGINGS-
PAND bjr. '76. Ind.: 5 ka-
mers, 2 appartementen,
keuken, 2 toil., 1 luxe
badk. Huuropbr. ’2100,-.
Tel. 045-217859.
N'hagen, TUSSENWO-
NING, 9 kamers, 3 w.e.'s, 2
douches, cv., gr. tuin, ga-
rage en inboedel,

’ f50.000- k.k. Tel. 045-
-315418.
Te k. mooi vrijst. HUIS in
N'hagen met gr. inrit, gara-

fe en gr. tuin ’ 175.000,-
-.k. Br.o.nr. SB 682, L.D.

Fr. Erenslaan 4,
6371 GV Schaesberg.

NIEUWENHAGEN, te k.
vrijst. huis, vrij te aanv. per
15-8-1983, pr. n.o.t.k. Tel.
312121, na 17 uur.

SCHINNEN: te k. half-
vrijst. boerderijtje m. 4000
m 2 grond. Ind.: woonka-
mer, keuken, 4 slaapk.,
kelder, bijkeuken en stal-
ling. Pr. ’ 129.000.- k.k. Inl.
04951-32643.

Koopje, centr. BRUNS-
SUM, gr. flat met 3 slaap-
kamers, vr.pr. ’79.000,-.
Tel. 045-252229, na 18 uur
257758.

MEERSSEN: goed gesi-
tueerd - aan marktplaats -
hoekpand met berging en
ruime binnenplaats. Ind.:
b.g. gang. woonkam.,
keuk. Verd. 3 slpk. en bad-
kam., cv. Pr. ’95.000-
-k.k. Livac B.V, Brugstr.
19, Sittard. Tel. 04490-
-10855.

New Look B.V. Steiger- enBOUWMACHINEVER-
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.

Te k. zilvergrijze
dwergpoedeltjes
Cr. v. Brienenstr. 45,
Amby-Maastricht, tel. 043-
-624234.

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

Te k. vele»soorten SIER-
EENDEN. fazanten, pau-
wen, kwartels, patrijzen,
kippen en kalkoenen. 3 tm
6 weken. Tel. 09-
-3211714909. Smeermaas
bij Maastricht.
Te k. Hampshire SCHA-
PEN. 3 ooien en 1 ram. H.
Funcken, Schanserweg 3a.
Übach over Worms. tel.
316116.
Te k. DWERGPOEDEL-
TJES m. stamb. div. kleu-
ren. Kennel v. Klein Nul-
land. Servatiusstr. 45.
Kerkrade 045-453264.
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__l »uC6.V^ \ „jTilt ROGER MOORK
lie *A ____M' fjvt as lAN fNEMING SV * 1 J^L_*C JA.MKS BOND 007-

Dag. 2.30-8.30,Za.Zo. 2.30-6.45-9.30

I

; filmtettatol latje aaa jesüel nagelt
)ag 3,30-BXIO. Za Zp, 3,30-7,00-9,30 12 j

& Een fantasie met tovenaars. HET3sm J^6"^" GEHEIM

4_fl Dag 2 00 |ff^w|_flfïffl;fil

XjM^"'""^! ■■■■■■ MTffTTTVQj^^tNfif^v uniek in Zuid- \rgiTTry iMifrV, Nederland!!! .27 1 [ |( ( (|V* Gigantisch ■

' ’4^fcyjA3i-A^l^ scherm van ■

yf Met moderne f|VXV \aS?>^ Kino-lmbiss
ww dranken

m , en spijzen. p

ï DAGEN __ __ ": 22.00 uur :
■ Vnidag SMOKEY AND THE BANDIT (deel 2)_ Donderdag De daverende, denderende, donderende

" 28-29 juli belevenissen met BURT REYNOLDS; SALLY ■
■ FIELD (a I.) ■

Zaterdag Hw«PËWWiH*^"M*M^**l,*,nÉÉfl "■ Zondag __4>#pMJU«*Hm^______________________H_D m
■ 30-31 W(il_ÈWimWmm_\TW BfIPIB ■Maandag B^yH^^^KUj| S^^UéOli_au£____H H______HHH

" Dinsdag TARZAN DE AAPMENS ■
■ woensdag De verleidelijkste vrouw, de mannelijkste ■
■ 2-3 auo m3n- de slimste aap. BO DEREK - MILES B
m O'KEEFE (a I )

: dagen 24.15 uur [
■ Donderdag DON'T GO IN THE HOUSE ■
■ Vrijdag LI bent gewaarschuwd! Een bloedstollende m_

28-29 juli film'
Ruth Dardick - Dan Grirnaldi_jl6_irJ

B Zaterdag K4^rU^'^^^^__t'^>^4^*"ll'*fi____n"*^ ■9 _F^V^'V**'^V*Vi^nf_-^_l_r'^T4^TlI Maandag ■IUU_-^^^^^^^^^^^^Smhm^jALJ B
30-31 iun IUIiiiUH BVPIIHPPf'PTfTB ■aug _p^t4^__l U^^^^^^**hjlLJL*^Ë

' Dinsdag POLTERGEIST ■
Woensdag Zij die u bang maken zijn er! ■

■ 2-3 aug. Een produktie van STEVEN SPIELBERG (16 ir.) ■
■ ta«____________________._____.__-________-i-^——■————-———" ■
| ledere zaterdag van 10 tot 14 uur I g
■ PRIVÉ AUTOMARKT in de AUTOKINO I .
■ Informatie zie onze autokino-folder I ■
31 ____[^_^_l ■

XJi^iiiTiiirinirTxy

diverse langdurige werken vragen wij per 1 augus-
us

metselaars
betontimmerlieden

ijzervlechters
Sollicitaties: 08894-20360.

,__ n
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ZenSUPERSNELLE ELKE
rit van 150 SECONDE

SUPERSNELLE TELT!
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Te k. BARSOI-PUPS,
(Russische windhonden)
en bobtail-pup. Tel. 04747-
-2910.
3-jarige WELSH te k. Za-
delmak. Vaesrade 78,
Nuth.
Te k. RIJZADEL en paar-
dedeken (groot), z.g.a.nw.
Tel. 045-451914.
Bij welke echte DIEREN-
VRIEND mag onze Yoeki
(D.h.) 4 weken logeren te-
gen verg. Tel. 045-711277.
Te k. jongeHERDER. 1 jr.
oud, met pap. Hoogstraat
160, Nieuwenhagen, na
18.00 uur.
Te k. weg. omst. SEAL-
POINT siamese kater en
Eur. k.haar poes. Tel.
416526.
Te k. jongeBOUVIERS. 10
weken oud. Spoorstraat
76, Treebeek.
Te k. 2 Duitse DOGS, teef-
jes, 14 weken oud, ouders
zeer groot, van zeer goede
afstamm. Tel. 045-256571.
Te k. Engelse cocker-spa-
niel PUPS. Honigmanstr.
48, Schaesberg.

Te k. Duitse HERDER,
teef, 6 mnd. en rothweiler,
teef, goedkoop. Ons Lim-
burgstr. 60, Kerkrade-
West, tel. 045-423181.
Te k. mooie jonge lerse
SETTERS. Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42. Heer-
len.
PAPEGAAIEN. tamme
sprekende grijze roodst,
en tamme jonge grijze, mr.
mog. Tel. 04494-49517.
KATERTJE, 12 weken,

fratis afte halen. Citrusstr., Heerlen.
Goed TEHUIS gezocht
voor prachtige bouvier.
Groenstr.-West 96, Übach
o. Worms.
Gratis en zindelijke jonge
POESJES (zwart-wit) af te
halen tuss. 18-19 uur. 045-
-417914.
Te k. dobbermann PIN-
CHERPUPS m. stamb.
ontwormd enz. en inent-
jpa. Inl. droomkasteelHeerlerheide, Ganzeweide
115, tel. 045-211767.
Weg. omst. te k. DWERG-
POEDEL m. stamb. V2 jr.
oud, reu + benodigdh.Tel.
045-726293.

|| TRIMMEN en toiletteren| van honden. Dierenspe-
ciaalzaak Cobbenhagen., Grasbroekerweg 42, Heer-

i len. Tel. 045-725260.
HONDENKAPSALON■ „Jomaj", Kerkraderweg
82, Heerlen. Tel. 04£
418522. . '■ Goed bereden RIJPAARD
te k. met compl. rijzadels.
Kampstr. 40, Schaesberg,
tel. 045-311212.

Te k. CELICA Fastback, 5
speed met sportvelgen,
zeer mooi. Bwj. '75,

’ 2550-, 04494-47737.
HONDA Civic autom., '80,
blauw, ’ 9500,-; Colt GLX,
'81, ’ 10.950,-; Passat LS,
'78, ’5950,-; Kadett, '78,
/"4750-; Citroen CX Su-
per, '76, LPG, ’2950,-;
Volvo 164 E, '74, i.nw.st.
Autobedr. Math Bruis,
Hoofdstr. 200, Hoens-
broek, tel. 045-227395.
MERCEDES 200, '79, als
nieuw, ’ 19.500,-. Tel. 045-
-220940.
Te k. PEUGEOT 305 GR,
type '79, i.z.g.st.. zeer zui-
nig: 1:14, radio, nieuwe
banden, koopje. Tel., 04454-3063.

" Te k. 2x SUZUKI 750 GT,

" okt. '73, ’750,-; juli '76,

"’ 1000,-; Toyota Corolla,
_

'76, t.e.a.b. Tel. 045-220570.
!Door omstandighedenben
"ik verpl. MITSUBISHI
Galant 1.6 m.. Vialles-gas-- installatie, bj. '79, weg te

! doen. I.z.g.st., iedere keur.. toegest. Pr. n.o.t.k. Weij-. den, tel. 045-451899.
-Te k. voor liefhebber, TRIUMPH Dolomite HL,. bj. '78. i.z.g.st., km.st.

67.000, radio, sportwielen:enz. Tel. 04454-3063.

' Te k. v. part. ALFASUD
1 1.5, april '80, 46.000 km.
wit, na 18.00 uur. 04402--; 74428.

i CHEVROLET Caprice
coupé, L.P.G. bwj. 8-77,
type '78, goedebanden, al-
les electr. zeer mooi
’5200,-. Hommert 3,

;,Nuth, 04492-4534.
iTe k. PRINCES 1800 HL,
14-drs., '78, met of zond.
gasinst. (loopt op gas gëm.; 1-9) radio, pulm. bekled,
(olievrij). leren dak, mooie
excl. wag. voor compl.
’3500-, keuring t.pl. toe-
gest. 04490-10548.

Vandaag laatste dag, va-
kantieopruiming. Zeld-
zaam mooie FORD Fiësta
1300 Special, vele ace„
type '79, ’ 7750,-; Mitsubis-
hi Gigma. Galant sedan,
zilvermet., type '80,

’ 8950,-; Honda Civic 1200
Special, blauwmet., 3-drs.,

’ 5950,-; Mazda 323 de luxe
automatic, 5-drs., nieuw-
staat, '78; Toyota Corolla
1200 automatic, roodbr-
.met, ’ 3500,-; Ford Escort
1300 Racing, green,

’ 4250,-; Ford Escort,
zwart, '76, ’2950,-; Peu-
geot 305 SR, schuifdak,
etc, type '80, ’ 6950,-; Ford
Granada 2.3 GL, stuur-
bekr., schuifdak enz.,
’7500,-. Verder keuze uit
nog ± 20 goede ocassions.Bedrijfsvakantie van 29-7
tot 14-8 gesloten. Tot
ziens!! Auto Dentgenbach,
Langheckweg 36, ind.terr.
Dentgenbach Kerkrade.
Autobedrijf A.C. MUY-
RES, Kaalheidersteenweg
185, tel. 045-413916. Diat-
dealer biedt te koop aan:
Fiat 127, va. '77 t/m '81, in
2- en 3-drs.; Fiat 128 S, 78;
Fiat 1283P, 78; Fiat Panda
45, '82; Panda 34, '82; Fiat
132 1600, '78; Ritmo 60 L,
3-drs., '82; Ritmo 65 CL,
5-drs., '81, met gas; Fiat
Ritmo 65 L, 3-drs. en
5-drs., '80; Ritmo 75 CL,
3-drs., '80; Daihutsu Cha-
rade, '81; Ford Capri 2.0 S,
'80; bestelauto's geschikt
voor campingbouw: Fiat
238 E met verhoogd daken
gasinst, '80; Fiat 238 bus,
1.0, met pers. kenteken;
Citroen 2 CV 6, 75; Merce-
des 250 aut., '80; Opel As-
cona, '81; Opel Commodo-.re S met overdrive, '82;
Mitsubishi Colt GLX,
5-drs., '81; Renault 14, 77;
Renault 4 GTL, '82; Re-
nault 5 L, 78;Toyota Cari-
na, 75; VW Derby, 78;
Golf 76. Nog diverse
goedkope inruilers.Wij ge-
ven op alle gebruikte
auto's drie maanden Bo-
vaggarantie. Tevens uw
adres voor alle moffel- en
plaatwerk. Ook voor de ci-
linderoppervlakken en ga-
winbouwinstallaties. Fiat-
uitlaten sterk in prijs ver-

I laagd.
I Gar. SCHAEPKENS biedt

te koop aan: Ford Taunus
'80. le eig. als nieuw

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

’ 11.250,-. Toyota sportwa-
Ëen '79, als nieuw ’ 6950-,

latsun 100 AF II 78, le
eig. ’4950-, Ford Fiësta
'79, als nieuw ’ 7250-, Mit-
subishi Sapporo 78
’7250-, Polo 78, rood

’ 5750-, 2 CV 6 '80L oranje

’ 5500-, Citroen GS Break
78, zeer mooi ’ 2950- R 14
groen ’2500-. Mini 77.

’ 2950,-, Honda Accord
78, ’ 5500,-. Div. inruilers
v.a. ’500,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen,
04405-2896.
Te k. AUDI 100 GLS, aug.
78, ANWB gekeurd en
herkeurd. Pr. n.o.t.k. Tel.
045-417000.
Te k. RENAULT 5 TS7hj.
77, ’3900,-. Molenweg 5,
Bocholtz.
Tek. AANHANGWAGEN,

’ 150,-. Tel. 04492-1822.
Te k. v. part. OPEL Manta
de Luxe 16 S, nov. 75,

’ 4500,-. Voorsterstr. 80-82,
Nuth, tel. 045-244625.
BMW 520-6, bwj. 1980, le
eigen., metall., schuifkan-
teldak, in st.v.nw.; BMW
316 1.8, bwj. '81, met
schuifkanteldak, electri-
sche spiegels, radio, geel,
LPG-install., in. z.g.st.,
Ford Escort 1300 GL
autom., bwj. 78, le eigen.,
km.st. 40.000, metall.,
i.st.v.nw., f6900,-; Fiësta
1100L, bwj. 79, leeig.. zil-
vermet, in st.v.nw.,
’BBOO-, Mazda 323 ES,
bwj. '80, .le eig.,
km.st.J 34.000, in st.v.nw.,. f9000,-, Taunus 1300 L,

■ bwj. 79, zilvergrijs, stereo,
’6500,-, Taunus 1600 L,
bwj. 78, ’ 4500,-. Inruil en
financiering mogelijk. Te- bevr. Terweyerweg 21,
Hoensbroek Passart (nabij
Emmamijn) in bedrijfshal
achterom. Tel. 045-226829
b.g.g. 045-418856. I
KOOPJE: Chrysler Simca.
4-drs., 1609, bwj. 77, vinil
dak, vr.pr. ’ 1500,-. Dr.
Kuyperstr. 38, Meezen-
broek, na 18.00 uur, Heer-
len.

FORD Capri 2.0 S, '80,

’ 8950,-; Mitsubishi Celes-
te, type '78, ’ 3950,-; Hon-
da Accord, '78, ’5950,-;
Toyota Corolla, LPG, '77,

’ 2750,-; BMW 1502, '76, .’3250,-; Ren. R 4, '78. r
’2250,-. Ink. auto's, cont. i
geld. Inr., financ. mog. P. J
Joosten, Scharnerweg 3, 1M'str. Tel. 043-627308. 'Te k. CITROEN 2400, bwj. .
11-79, LPG, km.st. 50.000, ,
pr. ’ 7950,-. Tel. 043-17908.

_
BMW 320 I, bijna '77,ri.z.g.st., m. access., (
pr.n.o.t.k. Tel. 045-459279. ?
Te k. HONDA 500 Off the i
Road, bjr. eind '81, pr. ï

’ 3800,-. Tussen 5 en 7 u. ]
tel. 045-216635. ■
Te k. MAZDA 1300 '74, ]
i.z.g.st. Pr. ’950,-.rDorpsstr. 19, Bingelrade. i
Te k. RENAULT 5, bj. '78, *i.z.g.st. Debeyestraat 20,

_
Geleen. r
Te k. VW GOLF type '76, j
LS, 4-drs. kl. oranje, km. '77000, nw. banden, '’2250,-. Koopje. Kamp- ]
straat 75, Lindenheuvel-

_
Geleen.
Te k. VW GOLF, bj. '76, kl.']
groen, km. 70.000, nw. ban- ]
den, radio. Auto is in goe- 'de staat ’ 2650,-. Kampstr. '75, Lindenheuvel-Geleen. :
Te k. FORD Escort 13 L, 'autom., bj. '76, 100% in J
orde, mr. mog. Oranjestr. '39, Brunssum-Egge. !
Te k. PEUGEOT 204 die- 'sel, bj. '76, met defect aan
starterkrans, pr. ’ 600,-. :Caumerweg 38, Heerier- ;
baan.
Autohandel De Vier- ]
sprong biedt te koop aan:
FORD Escort 1300, LPG, :
’ 2450,-; Opel Ascona 16 S, ]
LPG, '76, ’ 2950,-; Fiat 133,.'75, ’2200,-; Renault R 5 j
TL, '76, ’2000,-; Mazda ]
1000 GL, '77, ’ 2500,-; Peu- (
geot 604 SL, LPG, aut, ra- 1dio-cass., '78, ’ 3750,-; Peu- i
geot 104 GL, le eig., '76,
J 2750,-; Volvo 244DL aut., 1LPG, '75, ’ 3450,-; Dyana 6,
'76, ’ 1950,-; Peugeot 504"aut, '77, ’3450,-; Datsun i
120 V coupé, '77, ’ 2700,-; (
Audi 80 L, 76, ’ 2200,-; VW «Sirocco TS, '76, ’3700,-; ]
Ford 2000 GXL, LPG, '76, ]

’ 1600,-; Alfasud, LPG, '77,

’ 1600,-. Inkoop, verkoop
en financiering. Terlinde- .
weg 12a, nabij kasteel 'Hoensbroek.
Te k. HONDA Civic, type "'77, kl. gr.met, schakel,

’ 2500,-. J. v. Vondelstr. 38, !Heerlen.
Part. biedt te koop aan ,
OPEL Manta Berlina GTE, ]
sportvelgen en vele ace, ,
i.z.g.st, bj. '78 ’6250,-. ]
Ringstraat 7, Steenberg.
Hoensbroek, tel. 045- ]
219510. .
Te k. VOLVO 343 DL, 1
blauwmet. ’ 14.500-, tel. '045-223646 (na 17.00 uur). 'Te koop gevraagd Porche ■911-ONDERDELEN. Tel.
04402-73074. ,
PEUGEOT 305 SR, okt. ;
'81, 24.000 km. ’ 14.900-, ;
Volkswagen Jetta diesel,
sept. '81, 24.000 km.

’ 15.700-, Innocenti de
Tomaso '80 ’8500,-. Auto ]
Valkenburg, Wilhelmina- 'laan 31, V'burg. Tel. 04406-
-12514.
Te k. BMW 528 I bj. mei
1981, km.st. 42.000,
groenmetal. kantelschuifd.
stuurbekr centr. vergrend.
getint glas, pr. ’ 24.500,-. I
Auto verk. in optimale
cond. Tel. 043-622193. 1
Te k. MAZDA 1000 km, !
76.000, i.g.st. pr. ’9OO-, !
Grachtweg 4, Schinveld.

_
Te k. VOLKSWAGEN VW !
Kever 1303, bwj. '74. Tel. '045-225534, na 19.00 uur. ;
Te k. MERCEDES, geslo- <ten bestel, 508 D, 1978, ver- 'hoogd dak. le eig., prijs '’ 12.000,-. Te bezichtigen ,
alleen na tel.afspr. 04494- ,
40785. !
Te k. goed onderh. DYA- 'NE 6, ï.pr.st, bj. '73, vr.pr. <’BOO,-. Proculusstr. 37, 'Aarveld-Heerlen, tel. 045-
-717917 na 17 uur.
Te k. RENAULT 17 TL ■coupé, vr.pr. ’ 2250,-. Zien
is kopen. Amstelstr. 8, 'Heerlen. ' I
Te k. RENAULT 16 TX,■bwj. '75, met trekh., en "lichte plaatschade, pr.
’850,-. Inl. na 17.00 uur. 'Leijenhoesstr. 4, Heerlen,
tel. 045-224900. ]

Voor bestellers
Nico Neis bellen

Tel. 04402-74267.
Te k. MERCEDES '77, 280
S autom. alle extra's
’11.750,-; Opel Kadett
1974 ’ 1450,-; Opel Ascona
'76 ’ 3450,-; ’ 7550,-;

’ 1750,-; Alfa Romeo Rio
'78 2300 ’ 1750,-; Fiat 1975
127 f550,-; Simca Chrys-
ler autom. 1975, ’650,-.
Tuddernderweg 305, Vak
62 Sittard. 04490-25694.
Te k. DYANE 6, bj. '74,
i.z.g.st., km.st. 80.000,
vr.pr.’ 900,-. Bellen tussen
18 en 20 uur, tel. 045-
-352939, Molenweg 53,
Eygelshoven.
Te k. AUDI 100 LS, bj. '77,
i.z.g.st, km.st. 76.000, met
trekh., mr. kl. auto mog.
Tel. 045-717268.
Te k. v. FINANCIE-
RINGSBANK Mazda 323
ES, 3-drs., le eig., 1978,
41.000 km, radiocassette-
rec, zilvermet., in uitst. st.,

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

’ 6800,-. Tel. 04498-54510.
Alpha sprint SPORTAU-
TO, i.st.v.bw., bwj. '78,
met.groen ’6950-, iedere
keur. toegest. Hommert
10a, Vaesrade.

Let op, let op, inruilersvan
gerenommeerde zaak te
koop voor weggeefprijzen.
Kijk en vergelijk in prijs
en kwaliteit, vraag niet hoe
het kan, maar profiteer er-
van. Let op: OPEL Ascona
16 SR op gas, '80 ’ 8750,-;

Mercedes 350 SE '75
’4250,-; Mazda 818 '78
’3750,-; Mitsubishi Lan-
cer '77 ’2950,-; Citroen
GS, '78 ’2450-, Ford Es-
cort '77, autom. ’3750,-.
Honda Civic '77 ’3750,-.
Mitsubishi Celeste '77
’3750-, Datsun 120Y gas

’ 2450,-, Datsun Cherry
AF II '78 ’3750-, Ford
Taunus '77 ’ 3500,-, Mazda
1000 '79 ’ 3450,-. Mercedes
240 D autom. '75 ’ 3450-,
Mini '77 ’2750-, Honda
Civic '77 autom. ’3750-,
VW Golf '75 ’ 2750.-, Audi
100 '75 gas ’ 1450-, Re-
nault 4 7 ’2750,-, Ford
Mustang '75 ’ 3250,-, Sim-
ca 1308, bj. '77, ’ 2450,-,
Mercedes 200 D 13 '76

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

’ 15.000,- v. AUTO'S en
sloopauto's. Gratis afge-
haald. Tel. 045-422435.
MAZDA 616 autom.
i.z.g.st. okt '75. Europastr.
33, Schaesberg, na 17.00
uur.
Tek. BMW 635 CSI Alpina,
rood., '79, pr. ’36.500,-;
BMW 730, groenmet., '78,
veel extra's, ’ 14.000,-;
MERCEDES 300 D
autom., '79, blauw, veel ex-
tra's, ’ 23.500,-; Rover 3500
autom., '79, groen, veel ex-
tra's, ’9750,-. Tel. 04746-
-2303 of 4972.
Donderdag, laatste dag
van onze vakantieoprui-
ming. Apart mooie VW
Sciroccoi TS special, sun-
roof, enz., ’6500,-; Buick
Skylark, 4 cyl., le eig.,
4-drs., type '80, ’ 10.750,-;
zeer mooie BMW 320, rese-
dagroenmet., ’ 9800;-;
Saab turbo, coupé, schuif-
dak enz., mod. '79,

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

’ 9750,-. Verder keuze uit
± 20 goede occasions.
Nieuwe Datsuns, elke mo-
del leverbaar. Auto Dent-
genbach, Langheckweg 36
(ïnd.terr. Dentgenbach),
Kerkrade, tel. 045-462353_
Wegens plaatsgebrek te k.
van part. FORD Escort
1300 L. 4-drs., '76, i.z.g.st.,
vr.pr. ’ 2750,-. IJsselstr. 12,
Beersdal - Heerlen.
VW Golf GLS. getint glas,
schuifdak, Pullman bekl.,
bj. '79, orig., 58.000 km,

’ 9750,-; Buick Regal 3.8 L
automaat. Pullman bekl.,
bj. '78, ’ 6250,-; BMW 2500,
v. liefh., aircond., LPG,
stereo, Pullman bekl.,
sportw., '76, ’ 4750,-; BMW
320, LPG, '76, groenmet.,
f 6950,-; Lelijke Eend. '76,
koopje, ’2250,-; Volvo 66
autom., '76, ’2950,-; Re-
nault R 5, '76, pook schkL,
’2950,-; Mercedes 280 S,
Am. type. '71, autom.,
’2000,-; Mazda 818, '76,

’ 1250,-; VW Golf S, '78,
i.st.v.nw., ’ 6750,-. Bij ons
inruil en financ. mog.
Overbroekerstr. 54, Hoens-
broek, tel. 045-211071.

Te k. AUSTIN Allegro
1300 super, i.z.g.st, met
trekh., vr.pr. ’ 650,-. Burg.
Slangenstr. 50, Hoens-
broek^
Te k. OPEL Kadett 1200 C,
bwj. okt. 78, le eigen., ori-
gin. km.st. 20.000, ’ 7000,-.
Tel. 045-317800.
VAKANTIEAUTO: Volvo
144 GrandLuxe, bwj. 1970, |
schuifdak, trekh., led. IJIbekl., le eig., mot. en BI
techn. 100%, carr. moet ge- IJspoten. Vaste prijs [fl

’ 1500,-. Amstenraderweg I
9, Hoensbroek. Tel. 045- I
211976. I
GEVRAAGD: BMW 315 of
316. Mett. grijs of blauw.
Bj. 79-'B2. Tel. 045-460132.
Te k. aangeb. MERCEDES
200 D, met schade, 1976.
Hompertsweg 12, Schaes-
berg.
Te k. gevr. div. sloop en
SCHADEAUTO'S teg.
red. prijs. Gratis afgeh. Tel.
045-461592.
Te koop t.e.a.b. Ford TAU-
NUS 1300 L, bj. 1979, zil-
vergrijs i.z.g.st. Maarzijde
47, Terwinselen, tel. 045-
-418856.
Te k. gevr. AUTO'S, ieder
bj. merk of prijsklasse,■ schade of spuitwerk geen
bezwaar. Tel. 045-419192.
MERCEDES 240 D auto-
maat, stuurbekr. eind '81
’29.800- Tel. 04493-1159
na 19 uur.
GEVRAAGD auto's; ook
met schade. Contant geld.
Tel. 04495-5060.
Te k. SIMCA 1000, 75, bin-
nen en buiten mooi uitz.,
een heerlijk en zuinig lop.
wagentje (pas kl. beurt
geh.), ’950,-. Tel. 04490-
-10246 (na 18 uur).

Te k. FORD Taunus 2.3
Ghia, bwj. 77, km.st.
152.000, 4-drs., wit m.
zwart dak,pr. ’ 4000,-. Tel.
04494-49680.
Te k. BMW 320
6-cyl. automaat

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

Vr.pr. ’ 20.000-
-incl. BTW

Tel. 04402-76716
SIMCA bestel, bouwj. 77,
78, 79. '80. Nico Neis. Tel.
04402-74267.
Te k. FIAT 127, i.z.g.st.
bwj.' 75, vr.pr. ’ 1250-,
Vredesstr. 23, Terwinse-
len, 045-414377.
Te k. TOYOTA Carina type
73, met trekhaak en i.g.st.
’675-, Kerkstr. 91, JNTha-
gen.
Te k. mooie AUTOBIAN-
CHIE A 112, 75, zuinig en
pr.st ’1450-, tel. TJ4S-
-317331.
Te k. AUDI 100LS als nw.
met gasinstall., bwj. nw.
model, kl. russ. roodmet.
met radiocass., trekh., enz.
Vr.pr. ’ 5750-, mr. mog.
Arienstraat 2, Kakert-
Schaesberg.
Te k. v. part. KADETT,
special, 76, i.n.st Keuring
toegest. Vr.pr. ’ 2850-,
Vasstr. 4, Eygelshoven, tel.
045-351214.
Te k. CITROEN CX m.
LPG, stuurbekl., schuifd.,
enz. Bwj. eind 79, vr.pr.

’ 5950-, tel. 045-322179.
Te k. v. part. geweldig
mooie FORD Escort 1100
de luxe, kleur rood met
trekh., 4 verstralers enz.,
alles 100% als nieuw, bwj.
77, vr.pr. ’3250-, Molt-
weg 43, Landgraaf 045-
-324552.
Kijk en vergelijk. Niet al-
leen de prijs. Maar vooral
de auto s en de service.
Welkom bii Ton Quadflieg.. Honda Prelude autom. '81,

i kl. roodmet, i.st.v.nw..
Mitsubishi Turbo diesel

i '81 kl. beige met ANWB-
rapp-, f 15.750-, BMW 525
autom., 79, kl. bruinmet
get. gfas ’12.750-, VW

i Jetta GLS 40 '81, duurste
uitv. kl. blauwmet, sport-■ velgen en brede banden,; ’ 1f.750,-, VW Golf L die-
sel '80, kl. geel, zeer mooi,

’ 10.950-, VW GolfLS 79,- kl. rood, schade vrij, le
eig., ’ 9750-, VW Scirocco■ GLI, apart, mooie uitvoe-

-1 ring, kl. groenmet., sun-
roof, stereo, ’ 8950-, Maz-
da 323 1.5 5 speed, luxeuit-: voering, '81,kl. groenmet.,

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

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

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

’ 4950,-, Datsun Cherry
1200 GL, kl. met. ’ 7750-,
Alfasud 1500 40 '80, kl.

i zwart ’4950-, Opel Asco-
i na 16 S 78, 4 p. met LPG, ’4950-, kl. beige BMW

3.0, L. CSI, 75, kl. rood,
apart mooi, uitv. voor lief-, hebber, Ford Capri 1600■ GL autom., kl. goudmet.,, ’ 5750-, VW Polo 3 77, kl., oker, zeer mooi ’ 4750,-,. Renault 5 XL autom., 78,
kl. geel-zwart f5750-,
Datsun Cherry FII 1200

i 78, kl. grijsmet, ’5750-,, Alfasud 1.3 78, kl. rood

’ 3500-, Chevrolet Malibu■ Classic 4D 77, 6 dyl.,
autom., kl. kopermetl.,

' f 4750-, Opel Kadett 1200
1 75, mod. kl. oranje

' ’ 2950-, BMW 2.8L 77, kl.. roodmet., ’ 5750-, Princes, 2200 HLS autom., 78, kl., blauw ’ 1850-,Renault 20, TL 76, met LPG, kl. bruin. f 1250-, bedrijfswagens:, Mercedes 207 D 9 pers.ver-, voer 79, kl. oranje met, insp., rapp. ’ 18.000-,, Ford Transit G 100 luxe 9
pers., verv. '81, kl. wit, ’14.950-, Mercedes 608, extra lang m. hydr.i laadklep, s7B, kl. wit

’ 15.000-, VW 1600 trans-, porter gesloten '80, kl., blauw ’7900-, VW 1600, bestel, 76, kl. geel met, LPG ’2750-, mr. financ., mog., auto's boven; f 5000-, 3 mnd. 10.000 km,. voll. garantie,Kerkstr. 113,- Übach over Worms (Land-
graaf);

PERSOONLIJKE LENINGEN^Wij kunnen weer bijzonder gunstige Persoonlijke leningen, zonder onderpand verstrekbaar
2e hypotheken verstrekken. Vergelijk onze en meestal kwijtschelding bij overlijden.
tarieven. U slaagt nergens goedkoper. i i
O f-fcl *_» UVDATUCI/CM nhanden 96x 84x 72x 60x 48x 36x2e EN 3eHYPOTHEKEN 5100 120 142 178,
ZONDER NOTARIS- EN TAXATIEKOSTEN 10.100.- 171, 185. 204. 233.- 276.- 347,-

-r 1 15.100.- 249,- 270.- 299.- 345,- 409.- 515.-
-netto in looptijd in maanden 20.100,- 323,- 351,- 390,- 456,- 541,- 682.-
-handen _.-_ „ -.- 25.000,- 402.- 437.- 485,- 567.- 673.- 849.-
-1-1%) wx löux '*ux '*x 30.100.- 478.- 521,- 578, 679.- 805.- 1016,-

-15.100, 171, 186, 220, 299, 4000°- 636" 692" 768- 107°" 1351"

20 100- 217- 237- 285- 390- 'n Lening met looptijd van 96 mnd. geldt voor woning-
„'„„.' i-in' »w»_r' oei' <_c' verbetering en o.a. aanschaf van boot of caravan.25.000, 270, 295, 354, 485, I 1
30.100, 318, 349, 420, 578, u kunt ons dagelijks bellen van
35.000, 369, 405, 489, 672, 9 tot 21 uur.
40.000, 422, 463, 559, 768, financieringskantoor moonen

' —— — ' hoofdstraat 9, nabij markt

[JMMftMïRM 045-225000* S^Tv^SET i
(dagelijks van 9 tot 21 uur). KREDIETBEMIDDELAAR 433e

BMW 320 6 cyl. autom.
bj. febr. '80, km.st. 53.000, saffierblauw. Tel. 045-
-424887, na 18 uur.
Onderstaande inruilwagens bieden wij te koop aan on-
der volledige garantie:

Buick Century Limited, 1981
Ford Mustang Corba, 1982

Dodge Omni (De Tomaso-uitvoering), 1982
Chevrolet Blazer, 1979

Chevrolet Van 30 met LPG, 1980
Chevrolet Malibu Classic met LPG, 1979-1978

Chevrolet Impala, 1977
Buick Road Hawk, 1981

Buick Skylark, 1979
Inruil en financiering mogelijk.

American Cars Schimmert, Groot Haasdal 6,
Schimmert, tel. 04404-1888.

*r WALKMAN |fl]_n** I
De stereo-cassette met hoofdtelefoon om N-\ "[!
ongestoord naar uw lievelingsmuziek te M^- 'ffi /B
luisteren. Met 6 maanden garantie, fc/

Groote assortiment, ook iZ H
wetenschappelijke b.v. afgebeeld ti/Ë^^'l/»»</«/ w» Interion. Met 6 maanden h_W^ _I
jtf«ffr/«. kin 595, - e<HW _Nlfc_P^* "L-léßiIVV Opruimingsprijs rM_u. W

,
AUTORADIO-CASSETTE-RECORDER I

■É^ _j&_\ öe«A/*/ rww stereo-cassette weergave im
_jb^^__KW_i M stereo en MG ontvangst, met inbouw ■Krm^y^^ïyP materiaal en 6 maanden garantie. ..-—-4 1B.^ fW«« f*. 249-. Opruimingsprijs ~~ j£»M

fiMrwf urf elektronisch lichtorgel met 3 f
gekleurde lampen, zeer eenvoudige werking. >-^__/|

I"■ lÉlxttir- sïr\H 11

IL ;'|K=^% KOFFIEZETAPPARAAT I
\\ Geschikt voor 2-8 kopjes geurigekofi I

JWLBtJ^B J^ )a '2 maanden garantie. Elders f. 75,-. I

Om ta«.ij((.# hartwahls te maken met Bj BIB
fe/to/i ««*%. M«/ /2 maanden garantie.K-^B__^^^ B
Elders f.-99,-. Opruimingsprijs

____^
"^___

\\^^ f|ê\\\ CIAIROL FOOTSPA I
\\v-Ik _J_i.; "■\\^ "'" vormoeide voeten weer fit en fris' I
UmORIK TOSTI TOASTER I

Geschikt voor hetroosteren van brood en\ " I
maken van een heerlijke tosti. Met 12 \ __W
maanden garantie. Elders f. 58,-. I

AARDAPPELSCHRAAP- I
Iy\ // J """''i?'" voordelig om uw nieuwe I

s(>W ~^\_i aardappeltjes in no time goed schoon " I
.fc^j\\ " _^ÉÊM ntüDen- ef '2 maanden garantie. Vat I

/[70(./i-(.oz>j«« \^©u» jp^ii
Orj//»/* «tV«:« tw> rf« «««i's WÊOÈ
Cola-flesjes, met ingebouwd lampje. Éfc^ ü_2fl
Zeer decoratief. Vanf 79.95 voor _^}y_ïj^S*_

II Opruimingsprijs CSH3 teMl

Beschikt voor hobbykamer, badkamer ofbum 11,

leverbaar in wit, rood, blauw, bruin, geel en
k groen. Van f. 9,95 voor Opruimingsprijs

LEUKEKLEMSPOT '1Leveêaar in groen, geel, rood blauw of i^fcT^d»»']
bruin, met keramieke fitting en bijpassende AII lamp GRATIS. Van f. 19,95 voor

lF*ff^A-^ UNIVERSEEL BATTERUIADER
\\^^sÉÊËJÊÊÊ WW Geschikt voor alle types oplaadbi"

A\~*~^^^\ batterijen. Met 6 maanden garaio'
r!S*___. _____^^v 3 n rm' Opruimingsprijs j

flwondei'
Wïjcker Brugstraat 19, Maastricht, lel. (043) 15535

Grote Slaat 63, Maastricht, tel. (043) 15551
Akerstraal 5, Heerlen, tel. (045) 713382 1

Graat Gerardstraal 35. Roermond, lel. (04750) 3QB^yr

Donderdag 28 juli 19838



economie, achtergronden

Uitzendbranche
zit moeilijk

Van onze redactie economie
EN HAAG — Ook voor de uit-
ndbedrijven blijft de eeonomi-ne situatieproblemen opleveren,blijkt uit het verslag over vorig»r van de Algemene Bond van
tzendbureaus. Begin 1982 tradp, voorlopige, stabilisatie opvanf omvang der uitzendarbeid,
laar in dat jaar daalde het aantal

uitzendkrachten van 61.000 tot
ruim 51.000 (eind 1979 lag dat nog
boven de 110.000)

Het historisch hoogtepunt van de
bedrijvigheid in het Nederlandse
uitzendwezen werd in 1980 bereikt;
toen steeg het aantal uitzendkrach-
ten tot bijna 120.000. In dat jaar be-
gon een scherpe daling, die sedert-

dien voortduurde. Oorzaken zijn de
.economische recessie en de daar-
mee samenhangende snelle stijging
van de werkloosheid, waardoor
minder beroep op uitzendkrachten
wordt gedaan.Een andere factor is
het teruglopende ziekteverzuim in
ons land, zo meldt het ABU-verslag.
Daardoor hebben bedrijven met
minder plotselinge leemten in het
personeelsbestand te kampen. Ver-
vanging van door ziekte afwezig
personeel is altijd een belangrijke
aanleiding geweest voor het inscha-
kelen van uitzendpersoneel. De be-
perkende maatregelen van de over-
heid (strikt toezicht op de maxi-
mum-uitzendtermijn van drie
maanden) hebben de terugloop in
bedrijvigheid nog versterkt.

Door
verhoging

van
de quota

Hoogovens tevreden
na akkoord in staal

IJMUIDEN - Hoogovens is tevreden over het compromis over
de Europese staalindustrie, dat de EG-ministers in de nacht
van maandag op dinsdag in Brussel hebben bereikt. Besloten
werd om het marktregime (waarbij de staalindustrieën een
bepaalde produktiehoeveelheid krijgen toegewezen) met
tweeëneenhalf jaar te verlengen, waarbij de zaken eind ja-
nuari 1984 opnieuw worden bekeken.
Hoewel het bedrijf nog niet alle de-
tails kent, zegt Hoogovens het nieu-
we stelsel voor de stabiliteit van de
staalmarkt een belangrijke beslis-
sing te vinden. „Ook voor onze
eigen positie binnen dit systeem
zijn een aantal correcties aangekon-
digd, die meer recht doen wederva-
ren aan de positie van onze onder-
neming na de ontvlechting van
Estel". In Estel werkten Hoogovens
en het Duitse Hoesch samen.
Ten opzichtevan de eerdere voorlo-
pige regeling van dé toegewezen
quota is de positie van Hoogovens
verbeterd. Hoewel het bedrijf zelf
de definitieve beschikkingen nog
niet binnen heeft en dus geencijfers
kan geven is in Brussel vernomen,
dat het quotum voor Hoogovens
voor warm- en koudgewalste pro-
dukten met 168.000ton is verhoogd.
Bovendien is het uitzicht geopend,
dat daar nog eens 50.000 ton bij-
komt. Dit laatste heeft te maken met
de verdeling van de quota over
Hoogovens en de voormalige fusie-
partner Hoesch. Bij de toewijzing
na de ontvlechting van de beide

concerns voelde Hoogovens zich te-kort gedaan en eiste meer van deEG-commissie.„Dit bovenstaande
te zamen met de aangekondigde
soepeler regelingen ten aanzien vanloonwalsingen voor derde landenen leveringen aan andere producen-
ten in de EGKS zijn wezenlijke ver-beteringen", aldus Hoogovens.

BEURS-
VERZICHT

wtausse
«AMSTERDAM - Na de groteJkoersstijgingen van dinsdag
Jdeed de beurs er woensdag nog
T«n flinke schep bovenop.
Jwinstnemingen werden vrij
'snel weggewerkt, waarna de

voor .een verdere hausse
Tot de koplopers be-

hoorden Nedlloyd, Akzo, Else-
vier en VNU.

; Jiet scheepvaartaandeel Ned-

" «oyd passeerde voor het eerstsinds lange tijd de brug van
| ' 100. De koers was rond het
■Middaguur ’ 4,50 gestegen tot
' 103,50. Van Ommeren zette de
°Pmars met een halve gulden, £oort tot ’ 29. In deze sector kon

'pakhoed niet meekomen en op
/54 werd ’1,50 verloren. Van de
internationale aandelen werd
Akzo in de vroege ochtend tot
*' 1,80 uit de markt genomen,
daarop een inzinking volgde tot

wat ’ 0,60 meer was dan
"Jilsdag. Hoogovens ging onver-
droten door naar ’ 38,40 en werd
daarmee ruim ’ 1 duurder. Ko-
niiklijke Olie werd ’ 2 hoger ge-
pfijsd op’ 139. Unileveren KLM
waren prijshoudend. Van de
bankaandelen ging ABN nog

' 2,50 naar boven tot ’ 390, nadat

’ 393 was betaald. Amro
°ank steeg ’1,20 tot ’ 66,40,
ï^aar NMB bleef met ’ 1,50 ver-
tes op ’ 155 achter. Van de assu-
radeurs stegen Nationale-Neder-'anden en Amev elk ’ 2 tot resp.
L 161,30 en ’ 126,30. Ennia werd
?'. na ’ 1 meer waard op ’ 136,80.
-'tgever VNU schommelde rond~e ’ 100. Op deze koers liggen

wat verkooporder gereed,
°dat de prijs telkens heen en

y^er dobbert. Elsevier ging met' 4 vooruit tot ’ 389. Verder was
°or Gist-Brocades een winst

2>n ’ 1,50 weggelegd op ’ 160.
**eineken ging nog mondjesmaat

tot ’ 126. Na het mid-aguur zakten sommige noterin-gel een kleinigheid in.

Lokaal
f*NP en Kluwer koplopers op

astere lokale markt. In tegen-
j. el,ing tot dinsdag ging de lo-a'e markt woensdag wat meerJ?et de grote broers van de ac-
|..eve markt mee. Weliswaar
s»h f het wmstfront nog vrij

maar er kwam toch een
-jjjltal heel aardige winsten uit
s, bus. In de eerste periode
,jeeg de algemene ANP-CBS in-_,ex onder luid applaus met an-
J^halve punt tot 141,2, wat een«»euw record inhield.

verraste de beurs in de och-
ttd met de melding, dat de gang

-l?*1 zaken in de eerste helft van
rj a Jaar gunstiger is uitgevallen
j.atl was verwacht. Dit bericht

Zorgde het papieraandeel een
£ nst van ’ 4,50 op ’ 53. UitgeverUwer schoot ’ 5 omhoog naar
(*O7 en De Telegraafkreeg er ’ 3
\2°t> f 145. Een andere uitschie-

’ Was Furness, waarvoor men
*elfvineer overhad °P Z46- Een"
°t. r Wmst was er voor Sanders
tyj J 113,50. Tenslotte waren ert.i'ï.Sten van betekenis voor
n^hrmann-Tetterode, Wessa-
enn' Borsumij, TwentscheKabel
Sm a' Lager waren de beleg-
de? srnaatschappijen waarom-:0 n onlangs grote beroering
tentstond- Alvamij was ’ 4 in re-
V Ifift °P f 147 en BOG f 3 °P
tot f

Wereldhave kon het verlies
<je

j °.20 beperken op ’ 150. Op
lig parallelmarkt was Bever wil-

’ j?n via een winstvan ’ll werd’jl bereikt. Kempen en Co was
sta ♦

in reactie op ’53,50. De
tyg^sfondsen veranderden nau-
voo s' '"'P de actieve markt trad
act:r enkele fondsen later watre-
§l e in. Dit gold met name voorRevier, ABN en Nedlloyd.

r.ogrentegen0 grentegen kon Akzo de winst
W* uitbreiden en rond één uurbZd f72 betaald. Ook Unilever
ï>a?°n wat aan te trekken evenals
rj^noed. Op de optiebeurs be-
§eneS de omzet woensdagmor-
Ver, 4845 contracten. De actiefst
(.Handelde klassen waren Ko-<^njke Olie en Amro Bank.

Betere conjunctuur
Westduitse industrie
MÜNCHEN — De Westduitse indu-
strie ziet het conjuncturele kli-
maat verbeteren, zo blijkt uit de
jongste conjunctuurtest van het
Ifo-instituut voor economisch on-
derzoek in München. In de groot-
handel is de situatie verbeterd en
in de detailhandel is er een sterke
verbetering van de vraag merk-
baar.

Wat de kapitaalgoederen betreft
wordt de situatie wat minder on-
gunstig beoordeeld, maar van een
werkelijke verbetering is nog niet
veel te merken, gezien de matige
ontwikkeling van de orderont-
vangst. Bij de gebruiksgoederen
neemt de vraag toe.

AUTO'S IN
BELGIË

DUURDER
BRUSSEL — Bepaalde auto's Wor-nen m België (waar de prijzen in deregel flink onder die van Neder-land liggen) duurder. Bekend is ge-maakt dat de Minister van Econo-mische Zaken, Mark Eyskens, zijngoedkeuring aan die prijsverho-
ging heeft gegeven.

De prijs van de wagens van vierFranse merken (Renault, Citroen,Peugeot en Talbot) gaat met drie
procent omhoog. Wagens van hetBritse merk British Leyland wor-
den vier procent duurder. Auto'svan het merk Volvo stijgen (afhan-

-1-u
Van net m°del) met respectie-velijk 4,5 en zes procent in prijs.

?°k a Japanse auto's worden
duurder. De prijzen van de wagens
van de merken Mazda en Toyotagaan met 2,5 procent omhoog en het
merkDaihatsu mag de prijsvan zijn
auto s met tien procent opslaan.Volgens de Belgische minister zijnde prijsstrjgmgen het gevolg van deverhoging van de kostprijs van de
Franse wagens. De stijging van de
koersen van deMark en de Yen heb-ben de Duitse en Japanse auto's
duur<ier gemaakt. De winstmargevoor de dealers stijgt niet.-.

NA TIEN JAAR ONDERHANDELEN

Wijnovereenkomst
tussen EEG en VS

WASHINGTON _ De VS en de
EEG hebben een overeenkomst on-dertekend waarmee de handel in
wijn moet worden bevorderd. On-
der het genot van een glas nobel
Europees vocht tekende ondermi-
nister van financiën John Walker
namens de Verenigde Staten, ter-
wijl Sir Roy Denman, hoofd van de
EEG-vertegenwoordiging in New
Vork, na de ondertekeningeen glas

Californische Zinfandel tot zich
nam.
Sir Roy verklaarde dat de wijnover-
eenkomst een symbool is van watmensen kunnen doen die de vrije
handel hoog in het vaandel hebben
Hij doelde hiermee op de proble-
men die zich tussen de VS en deEuropese gemeenschappen voor-doen op het gebied van de handelinonder meer staal en landbouwpro-

dukten.Voordat er sprake was van
een overeenkomst is er van Europe-
se zijde altijd op aangedrongen dat
de Amerikaanse wijn die wordt ge-
ïmporteerd voldoet aan de strenge
eisen die in Europees verband wor-
den gehanteerd. Dat had tot gevolg
dat de VS in 1981-82 slechts 7,5 mil-
joen liter wijn naar de EEG uitvoer-
den, terwijl er in de andere richting
een stroom van meer dan 400 mil-
joen liter ging.

Krachtens de overeenkomst accep-
teert de EEG nu de wijnbouwme-
thoden en toevoegingen die in de
VS worden gebruikt en zullen de
VS de specifiek Europese wijnna-
men geen schade berokkenen. Zo
moet een „Amerikaanse Chablis"
te vergelijken zijn met de Chablis
uit Bourgogne, zo staat in de over-
eenkomst, waaraan bijna tien ja;ir
van besprekingen vooraf zijn g;e-
gaan.

" Op de kunst- en an-
tiekbeurs te Monte Carlo
scoort het schilderij van
de Vlaamse kunstenaar
Pieter Bruegel, de jonge-
re hoge ogen. Het zelfde
kunstwerk was in de
maand mei ook te bezich-
tigen tijdens de tentoon-
stelling van Antiquairs In-
ternational in de Geulhal
te Valkenburg. Het schil-
derij dateert uit de 16e
eeuw.

KNP IN
DE LIFT

MAASTRICHT— Bij deKoninklij-
ke Nederlandse Papierfabrieken
(KNP) heeft de gang van zaken in
het eerste halfjaar van 1983 de ver-
wachtingen overtroffen. In tegen-
stelling tot de eerdere prognose,
waarbij een iets achterblijvendre-
sultaat werd voorzien, zullen de
eerste zes maanden een hogere
winst opleveren. Het vergelijkbare
resultaat over hetzelfde tijdvak
van vorig jaarbedroeg f6,5 min, zo
heeft KNP bekendgemaakt.De
halfjaarcijfers zullen op 26 augus-
tus worden gepubliceerd.

beurs van amsterdam GECOMBINEERDE BEURS
Binnenlandse aandelen
Ahold 174,00 174,50
Akzo 70,20 71,70
ABN 388,00 387,00
Amev 124,50 125,80
Amro-bank 65,40 f 66,40
Bos Kalis Westm. 47,00 46,80
Dordtsche Pr. 124,80 127,20
Dordt. Petr. pref. 121,50 124,00
Elsevier-NDU 385,00 384,00
Ennia 136,00 136,80
FGH 44,50 44,10
Gist Brocades 158,20 160,50
Heineken 125,20 126,00
Heineken Hld. 112,40 112,90
Holl. Betongroep 97,50 97,50
Hoogovens 37,30 37,90 f
KLM 163,00 162,50
KLM (ree) 162,00 162,00
Kon. Olie 136,90 139,50
Nat. Ned. 159,50 f 162,50
NedLloyd groep 99,00 102,00
NMB 156,00 158,40f
Océ-Gr. 211,00 210,00
Van Ommeren 28,50 28,80
Pakhoed Hold. 55,50 54,70
Pakhoed eert. 51,50 51,50
Philips 54,10 54,20 e
Robeco 314,00 316,50
Rodamco 131,80 131,90
Rolinco 309,50 312,00
Rorento 191,00 190,30
Unilever 205,00 206,80
Ver. Bezit VNU 97,60 98,00
Volker Stevin 37,00 37,50
Westland U.H. 123,00' 121.50

Binnenlandse obligaties
12.75Ned. 81-91 126,20 126,20
12.50 id 81-91 115,60 115,60
12.25 id 81-88 111,40 111,50
12.00 id 81-91 113,10 113,10
12.00 id 81-88 110,00 110,20
11.75 id 81-91 109,00 109,00
11.50 id 80 109,70 109,70
11.50 id 81-91 111,30 111,30
11.50 id 81-92 112,00 112,00
11.50 id 82-92 112,00 112,00
11.25 id 82-92 111,00 111,10
11.25 id 81-96 114,30 114,30
11.00 id 81-88 106,80 106,90
11.00 id 82 110,50 110,50
10.75 id 80 108,60 108,79
10.75 id 81 108,10 108,10
10.50 id 74 104,30 104,30
10.50 id 80 110,50 110,80
10.50 id 8289 106,30 106,40
10.50 id 82-92 107,70 107,70
10.25 id 80-90 108,90 109,00
10.25 id 80-87 104,40 104,60
10.25 id 82-92 109,60 109,60
10.00 id 80 105,10 1Q5.10
10.00 id 82-89 104,40 104,60
10.00 id 82-92-2 105,70 105,70
10.00 id 82-92 106,40 106,40
9.75 ld 74 104,60 104,60

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

4.25 id 59-84 98,90 98,90
4.25 id 60-90 93,20 93,20
4.25 id 61-91 92,70 92,70
425 id 63-93-1 91,30 91,30
4.25 id 63-93-2 90,90 90,90
4.00 id 61-86 96,00 96,00
4.00 id 62-92 91,60 91,60
3.75 id 53-93 89,80 89,80
350 id 5t.47 92,90 93,20
3.50 id 53-83 99,50 99,50
3.50 id 56-86 95,70 95,703.25 id 48-98 89,40 89,40
3.25 id 50-90 92,50 92,603.25 id 54-94 88,00 88,103.25 id 55-95 88,10 88,10
3.25 id 55-85 97,10 97,10
12.00 BNG 81-06 120,40 120,40
1100 id 74-84 103,10 103,00
11.00 id 81-06 112,30 113,209.50 id 74-99 102,50 102,509.50 id 75-85 102,10 102,10
950id 76-01 103,10 103,109.00 id 75-00 100,50 100 508.75 id 70-95 99,70 99 708.75 id 70-90 101,20 101208.75 id 75-00 99,20 99 20
8.75 id 77-02 99,30 99 308.50 id 70-95 98,90 98 908.50 id 70-85 101,50 101508.50 id 73-98 98,00 98 008.25 id 70-96 97,30 97508.25 id 70-85 100,90 100 908.25 id 76-01 96,30 96308.00 id 69-94 96,70 9670
8.00 id 71-96 96,30 96\08.00 id 72-97 96,00 ok nn
8.00 id 73-83 99,90 99 908.00 id 75-00 95,40 95407.60 id 73-98 93,70 Q-)'7 n7.50 id 72-97 93,30 03507.25 id 73-98 92,40 92 507.00 id 66-91-1 95,20 g 5'2Q7,00 id 66-91-2 95,00 95'nn7.00 66-4 95,20 95,20
7.00 id 72-97 91,50 91,50
6.75 id 67-92 94,60 94,50
6.75 id 68-93 93,80 93,80
6.50 id 67-92 93,80 93,80
6.25 id 67-92 92,90 92,70
6.00 id 65-90-1 93,40 93,00
6.00 id 65-90-2 95,20 94,20
5.75 id 65-2 94,50 94,20
5.50 id 65-90 94,00 93,80
5.25 id 64-89 94,00 93,80
5.25 id 65-90 93,40 93,20
5.00 id 58-88 94,30 94,10
5.00 id 64-89 94,20 94,00
4.75 id 58-88 93,60 93.60

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

4.50 id 58-89 93,20 93,30
4.50 ld 59-84 98,00 98,00
4.50 id 60-85 96,80 96,80
4.50 id 62-92 91,90 91,70
4.50 id 62-93 91,40 91,20

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 84,70 85,90
6.75 Amro 73 99,30 99,50
5.50Amro 69 — —
8.50 Boskalis 96,30 96,50
11.00Bredero 105,50 105,50
6.25 Buhrm. T — —
7.25 Buhrm. T 95,20 95,20
7.00 Credit L.B.N. —
4.00 Elaion 92,70 92,50
8.75 Elsev.-NDU 115,00 117,00
7.25 Furn. 73 96,00 96,00
5.75 Gist-Br. 225,00 228,50
5.25 Hoogovens — 79,00
7.25Kappa 73 96,00 96,00
8.75KNSM 97,50 ' 98.00
8.75 KBB 70,00 b 75,00 b
7.75K.N. Pap. 108,00 116,00
7.2sM'intosh 151,00 153,00
9.00 Meneba 98,00 99,00
7.00 NMB-B 31,00 31,00
7.25 Nederh.(a.g) — 6.50
9.50 Nutricia — — .
7.75 Nutricia 108,00 108.50
8.00 Nijverd. 100,80 101,50
6.500cé-Gr. 117,00 118,00
10.00 Pont 97,10 97,50
7.50 Proost B. — —6.50 Rollinco 76,50 76,50
6.50 id. 1000 78,00 79,00
8.00 Sanders 97,20 98,00
8.75 Schuitema 97,00 —
14.00 SHV-Hld.Bl 127,10 127,30
8.75 Stev Gr. 94,30 94,10
5.00 Tyco Int.F — —8.25 Vih. But — 2,80
9.00 VMF-St. 89,50 89,20
8.50 Volk. Stev. 89,20 98,00
7.ooWhave 139,00 141,00
7.00Wsanen 98,50 98,80
B.7SW.V.Hyp. 98,10 98,10

Binnenlandse aandelen
ACF 167,50 170,00
AMFAS 90,00 90.80
Asd. Rubber 9,80 9,80
Asd. Rijtuig 263,00 262,00
Ant. Brouw 180,00b —
Ant. Verf. 197.00 196,00
Ass. St. R'dam 75.30 75,10
Audet 149,50 149,00
Aut. Ind. Rt. 1300,00 1300,00
Ballast-N. 80,90 80,90
Bam 54.00 " 54.00 e
Batenburg 382,00 382,00
Beek van 114,20 113,00
Beers 121,00 122,00
Begemann 72,50 72,00
Belindo 381,50 381,50
Berkel P 28,00 27,70

Blydenst. C 1572,00 1572,00
Boer Druk 81,30 82,00
Bols 96,00 97,80
Borsumij W. 188.00 192.00
Braat Bouw ' 152,00 152,00
Breevast 199,50 203,50
Breevast (eert 197,00 203,00
Bredero > 179,00 180,00
Bredero (eert.) 175,00 176,00
Buhrm. Tett. 50,00 51,20
Cal. hold NV 35,20 35.30Calvé-D. eert. 282,00 282,00
id. 6 pet. eert. 1730,00 1745,00
Centr. Suik. 111,00 110,00
id. eert. 112,00 111,00
Ceteco 180,00 180,60
id. eert. 176,50 177,00
Chamotte 18,50 18,00
Cindu-Key 19,00 19,00
Claimindo 381,00 384,00
Credit LBN 52,00 51,70
Dcli mij. 74,80 73,50
Desseaux 58,50 58,90
Dorp en co. 80,00 80,20
Douwe Egb. 59,00 59,50
Econosto 55,30 55,30
Emba 166,00 166,00
Eriks 80,40 80,40
Fokker 34,10 34,70
Furness 43,00 45,50
Gamma H. 48,10 48,60
id. 5 pet. 17,50 17,50
Gel. Delft c. 157,00 157,00
Gerofabr. 75.00 75,00
Giessen 123,00 124,00
Goudsmit 78,50 78.50
Grasso 154.00 150.00
Hagemeijer 45,10 45,20
Hoek's Mach. 68,50 69.90
NV Holdoh. 156.00 156.00
Holec 38,00 38.40
HALL Trust 215.00 219.00
Holl. Kloos 3.65 b 3,75
Holl. Sea Searc. 112,50 113.00
Hunt. Douglas 17,90 18.40
HVAMijencrt. 115,00 115,00
IHClnter 53,50 53,50
Ind. Maatsch. 80,00 80.00
188Kondor 227,80 227,00
Internat. M. 23,40 23,70
Kempen B. 93,50 93,50
Kiene S. 282.00 285,00
Kluwer 102.00 e 107,00 e
KBB 23,80 23.80
id. eert. 23,10 23.10
id. 6 cum. 9,00 —KNP 48,50 53,00
Krasnap. 88,20 90,00
Kwatta 14.90 14.90
Landré Gl. 130,00 130,00
Leids. Wol. 109,50 110,00 e
Macintosh 146,60 e 146,90 e
Maxw. Petr. 310,00 312,00
Meneba 61,30 61,70
MHV Adam 15,50 b 15,50 b
Moeara En. 545,00 550,00
id. 1-10 6700,00 6900.00
id 1-4 1485.00 1500.00

Mulder 570.00 580,00
Mijnb. W. 550,00 545.00
Naarden 37,30 37,60
Naeff 122,00 —Nagron 24,10 24,30
NBM-Bouw 7,00 b 7,00
Nedap 240,00 237,50
Ned. Crediet 31,90 32,30
Ned. SHB 223,00 223.00
Ned. Springst. 3900,00 3910.00
Nierstrasz — —
Nont 113,30 114,30
Nutricia GB 75,50 76,50
Nijverdal 94,50 95.40
Orenstein 186,00 188,80
Otra 79,50 78,80
Palembang 45,00 —
Palthe 56,30 56,00
Pont Hout 60.50 60,20
Porcel Fles 133,00 133,00
Proost en Br. 78,00 78,00
Rademakers 150,00 —Ravast NV 22,50 —Reesmk 240,50 240,50
Riva 630,00 638,00
id. eert. 615,00 625,00
Rohte en Jisk 65,50 —
Rommenholl. 428,00 428.00
Rijn-Schelde 3.95 3,95
Sanders 110,50 111,00Sarakreek 92,00 94,00 e
Schuitema 86,00 86,00
Schuppen 171,00 169,00
Schuttersv. 39,50 39,50
SmitIntern 43,60 43,10
Telegraaf ,00 148,50
Textiel Tw. 75 00 76,00
Tilb. Hyp. bk. 3 60f 3,50Tw. Kabel h. 2 10.00 215.00bTwynstraenG. 27,50 27.60
Übbink 13100 132.00Ver. Glasf. 248,00 250.00VMF-Stork 67.50 68,00
y^rtocert. 44,90 46,00VRG Gem. Bez 50,50 50,80Wegener eert. 43 10Wessanen 122,5 0 124,00Westhaven Asd. 211,00 210,00
Wolters Samson 125,0 0 126.00 eWyers 44i40 45 50eWijk en Her 68 00 67 50

Beleggingsinstellingen
ABN-aand.-F. 204.00 205,50
Alg. Fondsenb. 141,00 142,00
Alrenta 128,00 128.00e
Alvamy 151,00 147,00
America Fnd. 238,50 240.00
Binn. Belf. VG 140,20 140.00
BO.G. 171,00 168.00
Chemical F 33,60 34,00
Col. Growth Sh. 29.40 29.70
Concentra 21.10 21.10
Goldmines 1500,00 1500,00
Holland F 160,00 160,00
Interbonds 600,00 600,00

Japan Fund 30.10 30,90
Leveraged 163,50 166,10
New Vork Ind. 12:30,00 1245,00
Obam 113.90 115,10
Old Court Dir. 103,50 102.50
Sci Tech. 10.75 10,80
Sumabel 50,70 51,00
Technology ,43,00 43.50
Tokvo PH 104,80 107,20
Urnfonds 19.40 19,85
Vance, Sand — 22,00
Viking 53.00 53,50
Wereldhave 150,20 150,00

Amerika (orig. aandelen)
Am. Express 69.10 70.00Am. Motors 9,00 8,05
Am. Tel. & Tel. 61,90 61,20
Asarco 41,90 42,20
Atl. Richf. 50,00 49,60
Beth. Steel 22,40 22.15
Boeing Comp. 46.00 46,60
Burroughs 55,20 55,60
Citicorp. 39,60 39,50
Colgate — —Cons. Foods — _
Control Date 59,50 59,50
Dow Chemical 34.20 35,00
Du Pont 48.20 49,40
Eastman Kodak 70.00 71,60
Exxon Corp. 35,30 35,65
Fluor Corp. 21,70 22,25
Ford Motor 61,10 61,60 d
General Electr. 54,30 54,25
General Motors 75,50 76,20
Getty Oil 69,50 68,00
Gillette — _
GulfOil 40,20 40.00
Honeywell Inc. 124.00 124.25
IBM 126,25f 126.50Intern. Flavor 31,30 31,30
Intern. Paper 51,60 53,00
Intern. Tel.&Tel. 47.10 46,90
Litton Ind. 66,20 65,90
Lockh. Aireraft 121,00 —LTV Corp. i4, 7'0 14,95
Mobil Oil 31,00 31,00
North Am. Phil. 63,90 64,20
Occ. Petr. Corp. 24,20 24,30
Pepsico 34,05 35,00
Phihp Morris 61.00 61.70Philips Petrol. 35,50 35.50
Polaroid Corp. 27.60 28.65
Quaker Oats
RCA 28,60 29.10
Rep. Steel 21,60 22,80
Schlumberger 57,60 58.40
Sears Roebuck 43,10 45,30
Shell Oil 48,10 48,10
Sperry Corp. 43,00 43.95
Stand. Oil of Cal. 38,50 38,75
Tandy 46.50 45.50
Texaco 36,50 37.10Texas Instruments i]7.50 121.00
Union Carbids 67,60 67.90
Union Pacific 57,50 57,20

U.S. Steel 24,70 25,40
Warner Lambert 29,30 29,80
Westingh. El. 48,60 48.70
Woolworth 37,80 d 38.00
Xerox Corp. 46.60 46,35

Certificaten (buit. aand.)
AU.Lyons 138,00 141 50AMAX Inc. 84.00 85.00
Amer.Home Pr. 143,00 144,00
Amer.Motors 27,80 24 50ATT (Nedam) 180,50 181 00ASARCOInc. — 11500Atl. Richfield 143,00 14350Boeing Comp. _ 13250Burroughs 162.50 164 50Can.Pac.Ent. 112,80 11550Chrysler 90,50 94 80
Citicorp 114,20 113 50Colgate-Palm. 65.00 63 00Control Data 168.00 167 50Dart & Kraft 193,00 198 60
Dow Chemical 103.00 103 50Eastman Kod. 203.70 210 50Exxon Corp. 103.00 10ö'70Fluor Corp. 63,00 65.20Ford Motor 174.00 178 60Gen.Electnc 159.50 159,50Gen«Foods 130.20 13180Gen.Motors 219,00 ?21 00Getty 0,1 19900 196;00Gillette 127.50 130,00Goodyear 85 50 90 50Hitachi 880.00 880.00\_\_ 43.00 44.00BM 36400 36980
lnt.Flavors 89 30 90,00
{J1133.50 135.50Kroger 11550 n600
Litton Ind. 193.00 194.00Lockheed Corp 348,00 357.00Merck &Co 290,50 288.50Minn Mining 244,00 244,00Mitsubishi Elec. 380,00 380,00Nabisco Brands m.oo 111.00North Am.Phil. 184.20 184.70d
Pepsico 9750 101.80Phihp Morris n 4,00 177.50Philhps Petr. 101.70 102,30Polaroid Corp. 73 0o 77 50
Procter&Gam 158 50Quaker Oats i30. 00 130.00RCA Corp. 83 00 82 70Schlumberger 166 30 17000Sears Roebuck 122,00 129.00She Canada 6 1.80 62.90bhell Oil 13800 138 00

rP, , 125.50 128.00Stand. Oil. Calif mOO n 2.50landyCorp. 134 10 132.00Texas Instr. 348 50 35600Union Pac. 16600 , 6700Ub bteel 72 00 73 00Warner-Lam. 84 00 86 00Westingh EI. 14000 Hl9OWoolworth 10820 noooXerox Corp. ]31 50 ]3] 00

Beurs & valuta
Gond en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterin-gen goud en zilver op 27 juli om 14.30uur bij de fa Drijfhout, alles in kg:

GOUD: onbewerkt f 40.000-f 40 500
vorige ’ 39.780-/40.280: bewerkt ver-
koop ’ 42.530. vorige ’ 42.300.
ZILVER: onbewerkt ’ 1135-/1205.vorige ’ 1130-/ 1200; bewerkt verkoop

’ 1270, vorige ’ 1260.

Advieskoersen
AMSTERDAM - Advieskoersen bui-
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2,87 2.99
Engelse pond 4,33 4,63
Belgische frank (100) 5,46 5.76
Duitse mark (100) 110,25 114,25
Italiaanse lire (10.000) 18,25 20.25
Portugese escudo (100) 2,25 2,75
Canadese dollar 2.32 2.44
Franse franc (100) , 36.00 39.00
Zwitserse franc (100) ' 136.50 141.00
Zweedse kroon (100) 36,50 39,50
Noorse kroon (100) 38,50 41.50
Deense kroon (100) 29.75 32.75
Oostenr. schilling (100) 15,71 16,21
Spaanse peseta (100) 1,90 2.15
Griekse drachme(100) 3,20 4.00 .
Finse mark (100) 50.50 53.50
Joegoslav. dinar (100) 2,70 3,70
lerse pond 3.42 3.72

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op de
Amsterdamse wisselmarkt per gister-
middag:
US Dollar 2.93325-93575
Pond Sterling 4.4785-4835
Duitse mark 111.805-855
Franse franc 37.170-220
Belgische frank 5.5895-5945
Zwitserse franc 138.790-840
Japanse yen 121.80-90
Italiaanse Ure 18,8750-9250
Zweedse kroon 37,925-975
Deense kroon 31.045-095
Noorse kroon 39.745-795
Canadese dollar 2.38075-38325
Oostenr. schilling 15.9150-9250
lerse pond 3.5310-5410
Spaanse peseta 9650-9750
Austr. dollar ' 2.5775-5875
Antill. fis. 1,6225-6425
Surin. fis. 1.6300-6600
Saoedi riyal 84.95-5.20

INDEX AmsterdamANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP -
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luiden
(eerste kolom vorige index, laatste >.

lom index van gisteren, e.e.a. volge
1979 *= 100):
Algemeen 139.70 141,40
Algemeen-lokaal 131.40 132.70 j
Internationals 148.70 150.80
Industrie 112,90 114,00
Schoep- en luchtvaart 150.90 152,80
Banken 245,90 247,80
Verzekering 245,60 248,70
Handel 116.90 118.60
CBS-oblig. index 98.70 98,80
Rendern. staatslening 8.57 8.55
waarvan 3-5 jaar 8.38 8,36
5-8 jaar 8,58 8,57
8 jaar en langer 8,96 8,95
nieuwste drie 9,06 9,04
rond. BNG-leningen 8.71 8,70
rend. bankleningen 8.73 8.69
rend. spaarbrieven 9,12 9,12

Avondkoersen Amsterdam
AMSTERDAM - In het telefoni-
avondverkeer kwamen woensdag-
avond de volgende koersen tot stand:
(tussen haakjes de laatste notering van "dezelfde dag)
AKZO 71,20-72,10(72.30)
Kon. Olie 137.00-139,20 (139.20)
Philips 53,50-54.00(54,00)
Unilever 203,50gb-206.00 (206.00)
KLM 162,00-163,00gl (162.80)

NEW YORKDow Jones
NEW VORK - De beursgemiddelden
van gisteravond te New Vork luiden
volgens de Dow Jones Index (achter-
eenvolgens 30 fondsen industrie. 20
spoorwegen en overig transport. 15
nutsbedrijven, gevolgd door het geza-
menlijke gemiddelde:
Begin 1250.00 588.02 132.61 498.52
Hoogst 1258.51 592.32 133.00 50*.80
Laagst 1225.86 572.91 131.41 488.56Slot 1230.47 577.04 131.98 490.95
verifes "13-22 "966 -°-92 "594

(ADVERTENTIE)

PRÉNATAL
RUIMTOP

WËË
J Bruin beukciihouten spijlen- l

bed met verstelbare bodem.
(60x120 cm). Voldoet aan
alle veiligheidseisen.
Van 129,00
voor K^JkJ

7 BESTE VOORBEDEN
HEERLEN, bij Schunck Promenade 12,
tel. 045-711000. MAASTRICHT, WijdeerBrug-
straat 52 (Wijck). td. 043-50663.
WEERT, Langstraat promenade,
ld. 04950-21975.

Umburgs dagblad
Donderdag 28 juli 19839
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| De laatste spotprijzen v/d zomeropruiming bij SCHREURS j
I Diverse meubels voor minder dan de helft, u gelooft 't niet? 1
I Komt u zichzelf maar overtuigen. Zie onze etalages! I

EIKEN SECRETAIRE, geheel gepend 7QO PORSELEINKAST, 1 1 QQ
van 1195-SPOTPRIJS * *W 5 1-deurs met boog, bijzonder mooi, van 2350,-. NU I I ö0 9 "
TIENERKAMER best. uit 2-deurs kast, ledikant 90/200 matras 90/200, QQO CYLINDERBUREAU, met centrale sluiting, massief eiken. -i |-««nachtkastje en boekenkast. Kompleet van 2290,-SPOTPRIJS WO J NU voor de eenmalige. SPOTPRIJS ü IOUU,-
GRENEN TIENERKAMER, best. uit 2-deurs kast met boog, ledikant 90/200, QQQ „ -«"■.*■ »di/a UCd
en nachtkastje. Kompleet van 2150,-SPOTPRIJS SSS," Prachtige massief eiken SLAAPKAMER, kompleet met 4-deurs kast, Vl^iï -■ ___.j ' , 7 ledikant 140/200,kommode, spiegels + 2 nachtkastjes. SPOTPRIJS Of JU,"DRESSOIR, massief grenen, 4 deuren en 7 laden, bijzonder mooi, 7K.fl
met zwaluwstaartverbindingen van 1395,-. NU BIJNA VOOR DE HELFT f UU 5 " Diverse SPIEGELS, ovaal, langwerpig, vierkant, clips, met massieve C||
SECRETAIRE CAO eiken lijsten afgewerkt. NU voor spotprijzen. Reeds vanaf üllj"
met opzet L^£^'JS^ ' I Diverse LUXOR BANKSTELLEN in luxe uitvoering van 8000,-, 9000,- en 10000,-. NU VOOR DE
Prachtige STIJLTOOGKAST, massief eiken tot de rug toe! <f QQQ HELFT EN MINDER. UNIEKE AANBIEDING ±4000,- per stuk in diverse uitvoeringen.
Van 4850-SPOTPRIJS 1990j" '
Grote 2V2-ZITSBANKEN met ouderwetse vering in velours of gobelin, 4 CQQ Massief grenen EETHOEK, CQQ
van 3950- nu voor minder dan de HELFT I UüUj" ZOLANG DE VOORRAAD STREKT OiJQ 5 " I
4 echte Nederlandse STOELEN, massief eiken met gevlochten zitting en RQQ . TV-STEREOKAST, geheel in eiken uitgevoerd, met draaiplateau, uit schuif bare QQQorigineel uitgestoken leeuw, SPOTPRIJS per 4 stuks *9-_%J9 berging voor video, platen en stereocassette. Kompleet SPOTPRIJS üïfO , "
Prachtige PORSELEINKAST, 2 glasdeuren boven + 2 laden, A QQQ _ .. _,___,_,„__. ~ ,

_~,' _^ —_-_*, \u
beneden 2 deuren, met gebogen kop van 3150,-SPOTPRIJS ISJSO,- Zwaar eiken BANKSTEL met lederen kussens, 3QQR -* voorde unieke prijs van vJüüj
TV-TAFELS, geheel massief eiken met lade + flessenrek of boekenplank, QQQ . »-,_.^« __~„,_-., ... »nM-nn. .-.■■..
nu voor bijna de helft van de prijs OSfö," Diverse EETKAMERS en KASTEN uit onze enorme kollektie voor echte SPOTPRIJZEN.

massief eiken met lederen kussens. SPOTPRIJS DUO," WIJ ZIJN WEGENS VAKANTIE
BUREAU met groen lederen blad + 2 uittrekbladen, bijpassende fauteuil, ook VAN MAANDAG 1 AUGUSTUS TOT MAANDAG 15
in groen kalfsleder, alles in massief eiken, origineel Lod. XV-stijl uitgevoerd. QQQQ AIIAI 10-ri 10 h o r\f\ 1 11 ir» />rci atckiiii
Kompleet van 8190,-. Nu voor minder dan de helft, Slechts een exemplaar UDOO," AUtjUb lUb IO.UU UUH btoLU I tIM!!!...

I HAAST U, ZODAT U NIET DE BOOT MIST TIJDENS ONZE OPRUIMING

"' | DIVERSE MEENEEMMEUBELEN VOOR EEN ECHTE MEENEEMPRIJST]

, -^__.m schreurs meubelen b.v.
I "!i"_ MOLENSTRAAT 10, LIMBRICHT - tel. 04490-16961

9eieenprH Langs de grote weg Sittard-Born - ruime parkeergelegenheid

j " lEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 9 UUR

JFSÊh _________________ M IM» Sk\ __________________________________________________________H____^___^^'^r>._)3l^'
i—ii ■_____■ wwW^^cta^0 ■ I_____________■ ________l^^^ -«.aniïl 1*o^_W JJ* -fll W^S*^ ***sk^^ÉÉ^^ Nlefl1 ° 1 %^ _. _#

\ ,^-^^^t _*Ê C\^ S&P"^M. - -il kW ~—wß AW fTlt? 1 -_-_-_-----. ___T i ""Tïii.nf__■ _a__t_______r ____r^ft B_^^k

hip jtitj* '$^____Sm£________________________P

fjjjgm M Q*_ r^^_\\____\ "'^~^_^x-r .siïp°itfiSf*---

-fttle' -7^ .___\\____\^i\ I H ILkII^VB dl |^^^^ 1 )
__* __F -.ft -H _____V^^H _______ I I i

________
__H^^^^

------W fv jfctfïrj^mi \\___w^^^^ V ~*o

LO., MAVO, HAVO, VWO, MTS, HTS, PA, \ V
enzovoort, enzovoort, 't Is gewoon een kwestie van rekenen. Wie niet il
meer uit wil geven dan nodig, komt vanzelf bij de Kampioen Goedkoop Mik
Huishouden terecht. Echt, het scheelt stukken! En dat is dik mee- m
genomen, zo aan het begin van het schooljaar. Waar of niet? _W

Kladblok -ïïf\
200 vel / \J
Gekleurde
paperclips O CH
potje *j.%J\J

Drie figureno QCgom C-.cJZ)
Tesa-film i AC
5 rollen _!__.*/^J
Hobbylijm O QC170 gram O-^/w
Balpennen i QCSeta3stuks..±-0^
10Kleurpotloden
Uitdraaibare Q t_V_
stift O.lllJ

'■ HBSüJi-Üiii; ■■■■iiiF^-T-ilj""!!;!;!^ lüï::'

Ringband ifi.A^17rings \^^^
Sportieve
afbeeldingen, origineel

Ringband- r_^f\*%
17 rings \f^^
P.V.C.
Tabbladen 1 7C
Vanaf JL./ *J
Kleur-
viltstiften QOR
Set a 36 stuksO.X7*J
Kaftpapier
Div. dessins, 1 AU*
School- 1 7Aetiketten ...L/U
School-
agenda A OC
Adidas sport .mTm^*J

■P^IU SchetsboekQ oc

.#.. Schooletui
Div. luchtvaart-Q CA

Érgfli -: afbeeldingen . .C.m*J\J

t Nietjestang A C/V
met nietjes....HwV/
Lettertang 7 Cf)

___^^~^\ met tape I m*J\J^
Losse ruft SpiraalblokQ Q£|
schriften \J~^^ 100 vel O.Z7*/l
Romantische

Voordeelpak
schriften
Met leuke C QC *kaften, 12 st. *J.7J*J f

Balpen
Replay 1 QC /
Uitgombaar ....l_m*~*J _^A\
tekenset 3.95 geo- 2&J
Plakband QC Jlr,eno

I
ek L*^2 rollen XID Liniaal 1

Ringband- plastic, 30 cm i-t*/
intPriPlirc r\ **.¥- Zolang de voorraad strekt. Op -OP
lIIICMCUI3 m Prijswijzigingen t.g.v. overheidsmaatregel 6" f,Vanaf -__■_. m-Wmm^J en/of van fabrikantenzijde voorbehouden- |

/^^^__^_^^_____ V£

Kampioen Goedkoop
Huishouden.

Datblijkt uit alles!
" FRANCISCUS ROMANUSWEG 2 MAASTRICHT (TUSSEN KIJKSHOP EN SUPERD0

" WINKELCENTRUM DE PAREL BRUNSSUM " RIJKSWEG-ZUID 87 GELEEN* J
" WINKELCENTRUM DN TEMPEL SITTARD " 4-3°"l

t



I>yv.^ -"Xi^-**—4js" -^ *> ss— ~"^—_____________.___._a ...-.--.__________»______________...—.......mi______

j(^g^^^^B^^>^ winkelcentrum Makadoßeek:
/^^^^^^^^^^te^^^, *snel bereikbaar via autobanen

I &^kV /TT x^v^^iii^i «overdekt winkelen C&&¥ï\M \ \__\__7J^m_t' WV¥^*%*p*kl> waiiji,piph \!3&r*'')
%tJ^mT^m*^vl.^èW^m^''- «goedkope MIR O benzine^^t-

ff.fif. 1Vftf'l l l'.?I3fcf% /C^£ek."■lA'2' - -—.■ B________________________________________________________________________________________________________ dnilden cior-a^n Massief gouden shorty_^m __^^^^^^^^^^^^j& SW sieraaen choker collier. Met 3
__r -3 H Diverse zeer fraaie Omega de Ville.-JH __f__* Te kust en te keur... Vele strengtrosjes. -| QQ■§ en Constellation HERENHOR- JH «fl ringen, hangers, colliers. Van 330,-nü 1Z/O." |

3B_BHf LOGES. Quartz-edelstaal. jH RT AS armbanden, 4LLES MET Royale aeel aouden fantasie--9| BVan79s,nü Van 995, nü jH RADIKALE KORTINGEN! RING v!n 415 n" O/lQI 3rl M7QR. AQR . J 5Br JB I Wit gouden KRUISJE met echt _&**ïl.- IPRtk_J»_7-_S. ~*ZfmJm WOM brillantje. Van 212,-nü IOK ________Pr'^__l

V^ lés, model-.K_M_/ i _S_WB RHI-""gen, broches, hangera, E''-1 _ÉT^J___£.X P Mv of «Üte"^jH m 1 i armbanden, c/iotere efc. WLy _ __*__?_[_
I -^ I nooit. ..V Hr i^BE| |3T|r "nd( U voor spec.acu/aire Al^fl _B__L __Wï. voor maar 4 |»/ ■»«■ pr/yze/. in onze etalages. ______kj____-__rW —f 990 MW Wl- K

"'■■'%■ y BÓllanten _ _>v Wltgouden zlrkoniaaet. In fraaie I
f Met '_■ Hr f *»" ""I Sieraden \inj- massieve gestyleerde uitvoering.

*| __W soleilofa _W t f\ ~~J (Irihl IrHpn K I tï\ Ring: van 285,-nü J«p

ÜSw Diverse gouden N M Wgouden *^_W> /^~~ van 215,-nü lO"»- I
ï HERnN"°

aRT?,^EtS ÊU^SSmIM. /^fUSP^XI o.a. Omega, Tlssot, /p^Pontiacmet V ~J179 j /^§P^L_S3S3|%^\ I
Pontiac NU MET i#; dr lederen riem. >^J \ / _BlNiM!^9pPl**ln_B

ZÉÉR HOGE F"/# Kwalitatief zéér TT __Pyf*_^JilOfi'É.WffflKnUTINr.FNIII ? ,*fgoed! 2 modellen: ■ W bijpassende Nü ______RM__>fWHnPl^É^nÉl£vJ I «««. Kflf «n 790, en 690, I _&+ h^r "^n" 149- FWi'' 11». f iMi' '1Kijk in onze s«f- _ _ _ IU 8^& oo,kn<ws 0.003 et I __^ittlüii^ IflfcM^iilfr. ft» VLII ■ ï,sr-"Ti'') ">"ir\ //_ _______K v^___T^B_^__TC.^l___HfV m etalages-^^^yf JzflJ.- V J. llKaÉttfmfl^JCfjMJJ I
CASiO zwart kunststof DAMES- Pontiac quartz stalen HEREN- --**HORLOGE LCD, uren/minuten- HORLOGE. 3 sterren! Met stalen
'datum/seconden. "JO (^_TI band, datum en waterproof: ■t^w_m^rjy.DU Van 395i. nu 1 QQ - 7

föSfü^^^ïTnfcSe. OL Stalen Ponlc rf?^ -^WELIER^DIAMANTAIR
model. Van 99, nü... C/\ Ar^*^: DAMESHORLOGE {^//y_ 0

fraaie, nostalgische schildpad- \-, h^,mt?»h 129-" oGrote Staat 47£211 Cv Maastricht. Tel. 043-17056 _____WT■1^ ■-■" '"' ;.', , .65.- So-■■^■..",dat 22^641 1 LT Heerlen Tel Q45-719355^g^[

V| „ 1 I Soundmachine I [Philips kleuren fv
WasaUtOlTiaat po8uco.«>o»«. AfHtauuuwboxen 26 CS 3070,66 cm grootbeeld, tip/

jf rQ Q!(
_ MG/FM-stereo. luning indikaUe. druktoetsenvoordirekte, e popu|aire wasautomaat. _,_,__ ln<Ma „e . stereo ««eirec.ee* geschikt afstemminaoP 12voorkeurzendersWQsnroaramma's Handioe *°°'"»'"'. "' autostop. solt e/ecl. morafor on arsiemmingop u'zenaers,

H ugrummu b. riunuige
loudne** m Aansluitingen voor hoofdtletoon. AFC tervoorkoming van afstemver«nonokoP bediening. Roestvri|- platenspeler,4 speeker* . Dl* plug .Speelt op |oop fron t|uidspreker. van 199".

"- lichtnet en betten/en voor^___^ ____^

_____
£.—.»-—». ' 77Jé"

A _ "_
MUle" v8r>_«»-=_--__=_=3. .^^..^^....r K ' ■ r~~~i: ', vY voorN^_-^ / trommel. ,e ____ L'lljrm __[_ "_■ ~ .VJ „TF^

vanB9s" _a\\\o¥^ ___\ \\j* l*lVor
KOR ■ i phM'Ps .^s..^^^—.^
f^_^_W^ dubbeldeurs koelkast f^^^^^^W

PLTt: . ARB 441. Bovenvriesruimte van 60 I1"-*—'IC| 'Ups Cassettedeck liter en onder koelgedeelte van 220 B~'""~i
ortischn t __"

liter. Automatische ontdooiing.
lr?sSettprl ,S UU von 430.-voor I Binnenwanden van aluminium.

V° lbV- Sofrtouch en k__ II Jl|
beters met licht. £/Qi_VJk ?^f?B_f=jJ^ _ __ 11'

" \ li li^L__ f Philips draagbarekleuren-

- *^H1H o______l______K j3£j -.-.",, ~'~" - cm beeldbuis.Druktoetsen
*■.[ =~2MJ~ '-'__- ii*.i O BaSöT voor 12voorkeurzenders. Uitste-
fc ;ir~ I-1 | IÉF I kende geluidsweergave.Afneem-
HifT^ T r— 1 11 ISl's^ P^^M bare telescooPantenne. Geschikt

OQX RamO 100 w mSST^ T"^L-J voor videorecorder-weergave.

'e 9 systeem Ë^^^^^gk W tWÈ Aansluiting hoofdtelefoon. Ver-
ilr o°fneembaar0 °fneembaar KM i»t-■ ■ ■ ife^fc. zonken hond

m\fX^W_\\Mr, lölL ÉHBfl PB greP en. U _#^_
-mogen MS_M \-~ L 1375- V# Jf"jit __T__^k M T fl li ■ *

V329 BftÉll De electro-afdeling bezorgt gratis aan huis!
F\^»T*S Alleartikelen met volledige garantieen service.

~1 Caravell \_W_\w^A M F Lm K *_< __k^(-><_^
I LDXE DH_PVR_ES-__ST

’ inhoud 200 liter ___M MM MM -M-^m
ffg^-- van 778- PS I^UIWRSBl^^cjo i^HBBH_I
k ! m\_^_^^m^

m̂\\W_W\M Zolang de voorraad slrekt. Afwijkingentn afbeeldingen voorbehouden,*^r ' I promenade heerlen " 2e etage telefoon 045-712057

11

Philips wasautomaat
AWB 921 E-nergiesPaarpro-
gramma, 2 kg. wasprogramma,
regelbare centrifuge van 850 toeren

Erres Audiorack 525
Met Tuner RT 333, AM/FM-srereo,
automatische FM fijnafstemming,
2 x 25 Watt, Halfaütomatische
platenspeler RT 133, Cassettedeck
KT 233, soft touch bediening,
geschikt voor metal tap>e. Kompileet
in audiorack met glazen deur en
zwenkwielen. Adviesprijs 1698.-

- ;
ARISTONA STI_REO CCMBINATIE 1
VANRADIO, CASSZ_rn_REOQRIK_R,
PLAT___N3F_El_ni EN ▼t_KMUK____R

" FMySteieo, midden en lange golf ,
"2 x 10 Won
"Automatische FM fijnsteemming

"Elektronisch gestuurde plstenspelermotor '" Cue en review-mogelijkheid oprecorder I

"KOMPLEET MET BOXEN.^— _^^ I
Van 2W^'voor ___\^__W____
wtMMM **▼© :

________________________________________________________________ ,

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. 04r>
725507. Dealer orig. Ro-
max-uitlaten.
Voor BALANCEREN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Te k. 2 HONDA'S 250 eb,
bwj. '79 en '81. Tel. 04492-
-3774.
Te k. GOLF 1100 '76,
groen, ’' 2350-, i.z.g.st. Tel.
04494-47737.
Te k. wegens omst.h.
FORD 1600 GL m. Lpg,
goudmet., zeer mooi 11-
-78, ’ 4350-, 04498-54742.

Voor AUTOBANDEN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor SCHOKBREKERS
Autobanden Thijssen b.v..
Geleen, tel. 04494-45100.

Voor UITLIJNEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen. tel. 04494-45100.
Voor ACCU'S Autoban-
den Thijssen 8.V., Geleen,
tel. 04494-45100.

Jetta GLS '81
Audi 80, '79 en '80, 4-drs.; Audi 80 L, '79; VW Jetta GLS
autom., '82; Jetta Expoet, '81; Jetta GLS, '81; VW Pas-
sat L, '81; Golf, '74 Vm '81; Alfasud, '82; Golf GTL, '81;
Renault 5 GTL, '81; Honda Accord, '78; Fiat Mirafiori,
'75; Renault 14, 79; Ford Taunus 2 Itr. GLS, '80, 4 cil.;
Ford Taunus 1600, '78; Ford Escort 1300 Sport, '81;
Ford Escort Ghia, '81; Mitsubishi Sapporo, '79; Opel As-
cona, '79; Opel Kadett, '80 en '81; Simca Horizon, '80;
VW Polo C, '82; Golf diesel, '78. Peter Schunckstraat,
Heerlen, tel. 045-412641. Geopend ma. t/m vr. van 9.00
tot 18.00 uur, zat. van 10.00 tot 17.00 uur; donderdag
koopavond tot 21.00 uur.

Verkoopcentrum Veneken

OPGELET! Wij geven

’ 100- tot ’ 20.000- voor
uw auto en sloopauto. Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.
Auto's te k. gevr. Betaal
§oede prijs en vrijwarings

ewijs. Garage SCHAEP-
KENS, Khmmenderstr.
110 Klimmen tel. 04405-
-2896.
Gebruikte AUTOBAN-
DEN te k. Doe-het-zelfga-
rage, Arnoldenstr. 16,
Stein-Nieuwdorp. Tel.
04495-2210.
SOS-SLOOPHANDEL ia-
en verkoop van sloop- en
tweede handsauto's Haef-
land 28 Brunssum, tel. 045-
-259912.
Met spoed te k. gevr.
LUXE WAGENS, bestel-
bussen, ook schade of de-
fect. Hoogste prijs. Tel.
045-456963.

Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw OUDE auto. Bel045-751446. Gratis afhalen.
AUTO'S te koop gevr. bwj
'74 t/m '80. tel. 04405-1994.
Wij kopen en halen uwSLOOPAUTO, ook scha-dewagens. Autohandel ensloperij S. Marxer. Kapel-
weg 24, Heerlen, tel. Ö45-
-720418.
Te k. in perf'. nw.st. FORD
Escort 1.3. 1978, ’4250.-.
ml. 043-10140.
Te k. als nw. PEUGEOT
604, duurste uitv. met
LPG, bwj. 1978. f5250.-.
Mgr. Poelsplein 39. Heuge-merveld-Maastricht.
Te k. FORD Transit
vrachtwagen met dubb.
wielen. Levland Sherpadiesel '77, Ford Granada
stationcar op gas '74. Tel04492-3774.

{ Eiken bankstel onnn Eethoek eiken ttnn

" 2975 ZUUU,- 1900- Il UU,— «
t BMPa^ende salontafel 5QO _ Eethoek eiken

1795 1250 _ I
1 Eike"bankSte'

_«0, 1700,- eethoek eiken = 9flo'_ j
" Bijpassende salontafel om _- '" 500- OOU,— Eethoek eiken onn ".: Eiken bankstel . ' 295-ÖUU,- jl
" 1995- IODU,— Fit-form TV-faut. i Qnfl

" Leefhoek losse hoes oonn 250°- «ÖUU,-
-" 2995 ZZUU,— LA-z-Boy innn 8
" 2- + 3-zits bankstel onnn 1500-IUUU,— ♦»

" 2900 ZUUU,- Fauteuil leder „-nn
" 2-+ 3-zits bankstel icnn 1995- 14UU- J" 2250- lbüü,- Fauteuil stof iQftn" Bedbankßeka IRnn 1895-1200,- !" 3250- IDUU,— ' «

2- + 3.zi,s bankstel «— 1695_1000,- |
" Wandmeubel eiken .--nn Fauteuil stof n <

" 2995,- 1400,- 475~ OOU,- r»
" Wandmeubel eiken Oünn Fauteuil armJ 3450- 2400,- 550- 4UU,-
-" Wandmeubel eiken 4 cnn Slaapk. eiken oonn5 2295- 13UU,— 4950 - O-tUU,— «

" Wandmeubel eiken IQnn Slaapk. eiken onnn2850- 13UU,- 4795-3000,- !2 Wandmeubel grenen QQC SlaaDk eikent 2400- 895,- Slaapk. eiken 2800,- j
" Kleinmeubelen met 30-40-50% korting [
" Lampen met 50 tot 80% korting J
m m~ ■ 1 ï Z "I Donderdag koopavond «"

" hoornet kompletere wonen. tot9uur

" W~^m^_^_^_^_^_r^_^_Tmm^___________m___\ showrooms te_____ _P^T^^ Lr M Geleen:

" ■ ■k' _w *>^Mw lA lil ■| I Rijksweg-Centrum 47

" 1 ■ B ~ . \W I I ■—I Bi —modern
BH^V Bloemenmarkt

- klassiek ■ wooninr.

" Hoofdstraat 370 - HOENSBROEK - Tel. 045-211254 »». ■■■■■■■„ic.vx I
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Jy^^vllfflc^wJjß* kunt u Profiteren va>l
f^A^^|^]|^iß^^|f^f^ongekende prijzen in de

.-.fl ___r I ______■ I _____________É __l^ I -_-_-_--_r ______________É __l^ ------- fl fl I fl I _----------------fl

I Ife^ «v II BH W \ mW Hl HH Ife^ w

10-30en zelfs 60% kortmc
BSÏMSSiSSH HcitJ Uij i \c\ uc_m _■r#4i i\ va m i ac_w

Mfl Effen enbedrukte overgordijnen jpprEnorme voorraad zuiver
l^Pfe-^Y^W Ü&ss.-- I Diverse rollen modern en klassieke /"\/\ kaïDetteil Van Louis dev^zdffigjo^ 4>yU rfêL Poortere met30%KORTING

OpP U Chenille Velours overgordijnen 170x240 van 51 0,-voor v_j3<3,~

Nprppns pnedknnïi?'^ Kamerhoog overgordijnen ?Tvri£n 100°asn verscheerwol fiQO -INergenS gOeOKOper. Zware kwa iiteü
,
Veioursfn Berber- - 170X240 van 950,-voor VJI/V/e

Mensen dit is geen drukfout wel super voordelig. stoff nu met te korti | Q QQA
vanB2,sonuvoorslechts 4^," 2qqx 300 van 1450,-voor WUf

Compleet bankstel in effen of I \vl^fc _~ _.
gebloemd- nu J.JZ7J,- Mooie nieuwe partij vitrages met IndiaPerzians orvr-„.. __i 1 i_jjj Handgeknoopte Henz kleden VCUI^ .Eiken eethoek geborduurderanden GT Cf| 170x240 van 1250,-voor Oz/3e
4 massief eiken stoelen met beklede zit. mmt f\ IB9cm hoog. Van 16,50 nu nog voor mJ}*J\J __rf\_^Geheel colmpleet met bijpassende _S£^ll. ,„„„,„, ,-,-._- I —tafel voor een ongelooflijke prijs van ODUf — —— 200X300 van 1775,- voor ±^>*J*J,— : — Vitrages met loodveter _^£Ê_ltm_a**!z*~~_Eiken tOOgkaSt In effen wit of berbertransparant o^^^^_^^^^^^£^&^~-—Velen profiteerden reeds van deze NU met 50%KORTING 0 LTbijzondere aanbieding. Toch leveren C__%C\f- X /^wij dit pracht meubel uit voorraad OVJ J ~ 150cm hoog van 16,90 voor Vj^-hmÉ^M
voor een unieke prijs van KJ^^M%

C\C\. '"■$ -_\
't Neusje van de zalm 2iocm hoog van 21,90 voor WjyJ\j "^^^^^^^^^^^^^^^^M^Het sterke tuigleeren het strakke chroombuizen frame _- « ir __r\ __^
maken van deze eethoek iets bijzonders. Zet daarbij de vlf 1 H^^y^Tl.^^.^.^ET.T^Cß
witte kolompoottafel en uw interieur _—* g_ 270cm hoog van 27,90 voor -M--*_wy*_f\J __rAI_U l)___7l
isaf. In de opruiming kost deze L^l I -■"" m^U^^^^^s^t^^^^^^M
formidabele eethoek: Tafel (120X120) M __M__H__M_»<%__~__________

stoel in zwart of wit leer per stuk | _WBSÈÈ Reeds velen profiteerden van deze

W \i^^Êmt_mLi_^ÊÊ_^^ff il Dralon Velours Hill Louis dePoortere Velours tapijt

-■ -^^*ögfiS^ ll^^§l^*^ Schitterende zware Velours KORTiTVr" 1

H..^' j r-r*nr T/rknnrixT/-iHifi Leverbaar in de allermooiste kleuren _*-_*--_**i,^^--*li^ ■Meer dan 50%KORTING lij zilvergrijs blauwwit beige 98-

-l__^L"^___rl>w_^: ____/ ______P%Vt\i _/ *^ *__»^_l_. 1 J- i>_ï" l^**»*""^»-*»*' t_W \\\Jr^ » t i k i "■"^^r"

\ meubelen, tapijten, vM^Tf]iJlfl * 'T Ff 7f I ïï_WêW 4slaapkamers en gordijnen. V ■ f^H ft AwA^AWaFa Aw w Wf_^^
Donderdags L^ flj| ■■ IJ ■■ HÉÉhHÉ r_^_tVl

v koopavond ft rj I ft *_^T_^k\ tot 21.00 uur i^i sbsl mdÊLttm

Ditkomt nooit meer! 1 'I
i': '>" te V

Ken schoonheid van een slaapkamer.
Uitgevoerd in chique blank eikestructuur.
Ledikant 140 X 200 of 180X 200 n/\p
plus nachtkastjes en ombouw, / \*M *% __,
ruimen wij nu supervoordelig op: * +-r%_Jj
Bijpassende schuifdeurkast met spiegel nu 895,-

-„Paradise" dekbedden
Het meest bekende merkdekbed -f p*
vliegt werkelijk de deur uit aan deze x. "*supervoordeel prijs 1-persoonsnu nog fjfyZ^

2-persoons nu nog __m__mZ7"
De echte binnenvering matrassen
van Eastborn met garantie
Fantastische matras met zomer en _^ 4_C*%
winterkant. Afgedekt met schapewol. I VfV\ _*

1-persoons van 259,-voor __I_.«_^t/«9QO'2-persoons van 379,- voor _ml_c\_jf
Massief grenen ledikant lArMet bijbehorende lattenbodem I vl *^ __.■ 90 X 200 Nu slechts JL»,,/\J «
rcs©- Aaßé dekens
W'l Wie nu nietkomt is te laat!

Ongelooflijke aanbieding in merk-
dekensvan de allerbeste kwaliteit. _f_T\Diverse kleuren beige — blauw. ■\^f -"Normaal 155,- Nu *-**-*"

I wonen Berber I
I Louis dePoortere f

| IïÏ9y f|JJ|tgratis ,eBgen I

Industriestraat
SITTARD J
alleen /
meubelen X
Donderdags /
koopavond _r
tot 21.00 uur /
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Fifi (1)
■Was het nu realiteit offictie?
W bedoelen de nieuwsreporta-P. maandagavond op teevee,

'er die Duitse geheimagent op
l' Heerlense terras, stiekum
'spioneerd door die omroep en

ftt weekblad, met superspan-
wn.de muziek op de achter-
fond, heel geheimzinnig alle-
P-al. Want we hebben nu een

televisieheld. Na der
*e, der Kommissar, Tatort,
frrick en noem maar op
"am plotseling een nieuw
*ns onderde heroïsche noemer\fi onze huiskamer binnenflit-
*i. Hij was even hierom drug-

I'diers uit hun tent te lokken en
f grens over te krijgen naar
est-Duitsland.

Fifi (2)
y Buiten de Heerlense gemeen-
ffPo.i.ie om ging Fifi te werk,
odieus gekleed, met veel poen
bzak, in een supersnelle splin-

Porsche, we weten
ef natuurlijk niet zeker maar

'e denken wel haast met mi-
'lilleurs in de koplampen en

in de achterbak.

'n toch zat hij gewoon op datleerlense terrasje, eigenlijk net
Pt, bijna een mens. Fifi, de''eutoe James Bond.

Zonnebloem
i Helemaal geen Fifi is Jopussen uit de Venweg 83 in

verwoed amateur-
j'tnder, kweekt in zijn volks-
j ntje aan de Rembrandt-
.T^at niet alleen grote bloem-
*'en en dikke preiplanten,aar heeft datjrbij ook nog iets
j^Grts. Met een pitje heeft hij
-71 zonnebloem gekweekt met_n één stam maar liefst der-
.%} zonnebloemen. Een uniek"?al, beweert hij, dat zelden of"it voorkomt. Het is maar te
Pen dat het voor Jo geen vis-
*slatijn is, want je hebt altijd

baas bqven baas.

E miei
-Dag vader en dag moeder,I^9 zuster Ursula. Ik zie het

f_fr niet zitten, ik ga naarAme-. 'ca". Ro_, de Nijs Zong dit lied-_ ,enfcele jaren geleden (en mis-
ken nu nog wel). Wij weten. et 0f Emiel van Egdom een
I^Je heeft dat Ursula heet, feitrechter dat hij naar Amerika
|j*at. fftj is gitarist en gaat aanE?' Berk.ee College of Music in

ston studeren. Die studie is
r°9e.ijfc gemaakt omdat hij
E*'* 'scholarship' heeft gekregen

''et zogenoemde Jazz Mas-
Scholarship Fund. Emiel

a rtrefct zaterdag maar uiter-
__,rd wordt er eerst nog een af-(j^eids/eest gevierd. Dat ge-
§ Urt vanavond in café De
i n a9geiaer aan de Akerstraat

Diverse musici
e reo*° komen en het staat

e vast dat er heel wat muziek?'laa/c. zal worden.

Culpa
$e/> a eulPa'< schrijft Hub
qq, ren ons. Hij bekent schuld
in ldefout die gemaakt werd
r^^f °riefvan Scheeren, samen
Ger Aktiegroep '81 enfractie
'T*s_ards' aan media en andere
(Je <?pties over toestanden rond

*n di-e brief stond het
irj?r^ 'recepercussies'. Nou,
$ bestaat niet, dat moest in-

'rePercussies zijn. „Dedr/S_ w die voor ons die brief
ty °enW getypt heeft, heeft
'cun andschrift weer eens niet
«ch n.en lezen. Mijn eigen
U>et d"> schrijft Hub. Zo. nou
9es.fi! 1 We meteen wie die brief"breven heeft!

Contact
% 7
°£> "h li 'k tijdens mijn vakantie
rief l eiland Bali doodleuk een

kiy_i te schrijven naar mijn
r>lirn ren in Heerlen, staat over
«e Jj s°houders een Amerikaan-
\it U mee te lezen"< vertelt Bèr
bij 'hoofd van 't Pannesjop,
k'ijfcj Jn aankomst thuis. Later
der deze man George Schnei-
d_r e zijn, een van de bevrij-
her■ Vo-n Sittard in 1944. Hij
het nerde zich nog Rolduc en
tytj ad.o.caa. van een kolen-
t>ee j ■*n die periode trok hij
Vjs °P met een zekere Bram
»nan

r Ul' Kerkrade. „Met deze
lüqi Zou ik graag weer in con-
rikaalen fcomen". zd de Ame-

Mocht iemand weten
met Bram Visser is ge-

ief| °/ waar hij momenteel
4eje r°f mogelijk dat hij zelf
<W kolom leest, dan graag
1%0. il6" met de heer Smit, te--11 '24684.

Loods van Tebrub BV
Rubber blijft

maar branden
HEERLEN - Ook gisteren konden
boven de rubberfabriek Tebrub BV
aan de Nijverheidsweg op de De
Beitel in Heerlen, na de enorme
brand van maandagavond, nog
steeds rookkolommen worden
waargenomen. Voortdurend ont-
staan er kleine brandjes in de
smeulende resten rubber. Vier
brandweermannen houden de
wacht. Vandaag komt de Volksge-
zondheidsdienst en de Arbeidsin-
spectie een kijkje nemen. „We ne-
men geen enkel risico", zegt
hoofdbrandmeester P. van der
Plaats. „Het zaakje zou allang afge-
lopen zijn, wanneer we het geheel
zouden afdekken, maar dat kost
tonnen. We starten zou snel moge-
lijk met de sloopwerkzaamheden".

Crossbaan aan de Egstraat—Heerlerbaan

Jeugdig bezoek
voor wethouder
HEERLEN - Wet-houder Willem Bosvan Heerlen heeft
woensdag heel watjeugdige bezoekers
in zijn kamer ge-had. 's Middags
kwamen zon tienkinderen en tweemoeders de wet-houder vragen ofhij dekruising Vul-lingsweg _ Paiesti-nastraat niet watveiliger kan ma-ken. Er werd omstopborden enstopstrepen enz
gevraagd. De jon-
gelui namen geenblad voor de mond.Vanachter eengroot gias frisvroegen ze de wet-houder'recht op de

man af om verbe-
teringen aan te
brengen.

Wethouder Bos ver-
zekerde het jeugdi-
ge gezelschap dat
hij direct zou na-
gaan ofer verzuimd
is na het vernieu-
wen van de slijtlaag
op de weg, strepen
te trekken. „En de
verdere suggesties
bespreken we in de
verkeerscommissie
van onze gemeente,
die vergadert half
augustus", zei hij.

Overigens werden
de vragen van de
jongelui onder-
streept door een pe-
titie met 180 hand-

tekeningen die aan
wethouder Bos
werden overhan-
digd.

Meer concreet
nieuws had Willem
Bos voor de jeugd
van Heerlerbaan
die 's morgens zijn
kamer reeds be-
volkt had. In dit
geval ging het om
een crossbaan. „En
die komt er", zei
Bos, alsof hij Sin-
terklaas in eigen
persoon was. „Nog
deze week zal een
terrein aan de Eg-
straat worden geë-
galiseerd en daar
wordt een cross-
baan ingericht".

]" Wethouder Willem Bos kreeg gisteren tweemaal bezoek
van groepen jeugdigen die om zijn medewerking kwamen
vragen. 's Middags kreeg hij een petitie met 180 handteke-
ningen voor een veiliger kruising in de wijk Heerlerbaan.

BRANDJE IN
CAMPINGAUTO

EYGELSHOVEN- Tijdens het vul
lenvan een gastank in een camping
auto bij een tankstation aan di
Truytstraat in Eygelshoven ont
stond gistermorgen een binnen
brandje in de wagen. Het gas word
gebruikt voor de ijskast en he
kooktoestel. Het ontluchtingsventi
lator zat op een plaats waar hi
eigenlijk niet mocht wezen. De eige
naar van de campingauto, net teruj
van een vakantie in Spanje en op
weg naar zijn woonplaats Amster-
dam, liep enkele lichte brandwon-
den op. De schadewordt geschat op
7.000 gulden.

ArthurKeulen: 'Waar zijn de grenzen?9

SIMPELVELD - De Simpel-
veldse ondernemers zijn ver-
ontrust over het plan van de
gemeente om in de kernen
Simpelveld en Bocholtz een
'klusjesdienst' te starten. In
deze voor ondernemers niet
al te florissante tijden zien zij
in een dergelijke dienst een
geduchte concurrent, temeer
daar het in het voornemen
ligt de klussendienst te laten
functioneren op een zeer lage
tariefbasis: vijf gulden per
uur.

VoorzitterArthur Keulen van de on-
dernemersvereniging: „De laatste
tijd wordt veel gesproken over de
reguleringsmaatregelen en lasten-
verlichting. Dit is echter het tegen-
overgestelde. Waar zijn de grenzen?
Mijn bedrijf bijvoorbeeld voert da-
gelijks gemiddeld 50 klussen uit,
die nu dus door die dienst kunnen
worden gedaan. Maar ook de ge-
meente houdt zich hiermee bezig.
Neem de dienst publieke werken,
die zich vroeger beperkte tot huis-,
tuin- en keukenklussen, maar nu
ook al verbouwingswerkzaamhe-
den uitvoert. Je weet waar het be-
gint, maar niet waar het eindigt".
Voorzitter Keulen zegt zeker nog
met de gemeente te willen gaan pra-
ten over het nu genomen initiatief.

Vrees ondernemers
voor klussendienst

Vakman
Volgens Jef Sangers, hoofd van de
afdeling Welzijn, loopt het alle-
maal zon vaart niet. „Nee", zegt
hij, „we willen beslist niemand be-
concurreren. Gedacht wordt aan
karweitjes waarvoor de vakman
niet zoveel belangstelling heeft en
aan klussen die voor oudere men-
sen niet te betalen zijn.

Ik denkaan het leggen van eenrijtje
tegels, het maken van een stekker
aan een snoer of het maaien van een
gazon. Wij gaan er van uit dat alle
materialen gekocht moeten worden
in Simpelveld. Bovendien is het
niet de bedoeling dat werk wordt
gedaan voor mensen met hoge inko-
mens. Wij nemen zeker geen algehe-
le tuinverzorging bij een bungalow
voor onze rekening".

De startsubsidie van het ministe-
rie van Welzijn, Volksgezondheid
en Cultuur is nog niet binnen. San-
gers: „Pas als wij over 30.000 gul-
den ter bestrijding van de werk-
loosheid beschikken kan het plan
worden uitgevoerd. Onze eerste
daad zal dan zijn het leggen van
kontakt met de ondernemers".

Intussen is de gemeente op zoek
naar een geschikte werkplaats voor
de klussendienst, die een vervolg is
op het onlangs afgesloten project
waarbij een wandelroute doorwerk-
lozen voorzien werd van voorlich-
tingsborden.

VOOR RESTAURATIE KERKDAK INHUESRERG

Burgemeester Rutten
goed voor eerste lot

HULSBERG - In aanwezigheid
van het loterijcomitékocht burge-
meester Chris Rutten van Nuthgistermiddag het eerste lot van
pastoor J. Peeters, een lot dat de
aanzet moet geven voor een grote
aktie die nodig is om de reparatie
van het dak van de St.-Clemens-
kerk te bekostigen.
De totale reparatiekosten bedra-
gen vier ton. Door subsidies van
het bisdom, de provincie en de ge-
meente blijft er nog een bedrag
openstaan van één ton. Middels
een loterij tracht men dit bedrag
nu bij elkaar te krijgen.

De St.-Clemenskerk dateert uit
1820. In 1907 werd het kerkgebouw
uitgebreid met een nieuw priester-
koor en een tweetal sacrestieën. Het
plan hiervoor werd ontworpen door
het architectenbureau Cuypers uit
Roermond (zonen van de grote Cuy-
pers die het Rijksmuseum te Am-
sterdam heeft gebouwd). In 1930
kreeg de kerk haar huidige vormge- " Met het zetten van een handtekening koopt Chris Rutten heteerste lot. Mr. Engels en pastoor Peeters (rechts) kijken belang-

stellend toe. —

Buurman in shocktoestand naar ziekenhuis

Kinderen stichten
brand op zolder

BRUNSSUM - Twee kinde-
ren, die op zolder met vuur
speelden, zijn er de oorzaak
van dat een zolderverdieping
van een woning aan de Mo-
lenstraat in Brunssum gister-
morgen helemaal is uitge-
brand. Het vuur brak door
naar de zolderverdiepingen
van beide aangrenzende wo-
ningen. Twee politieagenten
hebben één van de buren, een
85-jarige invalide man, uit
zijn huis moeten halen. De
oude man moest in shocktoe-
stand naar het ziekenhuis
worden overgebracht

Tegen elf uur ontstond de
brand. De twee kinderen uit
het gezin dat in de woning aan
de Molenstraat 77 woont,
speelden op zolder. Een spel-
letje met vuur en in een mum
van tijd stond de zolderverdie-
ping in brand. De vrijwillige
brandweer van Brunssum was
snel ter plaatse met twee blus-
wagens en de nieuwe ladder-
wagen, die gistermorgen voor
het eerst zijn diensten kon be-
wijzen. De brand was snel ge-
blust. Het dak ging eraan en de
eerste verdieping van het huis
liep waterschade op.

ving. De toren werd toen gerestau-
reerd en werden twee zijbeuken
aangebouwd.

Er zijn 1500 loten van honderd gul-
den per stuk beschikbaar. Er zijn
tien maandelijkse trekkingen waar-
bij ieder lot dus tien keer meedoet»
De hoofdprijs is een personenauto.
Andere prijzen, die te winnen zijn,
zijn onder meer een weekendje Pa-
rijs, Berlijn ofKopenhagen en een
vliegreisje.

Om iedereen die graag een lot wil
kopen, ook in staat te stellen inder-
daad een lot te kopen, wordt in eer-
ste instantie gewerkt met inteken-
biljetten. Het bedrag van honderd
gulden kan ook overgemaakt wor-
den op bankrekeningnummer
12.41.16.205 ten name van "Samen
sterk voor de kerk" bij de Rabobank
Hulsberg. Op dit nummer kunnen
ook giften gestort worden.

" Met de nieuwe ladderwagen kon het vuur snel worden ge-
blust.

Rondvlucht
Wanneer het dak van dekerk klaar
is, zal pastoor Peeters, samen met
de burgemeester, een rondvlucht je
maken boven de kerk om te 'con-
troleren' of het dak daadwerkelijk
gerepareerd is.

Op zondag 22 junivan het volgende
jaar zal de hoofdprijswinnaar be-
kend gemaakt worden. Deze trek-
kingsdag zal omlijst worden door
een feestprogramma met daarin
voor ieder wat wils.

De eerste trekking wordt op vrij-
dag 23 september verricht door
burgemeester Chris Rutten.

Helemaal over de toeren van-
wege de toestanden rond de
brand, hebben twee politie-
agenten van Brunssum de be-
woner van nummer 75 aan de
Molenstraat uit zijn woning
moeten halen. De invalide
man weigerde aanvankelijk
het huis te verlaten, maar om-
dat op de zolderverdieping het
vuur doorbrak naar de aan-
grenzende huizen, moest dat
wel. De man werd door de
agenten naar buiten gedragen
en per ambulance naar net zie-
kenhuis gebracht.

ALS EIEREN
ZO GROOT...
RIMBURG - Behalve in het
fruitgebied van Zuid-Limburg
werden ook delen van de Ooste-
lijke Mijnstreek, met name
Rimburg, gisteren getroffen
door een korte maar hevige ha-
gelbui. De bui duurde slechts
twee minuten maar in dieperio-
de kwam een enorme hoeveel-
heid hagelstenen naar beneden
waarvan sommigen een door-
snede hadden van vier centime-
ter.

De stenen sloegen grote gaten in
kweekkassen en golfbladdaken.
„Het leek wel of het complete
kippeëieren regende", aldus een
inwoonster van Rimburg. ..Dit
heb ik nog nooit meegemaakt".
Ook de lucht zag er op dat tijd-
stip onheilspellend uit. Donkere
wolken werden met een enorme
windkracht over onze regio ge-
jaagd. Vogels die in deze om-
weerswolk terecht kwamen bleef
niets anders over dan met de
wind mee te 'hobbelen. Een an-
dere inwoner herinnert zich dat
'n bui van een dergelijk kaliber
voor de laatste keer voorkwam in
1929.

# Veel Rimburgers koester-
den de enorme hagelstenen
als een kostbaar souvenier.
Zo ook Ank, Toni en Ruud.
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(ADVERTENTIE)

f TE DIK? >
Niemand heeft ___B^ *■..„
hetrecht zijn Wj, 9
gezondheid zo te f .
verwaarlozen! k \
Wie er zo uitziet, kan alleen ’ ]É_±< _■_■ \maar ontevreden zijn en Ë UWÈÊ>m__\door (uit onvrede) steeds I ' ■ __* Jmaar weer te elen, worden \ V .'
de figuurproblemen telkens \^^| _Wk
Vanaf morgen
kan uw leven er \ /
anders uitzien! \ /
Het l>gtaan uom meer van \ T. jk*','""'l*"
uw teven te maken! Gri|p Al t»«dit
uw kans, doe het U kunt 1 ,mmi
echt in heet weinig tijd weer f i|tuat n'
een prachtig figuur heb- I■' \ f dijen,
ben. Aantrekkeli)k en zelf- ' 1 \f I ’ "»"*.
verzekerd hoeft u mei bang | ' /
meer te zijn voor de blikken Jü
van anderen Bel op om %&
met ons een datum af le
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JjJT^^fc instituut
iH. | LA BELLE HELENE
f_^^^J( Saroleastraat 14
,\V\-|.^r Heerlen



Geboren: 26 juli '83
ROBERT

zoon en broertje van
Lon en Hans,

Christophe en Ellen
W. v.d. Grachtstr. 32

Heerlen
Tijdelijk adres:

St. -Elisabethkliniek
Heerlen, kamer 21A

Te k. PUCH Maxi, kl.
nostalgie, bj. '81, sterwie-
len, met verzekering.
Maandagstr. 26, Heerlen,
tel. 712997, na 17.00 uur.
Te k. ZUNDAPPKS 50 pr.

’ 900- Staringstr. 19 Heer-
len.
Te k. MT 5 Parijs-Dakar,
bj. eind '82, km.st. 1000.
Regentessestr. 4, Heerlen.

)) RON JANSSEN ((
)) EN SYLVIA STASSEN ((
// gaan trouwen op zaterdag 30 juli 1983 \\
\) in de Heilig Hartkerk te Mariarade, (l
(( Hoensbroek om 15.00 uur. )1

f( U kunt ons feliciteren van 18.30-20.00 ))
IJ uur in het „Chalet", Komeetstraat 25a \\
V\ te Treebeek. //
\\ Burg. v.d. Kroonstraat 18, (/'
f/ Hoensbroek li

[/ Hommerterweg 151, )l
l) Hoensbroek II
ï) Toekomstig adres: " \\
L\ Schachtstraat 69, //
[/ 6432 AS Hoensbroek \\

f
Dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft bete:
kend, geven wij met droefheid kennis, dat heden
onverwachtvan ons is heengegaan,mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa, broer, zwager en
oom

Hary Huntjens
echtgenoot van

Agnes Coonen
Voorzienvan het h. olieseloverleed hij in zijn 80-ste
levensjaar.

Kerkrade: A. Huntjens-Coonen
Kinderen en kleinkinderen
Familie Huntjens
Familie Coonen

6461 VX Kerkrade. 26 juli 1983
Bockstraat 32
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op zaterdag 30 juliom 10.30 uur in de parochie-
kerk H. Catharina in Kerkrade-Holz, waarna de be-
grafenis zal plaatsvinden op de centrale begraaf-
plaats Schifferheide.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijndeT'an uw medeleven is er geencon-
doleren.
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
de Lückerheidekliniek in Chèvremont, St.-Pieter-
straat. Bezoek dagelijks van 18.00tot 19.30uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze aankondiging als zodanig beschou-
wen.

1 t
Bedroefd geven wij u kennis van het overlijden, na
een langdurige ziekte, voorzien van de h. sacra-
menten der zieken, op 63-jarige leeftijd, in bejaar-
denoord Vastrada te Susteren, van mijn dierbare
vrouw, onze zorgzame moeder en lieve oma

Miet Vromen
echtgenote van

Gerard Schmeits
Wij vragen u voor haar te bidden.

De bedroefde familie:
Susteren: G. Schmeits

Nieuwstadt: Mia Reijnders-Schmeits
Chrit Reijnders

Nieuwstadt: Hub Schmeits
Tiny Schmeits-Rouschop
Davy, Sandy
Familie Vromen
Familie Schmeits

6114 HG Susteren, 27 juli 1983
Kloosterstraat 31
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben
op maandag 1 augustus om 11.00 uur in de paro-
chiekerk van de H. Amelberga te Susteren, waarna
per auto naar het crematorium te Heerlen voor de
uitvaart van 13.30 uur.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.
De overledene wordt herdacht in de eucharistievie-
ringen van het weekend in voornoemde kerk.

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

Bedroefd, maar in grote dankbaarheidroor wat hij
voor ons is geweest, delen wij u mede, dat God ge-
heel onverwacht tot Zich heeft genomen, mijn lieve
man

Lucien Prevoo
echtgenoot van

Ans van Oeveren
in de leeftijd van 84 jaar.

Gulpen: A.J.M. Prevoo-van Oeveren
Heerlen, 27 juli 1983
Corr.adres: Landraderweg 8, 6271 NT Gulpen *
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis zal plaatshebben op zaterdag 30 juli om 11.00
uur in deparochiekerk van de H. Petrus te Gulpen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Rozenkransgebed, waarna avondmis, vrijdag om
18.45 uur in voornoemde kerk.
De dierbare overledene is opgebaard in het uit-
vaartcentrum „Dela", Grasbroekerweg 20 te Heer-
len, alwaar donderdagen vrijdag bezoek van 18.00
tot 19.00 uur.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving
te zenden, deze annonce als zodanig beschouwen.

De plechtige eerste jaardienst voor

Mevr. J.C. Plum-
van der Schaft

zal gehouden worden op zaterdag 30 juli om 19.00
uur in de parochiekerk van de H.H. Marcellinus en
Petrus te Oud-Geleen.

Kinderen en kleinkinderen

t_^^^ =̂*^~ dan landen wij veilig
* ter hemelse ree

en danken u eeuwig
o sterre der zee

Bedroefd, maar met grote dankbaarheid voor alles
wat hij voor ons betekende, geven wij kennis, dat
na het ontvangen van het h. sacrament der zieken,
in de gezegende leeftijd van 93 jaar, van ons is
heengegaan, onze lieve en zorgzame vader, schoon-
vader, grootvader, overgrootvader, broer, schoon-
broer, oom en neef

Hermanus Hubertus
Camps

echtgenoot van wijlen

Maria Hubertina Josepha
Ortmans

Wijlre: H. Camps
M. Camps-Lassauw

Wijlre: L. Sleijpen-Camps
F. Sleijpen tValkenburg a/d Geul: H. Camps
J. Camps-Daemen

Meerssen: L. Camps
Ch. Camps-Baaten

Eijsden: M. Simmelink-Camps
A. Simmelink

Eijsden: W. Camps
J. Camps-Lemmens

Sittard: M. Camps (zr. Marie-Rose)
Rijckholt: G. Camps

A. Camps-Doumen
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkinderen
Familie Camps
Familie Ortmans

6245 JC Eijsden, 26 juli 1983
Boomkensstraat 13
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis, zal plaatshebben op zaterdag 30 juli as.
om 10.30 uur in de parochiekerk van Maria ten He-
melopneming te Mariadorp-Eijsden.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven, is er
geen condoleren.
Vrijdagavond om 19.00 uur vigiliedienst in boven-
genoemde kerk.
Vader i% opgebaard in het uitvaartcentrum Walpot,
Kerkstraat 17a te Eijsden, bezoek dagelijks van
15.00 tot 16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid
moesten wij plotseling afscheid nemen van mijn
lieveman, zorgzame vader, schoonvader, opa, onze
zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Sjef Heuts
echtgenootvan

Mia Verhoef
Hij overleed op de leeftijd van 62 jaar, na voorzien
te zijn van de h. sacramenten der zieken.

Heerlen: M.F. Heuts-Verhoef
Hoensbroek: M. Van den Bosch-Heuts

M. Van den Bosch
Nancy
Familie Heuts
Familie Verhoef

6415RB Heerlen, 27 juli 1983
Palenbergstraat 49
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 30 juli as. om 11.00 uur, in de parochiekerk
van het H. Hart van Jezus te Schandelen-Heerlen,
waarna aansluitend begrafenis op de Algemene Be-
graafplaats Imstenrade te Heerlen.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
De avondmis ter intentie van de overledene wordt
gehouden op vrijdag 29 juli as. om 19.00 uur, in
voornoemde parochiekerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

—^^^^^^^—^mmw_m-^_waÊÊÊm-m-^-^m-—-wmmÊ—Êm_*

t
Bedroefd, maar dankbaarvoor hetgeen hij voor ons
betekende, delen wij u mede, dat heden, voorzien
van de laatste heilige sacramenten, in de leeftijd
van 80 jaar, in de verpleegklinieken te Heerlen van
ons is heengegaan, onze goede vader, schoonvader,
schoonbroer, opa en neef

Johan Hubert Ponsen
weduwnaar van

Maria Hubertina Schellings
In dankbare herinnering:

Aubel (België): M.H. Nix-Ponsen
J.C.B. Nix
Ivon, Elly, Jean-Marie, Martha,
Benji
Bernadette, Michel
Patricia, Rachel

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

6287 AB Eys, 27 juli 1983
Corr.adres: Wittemerweg 10
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begra-
fenis, zal plaatshebben op zaterdag 30 juli as. om
11.00uur in de parochiekerk van de Heilige Agatha

te Eys.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
Vrijdagavond wordt om 18.45 uur de rozekrans
voor de overledene gebeden.

Dankbetuiging
Wij danken u allen hartelijk voor uw blij-
ken van deelneming ondervonden bij het
overlijden en de crematie van mijn lieve
man, onze zorgzame vader, schoonvader
en opa

Lambert Kleine
Tevens danken wij allen voor hun con-
doleances, bloemen en brieven en een
bijzonder woord van dank aan doktoren,
het verplegend personeel van afd. 7 en de
eerwaarde heer De Vries van het zieken-
huis te Sittard.

A.A. Kleine-Maas
Kinderen en kleinkinderen

Volstrekt enige en algemene kennisgeving

f
Bedroefd, maar met grote dankbaarheidvoor wat hij voor ons is geweest,
berichten wij dat God heden geheel onverwacht tot Zich genomen heeft,
onze inniggeliefde vader, schoonvader, opa, zwager, oom en neef

Theo van Ravenstein
weduwnaarvan

Ida van Es
op de leeftijd van 68 jaar.

In dankbare herinnering:
Wondelgem (B.): J. Schreibers-v. Ravenstein

J. Schreibers en kinderen
Dordrecht: J. v. Ravenstein
Brunssum: J. v. Ravenstein

R. v. Ravenstein-Souren en kinderen
Oirsbeek: I. Lustermans-v. Ravenstein

F. Lustermans en zoon
Brunssum: J. v. Ravenstein

J. v. Ravenstein-Mommer en kinderen
Nijmegen: M. v. Kerkoerle-v. Ravenstein

R. v. Kerkoerle en kinderen
Nijmegen: J. Hartman-v. Ravenstein

P. Hartman en kinderen

6441 CL Brunssum, 26 juli 1983
Kloosterstraat 10
De eucharistieviering zal plaatsvinden op vrijdag 29 juli a.s. om 10.30uur
in deparochiekerk van het H. Hart van Jezus te Maastricht, Heerderweg3,
waarna debegrafenis op de algemenebegraafplaats aldaar aan deTonger-
seweg.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.

Met leedwezen geven wij kennis van het overlijden van onze direkteur en
oprichter

Th. van Ravenstein
Hij zal voor ons altijd een voorbeeld blijven.

Direktie en medewerkers van Ravenstein B.V.
Brunssum, 26 juli 1983

Wegens sterfgeval is onze zaak vrijdag 29 juli 1983 gesloten

Van Ravenstein b.v.
Kerkstraat 45, Brunssum

Onverwachts ging van ons heen, aan 't begin van onze va-
kantie, mijn allerliefste man, onze broer, zwager, oom en________ ——— neef

Stan Knez
echtgenoot van

Jo van de Wiel
Hij was 54 jaar.

Urmond: Jo Knez-van de Wiel
Familie Knez
Familie van de Wiel

6129 GM Urmond, 22 juli 1983
Dr. Nolensstraat 2
Wij nodigen u uit om samen met ons de plechtige eucha-
ristieviering bij te wonen op zaterdag 30 juliom 10.30 uur
in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand in Lindenheuvel-Geleen, waarna de begrafenis
zal plaatsvinden op het r.k. kerkhof in Urmond.
Samenkomst in de kerk.
Overtuigd zijnde van uw medeleven is er geen condole-
ren.
Avondmis tot intentie van de dierbare overledene vrijdag
om 19.00 uur in de parochiekerk St.-Antonius van Padua
in Urmond.
Wilt u, indien wij vergeten zijn u een kennisgeving te zen-
den deze aankondiging als zodanig beschouwen.

Wij willenu bedanken voor de belangstelling en het medeleven, dat ons
werd betoond bij het overlijdenen debegrafenis van onze vader, schoon-
vader en opa

Herman van Moerkerk
Kinderen van Moerkerk

Geleen, juli 1983
De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 30 juliom 19.00 uur
in de Paterskerk Carmelieten te Geleen.
i

i

Met grote droefheid geven wij kennis van het overlijden e
van onze lieve vader en opa

drs. Pierre Maria
Leonardus f
Willemsen jj
weduwnaar van

Gerarda Antoinette
Kroonenberghs
* 22-5-'O9 t 26-7-'B3
Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor ons betekend
heeft.

Voorschoten: José Willemsen
Paul v. Cuyk
Peter, Sandra, Karin v.d. Venne

Haarlem: Gert Willemsen
Dori Willemsen-Jeukens
Claartje, Maarten

Amsterdam: Frans Willemsen
Solange Willemsen-Thieba
Zua, Dounia

Gemert: Hans Willemsen
Thea Willemsen-Heddes
Mark, Paul, Maarten, Annelieke

Utrecht: Betty Pouw-Willemsen
Cick Pouw
Cicky

Koningsbosch: Marianne Heijman-Willemsen
Huub Heijman I

Heerlen, 26 juli 1983
Molenberglaan 75
Corr.adres: Pred. Swildensstraat 26, 5421 VA Gemert
De eucharistie-ten-afscheid vieren wij op zaterdag 30 juli
as. in de O.L. Vrouw Verschijningkerk te Molenberg-
Heerlen om 13.30 uur, waarna begrafenis te Imstenrade-
Heerlen.
Gelegenheid tot condoleren in de kerk vanaf 13.00uur.
De overledene is opgebaard in de chapelle ardente, Dr.
Poelsstraat 26, Heerlen.
Bezoek van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij, die onverhoopt geen kennisgeving mochten ontvan-
gen, gelieven deze annonce als zodanigte willen beschou-
wen.

Het heeft ons bijzonder getroffen zoveel blijken van me-, deleven te mogen ontvangen bij het overlijden van mijn________ _________
lieve echtgenoot, onze goede en zorgzame vader, schoon-
vader en opa

Egidius Kerschens
echtgenoot van

Maria Kreitz
De hartelijke brieven, de h.h. missen, de mooie bloemen
en de aanwezigheidvan zovelen bij zijn crematie was voor
ons een bevestiging dat hij gewaardeerden geliefd was.
Dit was ons tot grote steun en troost en wij zeggen u hier- j
voor gaarne dank.

Mevrouw M. Kerschens-Kreitz
Kinderen en kleinkinderen

Kerkrade, juli 1983
Pancratiusstraat 55
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden op za-
terdag 30 juli as. om 19.00 uur in de kerk van de H. Maria
Goretti te Kerkrade-Nulland.

■__■________________■_______■-_------________________i.-------.----.__i __________^_____________________^_
Enige en algemene kennisgeving

■ t
Voorzienvan het h. sacrament der zieken, overleed heden
in devrede van Christus, in haar 80e levensjaar, onze dier-
bare schoonzuster en tante
mejuffrouw

Marie-Josephine
Derhaag i

Beek (L.): M.J. Derhaag-Adang
Zoetermeer: Marlous en Rob

Geleen, 26 juli 1983
Corr.adres: 6191 AN Beek, Marijkestraat 9
De plechtige eucharistieviering zal plaatshebben vrijdag
29 julia.s. om 13.30uur in deparochiekerk van het H. Hart
van Jezus (Paters Carmelieten), Rijksweg-Noord Geleen,
waarna de crematie om 15.00 uur in het crematorium te
Heerlen, Imstenraderweg 10.
Bijeenkomst in de kerk. Er is geen condoleren.

t
Heden overleed na een langdurige ziekte, op de
leeftijd van 73 jaar, in het St. Jozefziekenhuis te
Kerkrade, voorzien van het h. sacrament der zie-
ken, onze dierbarebroer, schoonbroer, oomen neef

Frans Jozef Aretz
Wij bevelen hem in uw gebed aan.

Kerkrade: Wed. Mathissen-Aretz
Kerkrade: Wed. Hundscheidt-Aretz
Kerkrade: Fam. P. Pöttgens-Aretz
Kerkrade: Fam. P. Aretz-Debetz
Kerkrade: Fam. W. Pöttgens-Aretz
Kerkrade: Fam. H. Ritzerfeld-Aretz
Kerkrade: Fam. J. Aretz-Rinkens

Familie Aretz
6461 TA Kerkrade, 27 juli 1983
Koestraat 9
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op za-
terdag 30 juli as. om 11.00 uur in de parochiekerk
van deH.Petrus Maria ten Hemelopnemingte Chè-
vremont-Kerkrade, waarna aansluitend begrafenis
op de Algemene Begraafplaats Chèvremont.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Avondmis ter intentie van de overledene zal wor-
den gehoudenop vrijdag 29 juli as. om 19.00 uur in
voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het mortuarium
van deLückerheidekliniek te Chèvremont. Bezoek
van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Daar het ons onmogelijk is een ieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven, ons
betoond bij de ziekte en het overlijden van mijn
echtgenoot, onze vader en opa

Ger Vroomen
betuigen wij hierbij onze oprechte dank.

Mevr. M. Vroomen-Henssen
Kinderen en kleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zaterdag 30 juli a.s. om 19.00uur in de parochie-
kerk van H. Cornelius te Heerlerheide.

1

Dankbetuiging
Voor uw hartelijke blijken van medeleven ons be-
toond bij het overlijden en de crematie van mijn
dierbare man, onze lieve vader, schoonvader,
groot- en overgrootvader

Pierre Antoine
Muermans

zeggen wij u van harte dank.
Mevr. A. Muermans-Bindels
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Heerlen, juli 1983
Tollenstraat 7
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden
op zaterdag 30 juli a.s. om 19.00 uur in de Pius
K-kerk Molenberg.

Voor devele blijken van medeleven na het overlij-
den, en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en be-
grafenis van mijn onvergetelijke man, onze goede
en zorgzame vader, schoonvader en opa

Stanislaw Kosicki
zeggen wij u hartelijk dank. Het isons gebleken dat
hij buiten ons door velen geliefd en gerespekteerd
werd.

S. Kosicki-Dybiona
kinderen en kleinkinderen

Heerlen, juli 1983
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 31 juli a.s. om U.30 uur, in de Christus-
Koningkerk te Nieuw-Einde, Heerlen.

Kennisgeving
Het is nu weer bijna een jaargeleden dat mijn lieve
vrouw

Anny Packbier-van der Meer
kwam te overlijden. Ter nagedachtenis aan haar is
er op zaterdag 30 juli a.s. om 19.00 uur een h. mis in
de St.-Lambertuskerk te Oirsbeek.

May Packbier

—
t

De eerste plechtige jaardienstvoor onze onvergetc
lijke moeder, schoonmoeder er*oma

Johanna Rosalia
Meulemans

zal gehouden worden op zaterdag 30 juli a.s. ofl
19.00 uur in de parochiekerk van St.-Lamhortus te
Oirsbeek.- Kinderen en kleinkinderen —

—
Voor uw blijken van medeleven na het overlijdell'
en voor uw aanwezigheid bij de uitvaart en begrate'
nis van mijn broer, schoonbroer, oom en neef

Clemens Orbons
zeggen wij u hartelijk dank.

Uit aller naam: Familie OrbonS
Klimmen, juli 1983
De zeswekendienst zal gehouden worden op zof1'

dag 31 juli a.s. om 10.00 uur in de H. Remigiusker*
te Klimmen.

-*
Dankbetuiging

Voor uw blijken van medeleven, zoals aanwezie'
heid, schriftelijke en persoonlijke condoleance*'
bloemen en h. missen, betuigen wij allen onze e
gemeende dank. Deze waren voor ons een gr° ssteun en troost bij het overlijden en de begrafef'
van onze onvergetelijkevader, groot- en overgro"
vader

Mathias Jozef Luja
Kinderen Luja 0Klein- en achterkleinkindere'

Huls-Simpelveld, juli 1983.
De plechtige zeswekendienst is op zondag 31 )u,
om 9.00 uur in dekerk van St.-Jozef deArbeider
Huls.
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nieuws uit de provincie, reportage

Heerlenaar in Huis van Bewaring in Aken:

'Limburgers lopen argeloos
in open mes van Duitsers'

door jan a.e. de klerk
EERLEN- Zestig procent van de invoer van verdovende middelen in West-Duitsland gaat
a de Nederlands/Duitse grens. In het het eerste half jaar van 1983 wordt uitgekeken naar
jna 1700 mensen waarvan bekend is dat ze in die periode bij de smokkel van drugs naar
est-Duitsland betrokken zijn geweest. De smokkellijnen lopen voor een kwart over Lim-
<rg naar het aangrenzende regeringsgewest Düsseldorf.

weerszijden van de Limburgse
6ns wordt verschillend gedacht
'6r deaanpak om de drugscène uit
roeien. De Westduitse politie en
'titie kunnen het moeilijk ver-
°Ppen dat de grens met het tole-
&t met het narcoticaprobleem om-
ringende Nederland zo lek als een
ef blijkt te zijn. De strijd tegen de
rcoticahandel wordt er onver-
!nderd energiek met alle ten dien-:staande middelen voortgezet.
I die ten dienste staande midde-
-1zijn er die in Nederland niet
°orloofd zijn; niet in overeen-
'ftiming met de regels van onze:htsstaat. Dat zijn onder andere
zogeheten 'undercover'-metho-

ft waarbij Duitse opsporingsamb-
*aren infiltreren in de Limburgse
"gwereld om de handelaren op

' spoor te komen, naar Duitsland
lokken en ze daar uit te schake-
1.

Jtlokking
Nederland heet dat gewoon uit-"king van het misdrijf. Dat is

'a-baar. De drughandelaar tegen

'* dat strafbaar gedrag was ge-
'ht gaat bovendien in ons land
l*k vrijuit omdat het op die ma-

** tegen hem verzamelde bewijs
°*r het narcoticamisdrijf volgens
*derlands strafrecht onrechtma-
" verkregen is.

J- liberale houding tegenover het
,uggebruik in ons land ten opzich-

'[ van de Nederland omringende
"kien zorgt ook in de drugscène
?°r verwarring. De zware straffen
* het buitenland voor dealers in
"o heeft, worden bij de veel mil-re bedreiging van het narcotica-

=J'ct in Nederland uit het oog ver-

ryidaar ook de naïviteit waarmee
r Limburgers in het buitenland in
£l geopende mes van de justitie lo-
Pl'. zegt een 34-jarige Heerlenaar
* zelf door toedoen van een ge-
i'iriagent van de recherche in de
;e'staat Hessen in januari van dit
, T in een Duitse gevangenis te-

nt is gekomen. „In het huis van
l^aring in Aken - de frontstad in
.strijd tegen verdovende midde-
'en ~ valt van e gezichten van de

gedetineerden schrik
Ig-^geloof af te lezen. Ze kunnen
? niet vatten dat ze doelwit van
)r. genadeloze veldtocht van de
|J'tse opsporingsdient zijn gewor-jjl-Voor hun arrestatie zijn midde-
je Jtebruikt die in strijd zijn met deaeriandse souvereiniteit".

Argeloos
\_t J/naakt niemand wijs dat Duit-
*ok °Pereren om mensen op te
feft ,,en drugs de grensover te bren-

' blijft de mening van inspec-
Iqij "I- Ariaans van de Heerlense
roiu le' Een korps dat de handen

heeft aan het drugprobleem. De
te^ticabrigade van dat korps
jjj de scène door en door en weet

\_ sommigen minder argeloos in;t.*al van de Duitse justitie zijn
Vjj.Pen dan ze na hun arrestatie, en voordoen. Ook na het zien
l^w ac tv-registratie van het optre-
£emVan een Duitse undercover-

ffe,o°^ de neer Ariaans maar
l"'6 van de James Bondstory in
'cd n" In de Publicatie van een
t,. erlands weekblad ontdekte hij
«I. aantal aanwijsbare misvattin-

tlade* publicaties in dag- en week-
SlWn en een TV-actualiteitenpro-
lïer. ,ma hebben de afgelopen da-
NeL lcht laten schijnen op deze\\v activiteit van het
feCkau van de Westduitse federale
\\ e - met specialisten op bij-
\%k\\}. gebied van de misdaadbe-
?4fisug ~ in Wiesbaden. Commis-
%_j Harm de Boer van de Neder-
st»Qr

Se evenknie van die Duitse op-
- de Centrale Re-

'Hrv he- en Informatiedienst (CRI)
rf 1 aag ~wü het opereren van

Wp,°htie-infiltranten in ons land' loochenen.
\_ el zich distantiërend van heel
Vha?tau_> in de door hem cowboy-

Len genoemde publicaties
\t

l "ij toe: „Het gebeurt. Dat staat
\ .ons vast. We wisten al langer
Sity methoden en daarom heb-
'"et af

e in mei van dit jaar geëist dat
gj 'gelopen moest zijn. Die toe-Vir kregen we van de Duitsers,

K^kei BeDeken is dat het daarna in
S ,'e gevallen - zeker ook een in
"^H 'mlDurgse - nog is voorgeko-

Ontoelaatbaar
""et ■Whabsoluut ontoelaatbaar. Alsbetrappen zullen we niet aar-

zelen tegen hen op te treden", verze-
kert de commissaris. „In Nederland
mogen Nederlandse politiefunctio-
narissen alleen en uitsluitend als
opsporingsambtenaar optreden",
voegt hij er aan toe en zegt wel ver-
rast te zijn door de candid-camera-
registratie door TROS-tv van het
werk van een undercover-agent op
het Heerlense Emmaplein.

„Wij verwachten dat de Duitse jus-
titie eigener beweging een eind
aan deze ontoelaatbare opspo-
ringsmethode zal maken. ledereen
is er nu Van op de hoogte dat het
gebeurt. Maatregelen van de Ne-
derlandse justitie ertegen zijn nog
in beraad", aldus woensdagmid-
dag een woordvoerder van het mi-
nisterie van justitie in Den Haag.

In het geval van de Heerlenaar was
hij slechts betrokken bij het aan-
knopen van kennismaking in een
café in de omgeving van het Heer-
lense NS-station met een dealer

voor het leveren van heroïne. Later
werd met die dealer overeengeko-
men dat die een kilo heroïne in
Aken zou afleveren. Op het opgege-
ven adres wachtte de politie hem
op. De Heerlense contactman werd
gevraagd zijn provisie van 15.000
gulden in Aken te komen afhalen.
Ook hij hoorde daar de boeien om
zijn polsen klikken in plaats van de
knip van zijn beurs.

Souvereiniteit
„Misschien willen de Duitsers opdeze manier wel de Nederlandsejustitie leren hoe het drugprobleem
dient te worden aangepakt", veron-derstelt de Heerlenaar. Hij klaagtverder: „Als de Nederlandse justitie
niet straffer wil optreden, nemen deDuitsers haar wel wat werk uit han-den. Met Duitse precisie en wie zalzich daar bekommeren om de sou-vereiniteit van een ander land. Bo-vendien schijnen Nederlandse auto-

riteiten dit spel wel te willen mee-
spelen".
Een woordvoerder van de federale

recherche van de Bondsrepubliek
ontkende aanvankelijk elk optre-
den van undercoveragenten in Ne-
derland. Woensdag heette het even-
wel dat toch een onderzoek zal wor-
den ingesteld. Het zou niet de eerste
maalzijn datblijkt dat de gewraakte
handelwijze toch heeft plaatsgevon-
den. De Duitse politiecommissaris
Hans Georg Haupt heeft eerder al
voor rumoer gezorgd toen die als
undercoveragent op jacht was naar
de Caransamilj oenen en zich later
bij het opsporen van misdrijven in
ons land bediende van vals geld.

Niet alleen Duitse geheimagenten
opereerden al in ons land. Ook de
rijkswachters van de Belgische Na-
tionale Drug Brigade (NDB) zijn in
ons land actief geweest. Onder an-
dere deden die van zich spreken

door het openzetten van een va
voor vijf drugkoeriers uit Amster
dam en Heerlen.

" Een Duitse geheimagent die in ons land opereeerde (op defoto in gesprek met douane-ambte-
naren), wordt met zijn „buit" bij de grensovergang Locht aangehouden.

Veel toeristisch publiek voor expositie
Charmant werk van

dames Pinckers
VALKENBURG — De da-
mes Pinckers, officieel ge-
heten Annie Savelkoul-
Pinckers en Maria Vaes-
sen-Pinckers, zijn na onge-
veer drie jaaropnieuw in de
openbaarheid getreden
met nieuw werk, hoewel zij
hun oudeopvattingen over
schilderkunst trouw zijn ge-
bleven. Schilderde Annie
drie jaar geleden surrealis-
tisch, wegdromend in sym-
boliek en vooral tere kleuJ

ren hanterend, zij doet dit
nog exact zo, zij het dat het
jongste werk ietwat gerijp-
ter en wellicht ook gedurf-
der is. Voor haar zus Maria
1s de wereld nog geheel in-
takt. Haar boerentafe-
reeltjes stralen een en al

vriendelijkheid en vredig-
heid uit. Oma zit gezellig
tussen twee kinderen te
breien op een boerenhofje,
houthakkers zijn bezig een
boom te vellen, de jager zit
tussen zijn buit, een idyl-
lisch veldkappelletje en
vele stillevens en kijkjes in
boerenhofjes.
Het is merkwaardig, maar
het is alsof het publiek er
een neus voor heeft waar
kunst hangt, die vanwege
zijn vriendelijke uitstraling
en gemakkelijk te verteren
inhoud geen grotere pre-
tentie heeft dan een aardig
schilderijtje te willen zijn.
Dat zijn de olieverven van
Maria Vaessen en als er
dari ook nog een aantrek-

kehjke prijs tegenover
staat, dan raakt het toeristi-
sche publiek helemaal op-
getogen. Ik heb nog zelden
zon drukte op een tentoon-
stelling meegemaakt, een
opening uitgesloten, als bij
deze tentoonstelling in het
Oud Stadhoes. Daarbij vie-
len zelfs heel amusante
discussies over het werk te
beluisteren.
Met het werk van Annie Sa-
velkoul had het publiek iet-
wat meer moeite. De her-
kenbaarheid is niet zo
groot als bij het werk van
Maria Vaessen. Annie
noemt haar werk orphisti-
sche aquarellen en daar-
mee bedoelt zij zuiver ab-
stract werk, waarbij alleen

de kleuren een emotie te-weeg moeten brengen. Ik
vrees, dat deze vlag de la-
ding niet dekt, omdat het
onderwerp erg realistisch is
uitgewerkt en in wezen ookde meeste aandacht
vraagt. Het sterkst is het
werk als het alleen een
symbolische uitstraling
heeft, zoals in „Oogst", een
verzameling vruchten, die
in skelet-handen gevatzijn,
terwijl daarentegen een
hele reeks kinderen met
dieren illustraties zijn, die
zo uit het Heilig Roomsche
Rijk afkomstig konden zijn.Het werk is nog tot en met 9
augustus in Valkenburg te
zien.

THEO PASING

" Een boerentafereeitje van Maria Vaessen-Pinckers.

Oppassen
Het is oppassen geblazenvoor ieder
die een Duitser ooit aanwijzingen
heeft gegeven om aan drugs te gera-
ken of daarbij zelfs daadwerkelijk
bemiddeld heeft. De mogelijkheid
bestaat dat bij zon zaak een politie-
infiltrant betrokken is geweest. Dan
staat dat alles naukeurig opgeslagen
in de opsporingscomputers en naja-
ren kan dat bij een grensoverschrij-
dingnog gevolgen hebben. Naar het
Duitse recht worden zelfs de ge-
ringste hand en spandiensten aan
de drughandel als mededaderschap
aangemerkt en even zwaar gestraft
als de handel in drugs zelf.

OP CENTKALE VOLKSBANK IN GELEEN

Hogere straf aan Hof
geëist tegen bankrover

's-HERTOGENBOSCH - Met een
tolk, omdat de verdachte, de 25-ja-
rige D. J. uit Suriname afkomstig
maar sedert 1975 in Heerlen woon-
achtig, beweerde niet genoeg Ne-
derlands te spreken, heeft het Hof
in 's-Hertogenbosch gisteren de
overval op de Centrale Volksbank
in Geleen behandeld. Deze overval,
die plaatsvond op 7 julivorig jaar,
leverde aan twee verdachten een
buit op van 24.000 gulden. De jon-
gemannen, diebeiden tot twee jaar
werden veroordeeld door de recht-
bank in Maastricht in 1982, hadden
zich vermomd met ijsmutsen en
dwongen, met gebruik van een pi-
stool en een spuitbusmet traangas,
de bankbediende het geld af. De
overval Werd tegen kwart voor ze-
ven 's avonds uitgevoerd omdat dit
bijkantoor van de Centrale Volks-
bank alleen 's avonds was ge-
opend.

Bij de behandeling in hoger beroep,
waar de verdachte, via zijn tolk, al-
les toegaf wat hij eerder, zonder
tolk, bij de politie had verklaard,
bleek dat de jongeman maar liefst
zeven jaren lang onderwijs in het
Nederlands had gevolgd: drie jaar
in Paramaribo en de rest in Neder-
land waarbij zelfs het uitgebreid la-
ger onderwijs.
Niettemin bleef hij volhouden onze
taal niet voldoende te verstaan en
dus niet geweten te hebben wat hij
eigenlijk tekende toen hem het pro-
cesverbaal in Geleen werd voorge-
houden. Zowel de als getuige opge-
roepen hoofdagent van de Geleense
politie als de rechter commissaris
die kort daarna de verdachte had
verhoord, stelden echter geen pro-
blemen in het taalgebruik van de
verdachte te hebben ontdekt en ook
zijn kompaan in de misdaad, de 27-
-jarige J. uit Geleen, bevestigde
steeds in het Nederlands met zijn
medeplichtige te hebben overlegd.

Afzwakken
De verdediger, die de tolk voor zijn
cliënt had gevraagd, probeerde
nog met wat vragen de verklaring
omtrent de Nederlandse taalken-nis afgezwakt te krijgen maar de
getuigen bleven bij hun uitspraak
dat de verdachte goedin staat was
zich in het Nederlands uit te druk-
ken.
Dat de Surinaamse taal trouwens

heel wat Nederlands kent bleek uit
de opmerking van de president aan
de tolk „maar u spreekt nu toch ge-
woon Nederlands met de verdach-
te?'' De tolk legde hierop uit dat het
Surinaams, ook wel takki takki ge-
noemd, een mengtaal is waarin veel
Nederlandse woorden voorkomen.

Mr J. Hulleman. de procureur ge-
neraal, wees er op dat de officier

van justitie in Maastricht, na zijn
eis van drie jaar, akkoord was ge-
gaan met de veroordeling tot twee
jaar. Hij wilde echter de daad van
de verdachte, die nu doet of hij
door anderen is meegetrokken,
toch wel wat zwaarder gestraft
zien en vroeg het Hof de jonge man
te veroordelen tot 25 maanden ge-
vangenisstraf met aftrek van voor-
arrest.

Viertal stal twee keer dezelfde auto

Heerlense autodieven
op heterdaad betrapt

GELEEN/HEERLEN - Vier auto-
dieven uit Heerlenzijn door de Ge-
leense politie maandagnacht op
heterdaad betrapt. Het kwartet
blijkt op nog andere plaatsen
auto's te hebben gestolen als hulp-
middel bij inbraken elders. Het on-
derzoek loopt nog omdat bij hen
motoren werden aangetroffen die
tijdens Pinkpop werden gestolen.

De 25-jarige A.Z., de 22-jarige A.D.,
de 22-jarige H.D. en de 21-jarige
M.S. waren omstreeks twee uur in
de Oranjelaan in Geleen bezig met
het openbreken van een personen-
auto toen zij werden betrapt. Die-
zelfde nacht nog bleek dat ze tevo-
ren ook al een auto hadden gestolen
in de Jos Klijnenlaan in Geleen..Uit
die auto werd de cassetterecorder
gehaald. Hij werd achtergelaten in

de Oranjelaan. Toen het viertal het
eventjes verderop weer wilde pro-
beren verscheen de politie.

Verhoor wees uit dat de vier in juni
een auto in Heerlen hadden ont-
vreemd waarmee werd ingebroken
in een radio- en televisiezaak in
Vaals. De buit bestond uit een vi-
deorecorder. De auto werd in Vaals
achtergelaten. Saillant detail is dat
precies dezelfde auto een maand la-
ter opnieuw werd gebruikt voor een
strooptocht. Dit keer werd ingebro-
ken in een sigarenzaak annex res-
taurant vlakbij het Drielandenpunt
in Vaals op Belgisch grondgebied.
Daarbij werd een grote hoeveelheid
rookartikelen buitgemaakt. Met de
auto reden de Heerlenaren weer te-
rug naar hun woonplaats en staken
hem daar in brand.

Twaalf Limburgse
vakfotografen

exposeren
HOENSBROEK - Twaalf Lim-
"burgse vakfotografen hebben werk
geleverd voor een opmerkelijke
expositie in Fotogalerie 68 in Kas-
teel Hoensbroek. Deze expositie
duurt tot en met zondag 28 augus-
tus. De deelnemende fotografen
zijn Nok van der Burg, Guy van
Grunsven, Frans Grummer, Etien-
ne van Sloun, Jacques Huinck,
P.Meuffels, Willy Oprey, Albert
Roosenburg, Ruud Tax, Frans Wel-
ters, Tonny Strouken en Hans Zee-
gers.
De expositie wordt begeleid door
een interessante catalogus, samen-
gesteld door P.Frederiks.

Meer peren,
minder appels

DEN HAAG - Dit jaar zijn er veel
minder appels, maar wel meer pe-
ren dan vorig jaar. Dit blijkt uit
cijfers die bekend zijn gemaakt
door het Centraal Bureau voor de
Statistiek. Het appelras Schone
van Boskoop levert dit jaar maar
de helft van de oogst van vorig
jaar.
Vorig jaarwerd 490 miljoen kilo ap-
pels geoogst, de verwachting voor
dit jaar is 375 miljoen kilo. een te-
ruggang van 23%. Dit houdt overi-
gens tevens in, dat van een aantal
rassen de produktie dit jaar 'hoger
zal zijn dan die van vorig jaar. Te-
ruggang wordt gemeld voor Scgone
van Boskoop. Cox's Orange, Golden
Delicious. Lombarts Calkvalille en
Winston. James Grieve blijft onge-
veer gelijk, de 'overige rassen' gaan
van 76 naar 89 miljoen kilo.
De perenoogst was vorig jaar 120
miljoen kilo. dat wordt dit jaar 130
miljoen kilo.

Met buit aait de zwier

Bankovervaller
in kraag gevat

GELEEN - De politie van Geleen
heeft de dader van een overval op
een hulppostkantoor in de Geleen-
se Marisstraat, vorig jaar oktober,
gepakt. Het betreft een 20-jarige
inwoner van Beek, Th. S., die on-
der bedreiging met een alarmpi-
stool de kantoorhoudster een geld-
bedrag van ruim negentienhon-
derd gulden afhandig maakte. Hij
heeft inmiddels bekend. De over-
valler vluchtte op een bromfiets.
Van de buit is niets meer over. Na
zijn daad ginghijmet zijn vriendin
uit Den Bosch aan de zwier in Bel-
gië.
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AbdidAli Rezaei:,. Waarom doetKhotneiny dit? *

Situatie voor Bahai's
in Iran ondraaglijk

Van onze verslaggever
BAARN - Uiteindelijk is Ab-
dul Ali Rezaei met zijn gezin
in Baarn terechtgekomen.
Een vluchteling uit Iran, het
land dat nu al weer enkele ja-
ren door Khomeiny in een ij-
zeren greep wordt gehouden.
Het leven van Rezaei was in
gevaar, dat werd hem over-
duidelijk in juni 1979, toen de
sjah al lang was verdreven en
het theocratische regiem van
de ayatollah (een staat gere-
geerd door geestelijke lei-
ders) in heel Iran merkbaar
werd. De 30-jarige Rezaei was
aanvankelijk Moslim, maar
kwam zeven jaar geleden in
aanraking met het Bahai-ge-
loof.

Dat gebeurde nadat hij zijn vrouw
Mahnaz had leren kennen. Zij en
haar ouders waren aanhangers van
Bahaullah, een profeet volgens zijn
volgelingen. In elk geval is hij de
stichter van het Bahai-geloof, dat
zijn wortels heeft in Iran. De aan-
hangers van Bahaullah spreken nog
regelmatig van Perzië. Bahaullah
(hetgeen betekent glorie aan God)
werd in 1853 met zijn familie en en-
kele volgelingen uit Perzië verban-
nen. Hij ligt begraven in het Israëli-
sche Haifa waar ook het „Universe-
le Huis van Gerechtigheid" staat,
het hoofdkwartier van de Bahai's.
Dit maakt de situatievoor de Bahai-
aanhangers in Iran alleen maar
moeilijker, omdat het bewind in Te-
heran hen verdenkt van samenwer-
king met de Israëli's.

Maar ook zonder die beschuldiging
is het leven voor de Bahai's in Iran
ondraaglijk geworden. Ze zijn er
niet veilig meer. Regelmatig wor-
den huiszoekingen gedaan, „de
klop op de deur", en worden Bahai's
zonder vorm van proces in de ge-
vangenis vastgehouden. Velen van
hen zijn inmiddels terechtgesteld.

Duizenden Bahai's hebben uit angst
voor arrestatie hun huizen verlaten
en zijn ondergedoken, omdat ze we-
ten dat het regiem in Teheran er al-
leen maar op uit is om hun gemeen-
schap te elimineren.

" Abdul Ali Rezaei met zijn gezin in Baarn.
Protest
Veel landen hebben al fel geprotes-

teerd tegen deze vervolging, maar
Teheranreageert er nietop. Ook de
Verenigde Naties en Amnesty In-
ternational hebben aktie onderno-
men, maar ook dit protest heeft tot
nu toe niets geholpen. De martelin-
gen en executies gaan onvermin-
derd door. Tientallen vooraan-
staande Bahai's hebben al het le-
ven gelaten. Het Bahai-geloof gaat
ook uit van de gelijkwaardigheid
van man en vrouw, een doorn in
het oog van het Islamitische be-
wind in Iran.

„Als je als Bahai gevangen zit, kun
je directvrij komen als jezegt dat je
je geloof verwerpt en je weer terug-
keert naar de Islam", aldus Rezaei,
die na vele omzwervingen (onder
andere in Peru) in ons land aan-
kwam, waar hij toestemming kreeg
om te kunnen blijven.

Met zijn vrouw en zoontje Nafrid
(nu zes jaar), dochtertje Hoda (2)
werd hier geboren, leeft hij naar om-
standigheden tevreden in Baarn.

„Elke dag denk jeaan je familie die
in groot gevaar verkeert in Iran",
zegt Rezaei, die een studie volgt aan
deVrije Universiteit in Amsterdam.
Hij was mecaniciën bij de Iraanse
luchtvaartmaatschappij in Abadan,
in het zuiden van het land. „Het
werd voor mij en mijn gezin onmo-
gelijk om er nog te leven. Door mijn
baan had ik meer kans om het land
uit te komen. Daar heb ik gebruik
van gemaakt."

„Je buren en iedereen in je naaste
omgeving, die Mohammedaan zijn,
moeten niets van je hebben als je
Bahai bent. Mijn schoonmoeder
heeft zesendertig jaar lang in een
ziekenhuis gewerkt. Ze is ontsla-
gen omdat ze Bahai is. Ze krijgt
geen uitkering, omdat er in Iran
geen sociale uitkeringen bestaan.
Het is nu heel moeilijk voor mijn
schoonfamilie om in leven te blij-
ven. Ze lijden grote armoede. Elke
dag verkeert mijn familie in leven-
gevaar".

Vorige maand nog zijn in Shiraz ze-
ventien Bahai's door ophanging ter
dood gebracht, zo meldt een persbe-
richt van Bahai Nederland, „omdat
zij hadden geweigerd hun geloof af
te zweren en Moslim te worden".
Bijna elke stad of elk dorp in Iran
(waar in totaal 400.000 Bahai's wo-
nen) kent een zogeheten nationale
raad van Bahai. Die raad komt tot
stand zodra er negen gelovigen in
een plaats aanwezig zijn.

Inval
„Die raad vergadert regelmatig. De
autoriteiten komen er al gauw ach-
ter als die raad vergadert. Dan
wordt er een inval gedaan en wor-
den de - mensen meegenomen.
Meestal worden ze vreselijk gemar-
teld. Ze worden bewerkt met mes-
sen op armen en benen en er wordt
kokend water in hun mond gegoten.
Vrouwen worden verkracht. Als hij
ofzij zegt geen Bahai meer te willen

zijn, wordt men vrijgelaten. Mafl
dat zal een gelovige van BahauU£j
nooit doen. Uit liefde voor God Wj
we bereid dit met de dood te bek'
pen".

Bahai's kunnen onmogelijk h^land verlaten, aangezien ze op eC
fformulier hun godsdienst moet*

invullen. Geen Bahai die er a*j,
denkt om iets anders op het P*
piertje te zetten. Kinderen van p .,
hai-ouders kunnen geen onderW'J',
meer volgen, huwelijk van echtP
ren worden als onwettig "«schouwd. Hun nageslacht w°*,.
als buitenechtelijk beschouwd. a
dus de Bahai's. Behalve samc j.
zwering met Israël wordt hen °°spionage met Amerika en de S" jj,
jet-Unie verweten, kortom, de r«'
gieuze haat jegens hen is groot *
„botst hevig met het verstarde »
lamitische denken".

In Nederland wonen op dit o%% jj
blik ongeveer negentig Bahai's. K
houden onderling contact door
kaar steeds te ontmoeten op ~feest
lijke bijeenkomsten" in verschil!^.,
de plaatsen. „Ik kan best in Ned*.
land wonen", zegt Rezaei. „Een *>
hai hoeft niet persé in Iran te IeVIU
Hij doet dat over de hele weCe

a ,i
Maar wat er met de Bahai's in I*" ~gebeurd is vreselijk. Er moet e
eind komen aan hun vervolg'fL
Waarom doet Khomeiny dit? 11J <
vrouw en ik kunnen er sovriSkefl
nachts niet van slapen. Dan den*
wij aan de gevaarlijke situatie vf&
in onze geloofsnoten verkeren' "
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H PP< Schunck's nieuwe bontmode 1983
mr^ <*. is binnen.

Op onze bontafdeling vindt U 'n
JB^BSStaife grandioze kollektie van modieus

jongtot klassiek.
Als U nu koopt krijgt U
10 % zomerkorting.

m ®^é% Bovendien geven wij extra korting op
%m_\ onderstaande jasjes en mantels.

■L Sportief Zweeds lam jasje. Met vlotte kraag en steekzakjes.
H Ëp m ce kleur ivoor-M ËÉk Maten:3Bt/m46- P*_#%_pp

S S^PP .PflËÉfr- Normale prijs 675.- mwm
__■ IjISÉSk Zomerprijs AV

M. Wtm H Swakara persianer jasje. Chique jasje met

Jil _fi^_K3 SI iP & modieuze kraag en steekzakken.
MMEII fl V In dekleur zwart. Maten: H_V^_ _W* _f^_M B __\\ W 40 t/m 48. Normale prijs M *%fl ■■__■J mM W 1495.- Zomerprijs B -«■^l#^#»

J| H Bisambuik jasje. Vlot jasje met een zeer aparte
lp verwerking van de velletjes.__W W Maten: 40 t/m 46. M

IPj W Normale prijs 2250.- Ik^J^hiWr Zomerprijs m^o _W

lË éF Swakara persianer mantel. Klassieke persianer met royale
Tm R . kraag en steekzakken. In de kleur zwart.

M H Maten: 40 t/m 48. V
lË || Normale prijs 2250.- IXU^Hg

Zomerprijs U^tW JLf m_w%

||| Bisambuik mantel. Elegante mantel metprachtige zijdeglans en
& aparte velverwerking.
|& Maten: 40 t/m 48. (f^ éf% M*f\fl fl Normale prijs 2750.- J _\__\ Wmmm Zomerprijs _éÊmr\_W^_w\o%

kwaliteit wint altijd! " promenade heerlen

Te k. YAMAHA Enduro,
bj. '82, z.g.a.n., div. ace.
Hermelijnstr. 2, Heksen-
berg-Heerlen.
Te k. weg. omstandigh.
BROMMER Tomos Sprint
electr., 4 voetversn., ster-
wielen, schijfr., cockpit,
knipperl., i.z.g.st., ’ 900,-.
Tel. 045-252903.
Te k. BROMMER, ’ 100,-.
Maarstr. 73, Terwinselen.

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

TYPE-EXAMENS, januari
t/m maart. 78,5% geslaag-
den, bij Instituut Waai-
foort BV, Raadhuisplein
16, Heerlen, tel. 045-713717
en A. Battalaan 44, Maas-
tricht, tel. 043-13639.

Erkende RIJSCHOOL Th.
Schut, Ringoven 62,
6372 DB Schaesberg, tel.
045-322834. De eerste 5 les-
sen a ’ 25,-.
Te k. HAVO-4-BOEKEN.
Tel. 04493-1543 na 18.00
uur.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715.
KALKSLIB, schuimaar-
de, drijfmest. P. Pustjens,
tel. 04749-1166.
Hydraulik SLANGEN,
Frissen bv, tel. 04406-
-40338.
Let 0p... Koopje van de
week... 1 Epple mobil
COMBINE, 3 meter snij-
breedte, gebruiksklaar,
excl. BTW ’ 7500,-. Mech-
.bedr. Frissen 8.V., tel.
04406-40338. Vert. H. Ne-
ven, tel. 043-641234.
LANDBOUWTRACTOR
te k. 18 PK. Vaesrade 78,
Nuth.

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

[f
Dankbetuiging

Hierbij willen wij u allen hartelijk bedanken ,__
de belangstelling en het medeleven, die ons
den betoond bij het overlijden en debegrafenis vad
onze lieve broer, zwager, oom, neef en goedevrieriJ

Martin Geurts ï
■4.,
r)
il
a.

Fam. Geurts en Peter aj
le'

I
Eys, juli 198$ [;
Wittemerweg 9 jj_
De plechtige zeswekendienst zal gehoudenwordefj'
op 30 juli 1983 om 19.00uur in de parochiekerk StfoAgatha, Eys. \_

Xew
lyIJ ___ê _ 4 1 1 ___m _f j ___t i Bt

t Hubertus Vossen, weduwnaar van ChristinjCl
Goossens, oud 84 jaar. Burg. Minkenbergla-Ujl

17, 6109 AL Ohé en Laak. De eucharistieviering z_T<
plaatshebben vrijdag 29 juli as. om 11.00 uur in dt*
parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte Mr1
Ohé en Laak.

t Martin Schmitz, echtgenoot van Anna van d«
Vegt, oud 61 jaar. Wilhelminalaan 164, 6101 JWi

Echt. De eucharistieviering zal heden plaatsheb*
ben om 10.30 uur in deparochiekerk van de H. PiuTj*
X te Echt. Geen condoleren.

t Maria Mechteldis Bougie, echtgenotevan Petelo
Joannes Golsteijn, oud 74 jaar.Brugweg 34, 610Wi

TL Pey-Echt. De eucharistieviering zal plaatsheb-^
ben zaterdag 30 juli as. om 10.00 uur in de parochie^
kerk Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen t<^Pey. Schriftelijk condoleren vanaf 9.30 uur in d<J)
kerk. I
t JozefEduard Pasaribu, echtgenoot van Ordelid

Nobel, oud 63 jaar. Mozartstraat 99, 6044 RHjJ
Roermond. De eucharistieviering zal plaatshebben j
vrijdag 29 julias. om 11.00 uur in de St. TomaskerK?
Donderbergweg Roermond. Schriftelijk condole-j
ren vanaf 10.30 uur in de kerk. k
tlda Maria Vergoossen, weduwe van Martinusj

Hubertus Mertens, oud 89 jaar. Stationsweg 49.*
Montfort. De eucharistieviering zal plaatshebben j
zaterdag 30 julias. om 10.30 uur in deparochiekerk v
van de H. Catharina te Montfort. Geen condoleren,i
tHendrika Mulder, echtgenote van Willem Jaars- jjveld, oud 73 jaar. lepenlaan 7, Roermond. D« j
kerkdienst zal plaatshebben vrijdag 29 juli as. om

_
14.00 uur in de kerk van de Evangelische Kerken- \
gemeenschap, Minderbroederssingel te Roer- 1
mond. Schriftelijk condolerenvanaf 13.30uur in d« j
kerk.
t

tSef van Pol, echtgenoot van Eugenia Vrehen. ioud 77 jaar. Op den Drees 1, 6102 AL Pey-Echt
De eucharistieviering zal plaatshebben vrijdag '3
juli as. om 10.00 uur in de parochiekerk van Onze 'Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Pey. Schril- !
telijk condolerenvanaf 9.30 uur in de kerk.

De Limb. ACCUCENTRA-
LE 8.V., Grasbroekerweg
67, Heerlen t.o. VSL-gara-
ge, 045-724700. Motoron-
derdelen, uitlaten, ace,
trekhaken r.b.s., koppelin-
gen.
RADIATEUREN rep. en
nw. Limb. Accu Centrale
8.V., Grasbroekerweg 67,
Heerlen.
Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw oude auto. Bel
045-751399. Gratis afhalen.
AUTO'S te koop gevr. bwj.
'74 t/m '80, tel. 04405-1994.
Wij kopen en halen uw
SLOOPAUTO, ook scha-
dewagens. Autohandel en
sloperij S. Marxer, Kapel-
weg 24, Heerlen, tel. 045-
-720418.
OPGELET! Wij geven

’ 100- tot ’ 20.000- voor
uw auto en sloopauto.Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.

De plechtige eerste jaardienst voor onze moeder, schoonmoeder en oma

Liza Boss-Hustin
zal plaatshebben op zondag 31 juli a.s. om 11.15 uur in de St.-Vincentius-
kerk te Rumpen-Brunssum.

Kinderen en kleinkinderen

Brunssum, juli 1983.

Dankbetuiging
Daar het ons onmogelijk is iedereen persoonlijk te bedanken voor de ' foverweldigende belangstelling tijdens ziekte, overlijden en begrafenis
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader en opa

Hein Meens
betuigen wij langs deze weg aan allen onze hartelijke dank.

Mevr. Mia Meens-Smeets
Kinderen en kleinkinderen

Nieuwenhagen, juli 1983
Brunssummerweg 22
De plechtige zeswekendienst zal gehouden worden, op zaterdag 30 juli
a.s. om 19.30 uur in de parochiekerk H. Hart van Jezus te Nieuwenhager-
hcide.

-
Dankbetuiging

Een grote troost voor ons was uw overweldigende belangstelling bij het
overlijden en debegrafenis van mijn lieve man en onze zorgzame vader

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

Marlies Delahaye-van Cleef
Ivo enLuc
Familie Delahaye
Familie van Cleef

Limbricht, juli 1983
De plechtige zeswekendienstzal plaatsvinden op zaterdag 30 juli om 19.00
uur in de parochiekerk St-Salvius te Limbricht.

Limburgs Dagblad



tijdje vrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN

M)yal: Octopussy, 4e week, 12 jr. dag.
4.30 en 20.30 uur, za en zo 14.30, 18.45
121.30 uur.
"Ivoli: Blue Thunder, 12 jr. 2e week,
ag. 15.30 en 20.00 uur (m.u.v. maan-
ag), za en zo 15.30, 19.00 en 21.30 uur.
let geheim van Nimh, a.l. dag. 14 uur.
I 5: Poltergeist.' 3e week, 16 jr. dag.
130en 20.30 uur. Torn en Jerry, a.l. dag.
4.00 uur. Spartacus, a.l. dag. 20 uur.
Wtrek, 12 jr. dag. 14 en 21 uur. Helden
,lde frontlinie, 16 jr. dag. 13.45en 20.45
jUr. Smokey and the bandit 2, dag. 14.15
II 21.15 uur.
'assage: Kamermeisjes voor het betere

perk, 18 jr. dag vanaf 14.00 uur. Blue or-
Jje, 18 jr. do t/m zo 24.00 uur.
Wpoet: The state of things, zo 20.00 uur.

BACH OVER WORMS
■and-theater: Class of 1984. 16 jr, za
.00 uur, zo 19.00 en 21.00 uur.

ERKRADE
Wijngrachttheater: 101 Dalmetiers, 4e
►eek, a.l. za, zo 15 uur. Twee stoere truc-
'ers op de snelweg 12 jr. za en zo 17.30
lur, di 20.30 uur. De lift, 16 jr. za, zo en
>la 20.30 uur.

SCHAESBERG
Mitokino: Smokey and the bandit, deel
{a.l. do en vr 22.15 uur. Don't go in the
'ouse, 16 jr. do en vr 24.30 uur. Twee
Koere truckers op de snelweg, 12 jr. za,
*> en ma 22.15 uur. Avontuurtjes in Ti-
Wer schuurtjes, 16 jr. za, zo en ma 24.15
'Ur. Tarzan de aapmens, a.l. di en wo
2.15 uur. Poltergeist, 16 jr. di en wo
i4.15 uur.
MAASTRICHT

'estival: Hair, a.l. dag. 14.30 en 20.30
'Ur.
'alace 1: They all laughed, a.l.dag. 14.15
«l 20.15 uur.
'alace 2: Messalina, 16 jr. dag. 14.15 en
0.15 uur

Studio: E.T., a.l. dag 14.00 uur. WestSide Story, a.l. dag. 20.00 uur."oyal 1: Vrolijk sexpension, 18 jr. dag.
jfanaf 12.00uur, za en zo vanaf 13.00uur.
Meisjes van de betere stand, 18 jr. vr en
*a 22.45 uur."oyal 2: Kannibalen vallen aan, 2e

16 jr. dag. 14.30, 16.30en 20.30 uur.
Tüger van Shaolin, 16 jr. vr en za 22.30
Uur.
"labi 1: Octopussy, 12 jr. 4e week, dag.
14, 16.45 en 20.30 uur.
Mabi 2: Wie met pech omgaat, a.l. dag.
H.OO, 16.30 en 21.00 uur.
"abi 3: American Gigoio, 16 jr. 2e week,
*ag. 14.00, 16.30 en 21.00 uur.F'|lmhuis: The big store, do 21 uur. A
I'ght at the opera, vr 21 uur. Les vacan-ces de Monsieur Hulot, za 21 uur. Mon
°lcle, zO 21 uur.

VALKENBURG
"uoscoop: Tootsie, a.l. do t/m zo 14.30,
'9.00 en 21.30 uur. Firts blood, 12 jr. do
"m zo 14.30, 19.00 en 21.30 uur. Aas der
**en, a.l. ma t/m wo 14.30, 19.00 en 21.30
!>Ur. Class of 1984, 16 jr. mat/m wo 14.30,
'9.00 en 21.30 uur. Sexy schatjes in New
'ork, 18 jr. do t/m di 24uur. Eenmanier
Per keer, 18 jr. do t/m di 24 uur. Het
pondje van hiernaast, 18 jr. Wo 24 uur.
porky's pikante pretpark, 16 jr. Wo 24
"Ur.

GELEEN
?oxy: An officer and a gentleman, 12 jr.
*e week, do t/m di 20.30 uur, zo 18.00 en
*".30 uur. Deense snoepjes inTirol, 16 jr.
5*23.00 uur.

Anders: Delift, 3e week, 16 jr. dov>h di 20.45 uur, zo 18.00 en 20.45 uur.

SITTARD
forum: Firebird Tornado, a.l. do t/m di
*0.30 uur, zo 18.00 en 20.30 uur. Who da-
J*s wins, 12 jr. do t/m di 20.45 uur, zo
'8.00 en 20.45 uur.

EXPOSITIE
Heerlen
galerie Stadhouders, Potgieterstraat

**'■ beeldhouwwerken en schilderijen
J'n Alfons Stadhouders. Elke zaterdag
J.0 " 20 uur.
'adhuis: werk uit eigen collectie. Open

Hldens kantooruren. Gedurende de
{?aand juli.
galerie Jean Viehoff, Tempsplein 10:
"**eningen en schilderijen van eigen
■*erk. Te bezichtigen na afspraak,
g-715426.
?eïoekerscentrum Schrieversheide,
*chaapskooiweg 99: olieverven en et-,en van Willem Labey. Open dag. 10 -18
ïur- Tot eind juli.
geologisch museum, Voskuilenweg
1*1: evolutie van beenvissen. Open ma"m vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4
Kgustus.j^B, Bongerd 13: aquarellen van Mak
].a,nps. Open mat/m vr 9-16 uur, do 17-
-i°£o uur. Tot en met 28 juli.
Lijstenmakerij Du Passage:Egyptische

Vnst van Ibrahim Faiek. Open tijdens
w"ikeluren.Tot 16 augustus.

KERKRADE
J^inmuseumKlein Rolduc: tal van fa-
tten uit de Limburgse mijnbouw.

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

UBACHover worms
£'e ier Binnenhof, Grensstraat 87:
,erk van Joos Damen. ledere donder-q»g 10 -22 uur.

HOENSBROEK
- archeologisch museum: car-, °°nfossielen van S. Prins. Open dag.

b " 17 uur. Tot en met 1 oktober,— fotogalerie 68: werk van
t/J^burgse beroepsfotografen. Open ma
>!" vr 10 - 12 en 13.30 - 17 uur, za en zo

.17 UUFi Tot 14 augustus.
l-'steel - expositiezolder: fijhschilder-."nst van Jo v.d.Brand. Open dag. 10 -jj' Uur. Tot en met 31 juli.
v - ridderzaal: Rond eenveelluik
■j?n Evert Thielen. Open dag. 10 -17 uur.

Ul en met 15 september.
MAASTRICHT

ri ?'erie Noortman, Vrijthof49: schilde-
'ot Ü' a<Juare"en en tekeningen van 1530
I»rf Open tijdens winkeluren.

and blue, Stokstraat 30: werk van
lj° Bonies, Ad deKeyzer, ImreKocsis,
ij^mann Abrell. Open di t/m vr 10 - 18
a,j*"- za 10 -17 uur, zo 14 -17 uur. Tot 27
Nueustus.
, n "urhistorisch museum: roofvogels
j 5 "sen van Eric Wijnands. Tot en met
f. ?ugustus.
H e Felix' Wijckerbrugstraat 16:
vSft n'nKen van Jannel en plastieken
\vj

, Hank Beelenkamp. Open tijdens
&oti uren' Tot en met 15 augustus.
Dle j efantenmuseum, Dominicaner-
Of. n 5: zomeropstelling eigen collectie.s,pn ma t/m vr 10 - 12 en 13 -17 uur, za
om° .14 -17 uur. Tot 4 september.
g.afer,a'St.-Annalaan 52a: kleurenfoto-
t/rr, Van Margreet Berkhout. Open di
(Jj., 2a 13 -18 uur. Tot 6 augustus.
.ijen e Rab, Kapoenstraat 24: schilde-
Vr ■". Van Raymand Mirrer. Open wo t/m
3, V 17.30 uur, za en zo 13 -17 uur. Tot
$_■ 1;-- Agora, Boschstraat 74: olie-
v9npn Van Harrie Bartels, aquarellen- mFVan I->'Jclt' acrylschilderijen van
bat,,s Baagmans, een scenario voor „The
Sr, e of" Europe" van Raul Marroquin

Sc?enar'°s voor audiowerken van
üUr _pummers. Open di t/m za 13 -18
>^_"t 20 augustus.

PARCOURSBE-
SCHRIJVINGEN

Alle afstanden
Vanaf de LD-caravan de grote weg af
langs de kerk. Na huisnummer 40
links de Pleinstraat in. Bij viersprong
met kruisbeeld rechtdoor. Twee keer
een weihekje door. Na tweede hekje
naar rechts. Na derde hekje onmid-
dellijk links omhoog. Langs de kant
van het maïsveld blijven lopen. Dus
langs de afrastering twee keer links
en dan weer door een poortje. Langs
de afrastering blijven lopen. Bij vol-
gende poortje rechts. Aan het einde
van dewei beneden door poortje naar
links. Aan het einde van dit voetpad
naar rechts. Heeft het daags tevoren
geregend, dan kan men beter een
ommetje maken. Circa 80 meter links
gaan en dan weer rechts door grote
wei naar boven. In beide gevallen
komt men uit op een asfaltweg vlak bij

een viadukt. Voorzichtig!, hier wordt
hard gereden. Men gaat het viadukt
onderdoor en voor de volgende boer-
derij de zandweg rechts op (2 km).
Rechts onder een klein viaduktje door
en meteen na het viadukt weer
rechts. Op de viersprong bij het eer-
ste huis dat men tegenkomt, gaan de
afstanden uit elkaar (3,5 km). De 5km
gaat hier rechtdoor tot aan een grote
boom met kruisbeeld. Daar rechts de
Haagstraat in. Verder lezen bij „ Ver-
volg alle afstanden"

INFO
START: parkeerterrein kerk Reij-
merstok.
BEREIKBAAR VIA OPENBAAF
VERVOER: lijn 56 vanaf statior
Maastricht om 10.15, 12.15 er
14.15 uur.
BEREIKBAAR VIA EIGEN VER-
VOER: Op de weg Maastricht
Vaals tussen Gulpen en Margra
ten de grote weg nemen naar Sic
naken. Via tweede asfaltweg naai
links rijdt men Reijmerstok binnen
PARCOURS: 5,10 en 15 kilome-
ter. Aangeraden zijn stevige wan-
delschoenen. Na regen laarzen.
STARTGELD: jeugd t/m 14 jaar 2
gulden. Deelnemers van 15 jaai
en ouder 3 gulden. In de LIM-
BURGS DAGBLAD-caravan ont-
vangt iedere wandelaar een start-
kaart
STARTTIJD: tussen 10.00-15.0C
uur.
SLUITING: om 18.00 uur.
HERINNERING: medaille in Lim-
burgse stijl.

10 en 15 km.
?p füZe viersProng links naar bene-
den. Men loopt nu het dal van de Gulp
in. Tussen de bomen ziet men de Ro-
meinse boerderij Groenendaal. Op deasfaltweg gekomen naar rechts. Ver-volgens de eerste weg links: Pesa-kervveg. Via een bruggetje over de
r'i Ti weg mee-draaiend naar
t kf grote witte boerderij aan

rechterhand neemt men de zandwegrechts omhoog (4,9 km). Men loopt nueen stuk door èn langs het bos. Alshet bos ophoudt, bij een bank scherp
"afri ePhjs- Prachtig panorama overhet Gulpdal. Beneden ligt een kas-66ltJt«.rl2e Karsveld met Hollandstrapgeveltje. Beneden gekomen hoeftmen niet door het water van de Gulp,maar kan men aan de rechterkant erlangs lopen en vervolgens een brug-getje overgaan. Aan de asfaltweg ge-komen steekt men deze recht over enneemt de zandweg omhoog (7,2 km).

Men begint aan een lange klim het
Gulpdal uit. Boven op de „kop" geko-
men, nog vóór het bos, gaan de af-
standen uit elkaar. De 10 km loopt
rechtdoor en gaat naar beneden en
dan weer naar boven en blijft vervol-
gens rechtdoor gaan tot aan een gro-
te boom met kruisbeeld. Daar recht-
door de Haagstraat in. Verder lezen

toij „Vervolg alle afstanden".

Spartaans
„Ik ging voor een jaar, waarna ik
zou worden afgelost. Maar tot van-
daag wacht ik nog op mijn opvol-
ger", lacht hij zonder spijt van de
34 vaak Spartaanse jaren die nog
zouden volgen. Het gebied dat hij
er 'beheert' is immens groot. Er
wonen rond 1200 mensen, meest In-
dianen en enkele Eskimo's, in een
uithoek van de aardbol dichtbij
Alaska die 1000 km noord-zuid
meet en 1200 km oost-west. Henk
Huijbers heeft er in zijn opeenvol-
gende auto's in 35 jaar ver over de
twee miljoen mijlen afgelegd. Dater af en toe ook gevlogen werd ispreekt vanzelf. vj
Henk Huijbers werd in 1916 gebo-
ren in Doetinchem, waar zijn vader 1als soldaat naar toe moest. Meteen :na afloop van de Eerste Wereldoor- i
log keerde de oude Huijbers terug 1naar Schinnen, waar emplooi was te '

vinden in de steenkoolmijnen in de
omtrek. De jonge Henk kreeg jaren
later roeping en trad toe tot de orde
van de paters Oblaten van Maria
(0.M.1.). Nadat hij in 1943 priester
werd gewijd werkte hij nog vier jaar
in Schinnen. Toen hij in 1947 niet
mét, maar naar de noorderzon ver-
trok, schilderde de Maastrichtse
kunstenaar Charles Eyck een por-
tret van hem dat nog steeds de gang
van huize Fober siert. In de huiska-
mer hangt een schitterende uitver-
grote foto van het mysterieuze noor-
derlicht, door hem geschotenvanuit
het kerkraampje in Yükon.

Komend weekeinde druk verkeer!
Komend weekeinde: spitsuurdrukte op de Franse wegen! Neer schatting8,9 miljoenmensen 2uflen en (vakantle)route zijn. Name-
lijk, 4,4 miljoen Fransen en 800.000buitenlanders gaan met vakantie en 3,1 miljoenFransen en 800.000 buitenlanderskeren over
Franse wegen huiswaarts. Spitsuurdrukte met driepieken. Morgen- tot zaterdagmiddag, zondag- en maandagochtend.
Ook in België wordt een zeer druk verkeersweekelnde verwacht. In Nederland rekenen ANWB en politie op een druk weekeinde.
Morgen al wordt veel verkeer uit West-Duitsland richting Nederlandsekust verwacht Zaterdag zullen automobilistenal vroeg reke-
ning dienen te houden met wachttijden voor grensovergangen op internationale routes.
Ook op de West-Duitse autowegen wordt druk verkeer verwacht. Het grootst: morgenmiddag, zaterdag tussen 9.00-14.00 uur en ,
zondag tussen 15.00-21.00 uur. I

Zomerwandeling LIMBURGS DAGBLAD rondom Reijmerstok

Over veldwegen en
voetpaden dwars door

het Gulpdal
Voor deze zomerwandeling, door
het LIMBURGS DAGBLAD in sa-
menwerking met WSV Wittem ge-
organiseerd, is gekozen voor een
„onbekend" stukje Limburg: het
glooiend landschap rondom Reij-
merstok. De wandeltochten gaan
bijna uitsluitend over veldwegen
en voetpaden. Weinige meters ver-
harde weg dus. De wandelaar doet
gehuchten aan met namen die men
waarschijnlijk niet eerder gehoord
of gelezen heeft: Billinghuizen,
Waterop, Terlinden, Terhorst...Het
prachtige Gulpdal etaleert zich
vanuit verschillende hoeken.

" Wandelen door de natuur

met het LIMBURGS DAGBLAD.
Tochten voor jong en oud.

15 km alléén
Boven op de „kop" gaat de 15 km-rou-
te links de veldweg op. Op de vier-
sprong bij eikenbomen rechtdoor en
op de volgende viersprong rechts. De
drukke Provinciale weg voorzichtig
oversteken, schuin naar links. Men
loopt nu op de Karsvelderweg. Op
T-kruising links. Men loopt nu in Ter-
linden. Na huisnummer 14 bij een ka-
pelletje naar rechts. Voorbij de huizen
na ongeveer 100 meter rechts een
veldweg op (bij de bocht in de weg).
Op de asfaltweg gekomen naar links
en na 10 meter rechts een veldweg
op. Op een T-kruising rechtdoor de
weg met het gele paaltje op. Men is
.nu in Terhorst. Op T-kruising van as-
faltwegen naar rechts. Bij huisnum-
mer 3 eveneens naar rechts. Op de
asfaltweg rechts en na 10 meter veld-
weg naar links. Aan het einde van
deze weg rechts en op de asfaltweg
rechtdoor. Bij huisnummer 4 in Terlin-
den asfaltweg naar links. Rechtdoor.
De voorrangsweg voorzichtig over-

Pater Henk Hnijbers
robijnen priester

SCHINNEN - „Terwijl wij ons druk maken over De Bom
schieten Eskimo's en Indianen gewoon hun kariboe's en offe-
ren er een stukje van aan de Grote Geest uit dank voor zoveel
jachtgeluk. En of dat nu Christus is of Manitou maakt niet
uit. Ik wil maar zeggen dat, als zelfs in de buurt van Bangkok
een kernreactor verrijst waarmee binnen afzienbare tijd De
Bomkan worden vervaardigd, dan hoeven we niet meer bang
te zijn dat die dingen ooit gebruikt worden. Want als de een er
eentje durft te gooien, weet hij dat hij er tien kan terugver-
wachten. We kunnen nog veel leren van die onbezorgde na-
tuurmensen die zich slechts over datgene druk maken dat
écht belangrijk is."

Geen alledaagse levensvisie waar-
mee pater Henk Huijbers (67) in de
woning van zijn zus Gerda en zwa-
ger ZefFober aan de Dorpsstraat in
Schinnen geniet van een tijdelijk
verblijf in deplaats waar hij zijn eer-
ste mis als priester opdroeg, alvo-
rens over enkele maanden weer te
vertrekken naar zijn missiedorpjes
in het hoge noorden van Canada,
aan de rand van de poolcirkel in de

provincie Yukon. Henk Huijbers zit
er al vanaf 1947, nadat hij na in 1943
tot priester te zijn gewijden de daar-
opvolgende oorlogsjaren in het ver-
zet te hebben gezeten in 1947 als
vrijwilliger voor een jaar ging uit-
helpen in het Canadese Myo Keno
Elsa-district, waar de zilvermijnen
de belangrijkste bron van inkom-
sten vormen.

Jubileum
Ter gelegenheidvan zijn veertigja-
rig priesterschap dat zondag 7
augustus groots wordt gevierd in
Schinnen met een pontificale
hoogmis, heeft een dorpscomité
een fancy-fair georganiseerd waar-
van pater Huijbers de opbrengst
mag meenemen naar zijn missie-
post in Yukon. Dit feest begint op
zaterdag 6 augustus om 13.30 uur
op het schoolplein aan de Groenen-
borgstraat. De mis op zondag
wordt onder meer opgedragen
door vicaris-generaal van de Filip-
pijnen, Jan Limpens, door de je-
zuïet dr. Lyons die als professor
werkt in Fairbanks (Alaska), door
Henks collega pater Verspeek die
in Labrador (Oost-Canada) werkt,
door provinciaal overste pater Al-
fons Kusters en door deken Keulen
van Schinnen.

steken en weer rechtdoor. Op volgen-
de viersprong rechtdoor en op de
tweede viersprong met grote boom
met kruisbeeld links de Haagstraat in
(4,5; 8,6 en 14 km).

Vervolg alle routes
Bij deze grote boom met kruis-
beeld komen alle routes bij elkaar
en voeren gezamenlijk de Haag-
straat in. Op grote asfaltweg in het
dorp bij de oude Puthof aan de an-
dere kant van de weg naar rechts
en vervolgens naar finish. Daar
kan men aan de LIMBURGS DAG-
BLAD-caravan medaille in ont-
vangst nemen en wandelboekje la-
ten afstempelen.

van
DAG
tot

DAG

" MAASTRICHT. Stadswandeling 0.1.v.
VVV-gids. Vertrek om 14.00 uur vanaf
VVV-bureau Vissersmaas.

" BRUNSSUM. In openluchttheater om
14.00 uur Limburgs Jeugdtoneel met kin-
der- en familievoorstelling van sprookje
Assepoester. Entree: 2,50 gulden.

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

" ROERMOND. Vanaf de Markt stads-
wandeling om 16.00 uur.

Sjommelmert in Roermond-west, grote jaarlijkse braderie Centrum. Van
16.00-21.00 uur.

" REMERSDAAL (B). Zomerwandeling vanaf camping Haciënda om
19.00 uur.

" FRANCORCHAMPS (B). Trainingen voor en in het kader 24 Uren van
Francorchamps van 11.30-24.00 uur.

Schuttersfeest
in Klimmen

KLIMMEN - Zeventien schut-
terijen uit de Oostelijke en
Westelijke Mijnstreek zullen
zondag(31 juli) tegen elkaar in
het strijdperk treden tijdens
het bondsschuttersfeest, dat
in Klimmen gehouden wordt.
De plaatselijke schutterij St.
Sebastianus tekent voor de
organisatie.

Tussen half twee en half drie
worden de schutterijen ontvan-
gen op de schietweide die aan de
Schutteheiweg in Klimmen te
vinden is. Tegen drie uur gaathet
feest van start met een optocht
door de kom van het dorp. Het
défilé wordt afgenomen bij het
Groene Kruisgebouw. Daarna is
het dus schieten geblazen.

Rondom het schuttersfeest is
een heel feestprogramma opge-
zet door de schutterij. Vrijdag
begint dat met een culturele
avond met medewerking van
muziekverenigingen. Zaterdag is
er om 14.00 uur een schietcon-
cours en een groot solistencon-
cours. Uiteraard besluiten bals
de activiteiten in het weekeinde.

Bondswedstrijden
voor politiehonden
KERKRADE - De Politiehonden-
vereniging 'De Trouwe Speurder'
houdt zaterdag en zondag haar jaar-
lijkse bondswedstrijd. De wedstrij-
den beginnen beide dagen om 11.00
uur en worden gehouden op het ter-
rein gelegen aan de Strijthagerweg
op het industrieterrein Dentgen-
bach in Kerkrade-West. De toegang
is gratis. De prijsuitreiking vindt
zondagavond omstreeks acht uur
plaats in hotel-café 'Postiljon' aan
de Schaesbergerweg in Terwinse-
len.

Regio kort
SIMPELVELD

" De tien woningen in de Oude
Gaasstraat kunnen gerestaureerd
wordenomdat de woningvereniging
een instandhoudingspremie van
130.000 gulden ontvangen heeft.

" Zaterdag haalt het KVW oude
materialen.opvoor de bouw van het
vakantiedorp. Aanvang 9.30 uur,
men kan alles wat los en vast zit ge-
bruiken.

" Vrijdag wordt na de Nacht van
Simpelveld een dansavond gehou-
den in de zaal van Oawesj Hoes aan
het Dr. Poelsplein. In verband met
het wielrennen is de plaatselijke bi-
bliotheek gesloten vanaf 17.30 uur.
Vrijdag tussen 18.30 uur en 19 uur
worden de leden van de EHBO-ver-
eniging op het adres Stationstraat
34 verwacht in verband met de
Nacht van Simpelveld.

BOCHOLTZ

" Donderdag wordt door de afde-
lingen Bocholtz en Simpelveld van
de KPJ een trekkerbehendigheids-
wedstrijd gehouden die om 18.30
uur begint. Tijdig aanmelden bij het
bestuur.

" De uitslagen van de door wieler-
club Bocholtz gehouden loterij:
0211, 0774, 0400 en 0399. Prijzen af-
halen bij Th. Jongen, Pastoor Neu-
jeanstraat 31 Bocholtz.

" Als 'koning van Strijthagen' is C.
Gennes van hengelsportvereniging
Bocholtz uitgeroepen.

MERKELBEEK

" Op dinsdag 30 augustus houdt de
afdeling Merkelbeek van de Zonne-
bloem een boottocht vanaf Bom
richting Kessel. De kosten bedra-
gen 30 guldenen moeten worden
voldaan vóór 13 augustus bij een der
bestuursleden.

" Nieuwe leerlingen voor fanfare
St. Toseph, de drumband of majo-
rettegroep kunnen zich in verband
met de te starten opleidingen tot en
met 19 augustus aanmelden bij diri-
gent Cobben, Julianastraat 31 of se-
cretaris H. Geraets, Belenweg 32.

" Van fanfare St. Joseph slaagden
tijdens de onlangs gehouden Hafa-
examens Erwin Linders (Hafa A),
Dyon Dohmen, Peter Philips en Ire-
ne Simons (Hafa B) en Hubert Da-
niels, Raf Janssen en Peter Peters
voor Hafa C.

BRUNSSUM

" Buurtvereniging Haansberg en
omgeving maakt donderdag 4
augustus een uitstapje naar de Efte-
ling. Op 17 september gaat de buurt
een dagtocht maken door het Sauer-
land. Na de zomervakantie start
men op 1 augustus met het kienen,
om 19.45 uur in Concordia, en op 5
augustus met de kaartavonden, om
20.30 uur in hotel V.d. Broek.

HOENSBROEK

" In verband met vakanties is op
woensdag 3 augustus geen vrou-
wenkafé in kafé Overbroek, Over-
broekerstraat 33 in Hoensbroek.

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.
19.45 uur in gemeenschapshuis Hei-
lust.
Brunssum: 14 uur in dr Brikke-
Oave. 20 uur in Unitasgebouw. 20
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 wur 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.
Heerlerheide: 20 uur in het gemeen-
schapshuis.

Spellendag
ÜBACH OVER WORMS - Zaterdag
13 augustus wordt op het voetbal-
terrein van W Waubachse Boys
een spellendag georganiseerd voor
de jeugd van Landgraaf tot en met
12 jaar. Begonnen wordt om 10 uui
en de kosten bedragen 2,50 per
kind. In vier leeftijdsgroepen zijn
met dertien spelen prijzen te win-
nen.

TIJDJE
VRIJ

NINO TOMADESSO
MET
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G.G. AUTO'S biedt aan
degelijke 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 (grt. weg Hrl.-Brs.).
AUDI 1005 E automaat,
'79, Ford 1600L '80 en '79;
Mazda 626 '80, Renault R
18 TS '80; Datsun Bleu
Bird GL '81. 5-bak; Mitsu-
bishi Galant '80, met gas
en Galant GL '78, Fiat Rit-
mo 65 CL '81; Ford Grana-
da 2300 L '79; Peugeot 504
GL '79; Peugeot 505 '79;
Honda Accord 4-drs. '79;
Opel Ascona 1900 L '80;
Capri II GL '74 ’2OOO-,
Austin Allegro '76 ’ 750,-.
Motor Honda 550 4 super
sport '77. Inruil en finan-
cieren. Bovag-garantiebe-
wijs. AutobedrijfP. v. Dijk
en Zn. Hompertsweg 33,
Schaesbeg-Kakert, tel.
311729.
A. Wolters, Sportstraat 16,
Kerkrade. OPEL Kadett
12, 13, bj. '79, '80, '81 en '82;
Manta 20 Luxe, '80: Asco-
na 19 Luxe, '79; Ascona 19
luxe, automatic, '77; Re-
koird 18 S, nw. model. 600
km, '83; Rekord 20 S, LPG,
'79; VW Jetta, '80; Honda
Prelude, '80; Mazda 323,
'81. Inruil en financiering
mogelijk.

: Ingeruild: BMW 315^ '8
BMW 316,80 en'B2; BM
320, '81, LPG; BMW 52
'78; BMW 525. aut, '8
BMW 525 I. '82; BMW 7!
I, '82; BMW 730 aut., '7
Autobedrijf KERA B.\
Kerkradersteenweg
Kerkrade, tel. 045-45215: Uw BMW-dealer!.

i Te k. OPEL Blitz verhui
i wagen, tevens gesch.

" veevervoer, nw. bande; vr.pr. ’ 2750,-. Sportstr. 1

" Kerkrade.
Te k. YAMAHA motor, 411 cc. met sterwielen. Tf

I 045-253045.

; Voor een fijne VAKAl
TIE aan de kust bij part
culier nette logies met on
bijt té Vlissingen. Pril: ’ 24 p.p. Tel. 01184-16979;

; FRIESLAND te h. stacafl
vans va. ’ 200- p.w. Ti- yens camping aanw. Ti, 05614-1586. j

; CARAVANS inruil, rcei
' vanaf ’ 1500-, caravat
j showhal Tillemans, Hafl
land 19 (ind.terrei|

j Brunssum. ,, CARAVANSTALLINGi va. ’ 100. Mogelijkheid, overdekt en onoverdetf; Voor informatie te bellfl
04490-10888.j —

PROFITEER VAN ONZE SPECIALE I
AFHAALAANBIEDINGEN

tijden/ debouwvak geopend
voor vakman en doe-hetzelver

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 n^.^_r

r___M KmA Ïflè
(ê\ W L^_&J_^_^J^_^_^_% lr\

___r kw\ i W W
Brede eiken planken.

Massief parket.
Verhuisbaar parket

vanaf f 59,- (mcl. BTW).

pegasus^
ILidV.P.L. ''w^

en levering op consumenten-
voorwaarden.

Vl _"_tFtr^twf*fa^__ \y

LasbGELD lenen
Pil i IIHH'1" I mnd 36 mnd 48 mnd 60 mnd

’ 2SOO,- 124,79 89,82 72,17 61,65

’ SSOO,- 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 37 580,26 461,01 388,44

CLAESSENS
Rijksweg Zuid 211,Celeen

Assurantie- enkredietbemiddelingskantoor
(Let op ENNIA bord C)

's Avonds bereikbaar na telefonische afspraak

- -3 '
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Limburgs snelstgroeiende
RADIO-TV-VIDEO-ELECTRO-

leverancier, vraagt voor directe
indiensttreding

ERVAREN VERKOPER m/v

" Ervaring in branche vereist

" Middelbaar-onderwijsniveau

" Rijbewijs B-E

" Goede contactuele eigenschappen
Sollicitaties telefonisch of schriftelijk
richten aan:
v. Erp BV
Putstr. 34, 6131 HL Sittard
t.a.v. dhr. Goergen
04490-13531

Bij beschikking van de ar-
rondissementsrechtbank1te Maastricht, d.d. 7 juli
1983, is onder curatele ge-
steld Albertus Bos, gebo-
ren te Geleen 10 februari
1936, wonende te Geleen,

" Begoniasingel 31, doch
verblijvende in het Psy-
chomedisch Centrum Vij-
verdal te Maastricht, met
benoeming van Theodora
Maria Nabben, echtgenote
van A. Bos wonende te Ge-
leen aan de Begoniasingel
31, tot curatrice en Korne-
lis Willem Bos, wonende
te Sittard aan de Eisenho-
werstraat 450, tot toeziend
curator.
Mr. drs. Th.H.M. Schijlen,
advocaat en procureur
van Hasseltkade 21,
6211 CD Maastricht

Bij vonnis van de arrondis-
sementsrechtbank te
Maastricht van 21 juli 1983
is in staat van faillissement
verklaard Johannes Mari-
nus Gijzen, geboren te
Kerkrade op 2 november
1947, wonende te Kerkra-
de, Constantiin-Eik 17, fei-
telijk verblijvende te
Kerkrade, Kohlbergs-
gracht 59, met benoeming
van mr. G.M.C.J. Gemme-
ke-Van Delft tot rechter-
commissaris en met aan-
stelling van ondergeteken-
detot curator.
Mr. A.H.S.M
Lückers-Bergmans
Advocatenkantoor
Lückers-Bergmans & Van
Sloun
Caumerdalschestraat 1 -postbus 149
6400 AC Heerlen.

Bij vonnis, de dato 21 juli
1983, van de arrondisse-
mentsrechtbank te Maas-
tricht, is de besloten ven-
nootschap met beperkte
aansprakelijkheid Sky-
master International
8.V., gevestigdte Beek (L), .
in het vrachtgebouw nrd.
luchthaven Zuid-Lim-
burg, in staat van faillisse-
ment verklaard waarbij
mr. E.J. Wijers tot curator
is benoemd!

Mr. E.J. Wijers
Advocatenkantoor
Hiddema

direct technisch werk
voor:

dieplepel-
machinist
voor op een mobiele-
O.N.K.
Ervaring met alle soorten
grondwerk in vereist, 0.a.:

" egaliseren/profileren;

" fundering en sleuven.
Interesse, bel dan:

randstad
uitzendbureau
Heerlen, Akerstraat 26,
045-71 85 15
Sittard, Rosmofenstraat,
04490 -1 99 88
Kerkrade, Hoofdstraat 42,
045-45 15 00

1 oo'_______SVl PORTAS moderniseert voordelig
'sMorgens gehaald.'s avonds l—A-mC-^ oudekeukens tot droomkeukens.
"nieuw' terug PORTASreno- Vblgens uweigen idee.Door mid-
veert voordeligdoor middel van dej van het poRTAS-keuken-
de hoogwaardigePORTAS- systeem bestaande uit massievekunststofommantelingmetb.v. kunststofelementen met het uit-
een lichtof rustiek eiken, noten nrNnTK Qu zicht van b.v. rustiek of naturelofander houtmotief-uitzicht, r l\,o eiken, mahonie etc. met modernepassend bi| uw interieur. _..-._, _,< i ■ panelen in b.v. een riet-of linnen-. DCURCN_2___ir Structuur.
PORTAS-Vakbedriiven vernieuwen deuren en keukens bijna overal in Europa.

rs?s?Jt ng Bunde « 043/647833 en 045/425353 Bfl
S" "'. / Nuth S 045/242400 en 04756/6046 Bfl
Timmerbedrijf Lambert Damzo nAAMiillll - I
Rekoutweg 6 Gronsveld - WWQ *■>** BJP

Te k. HONDA 250 cc, bwj.
'76. Brandhofstr. 9.
Schaesberg, pr.n.o.t.k.
Te k. SUZUKI 750 GS, met
veel ace, bj. '77, goedkoop.
Tel. 045-311850.
Te"k. YAMAHADT 175Off
the Road, '79. Tel. 043-
-13227.
Te k. 2 CV 4, bj. '76, i.z.g.st.,
pr. n.o.t.k. Oude Molen-
weg 82, Maastricht, tel.
043-612455.
Te k. BMW 2002, zeer mooi
en goed, ± 18-11-74. Tel.
043-13570.
AUTO'S hallo opgelet. Wij
betalen’ 100,-tot ’ 10.000,-
-voor uw auto. Tel. 045-
-411572.
Wij betalen de hoogste
prijs voor uw AUTO, ook
sloop. Tel. 045-411572.
Te k. direktieauto, bj. '80,
PEUGEOT 504 SRD, vaste
koopprijs ’ 7500,-. De auto
is in perfekte staat omdat
middels een ANWB-test-
rapport alle aanbevolenre-
paraties zijn uitgevoerd
(rapport en rep.fakturen
ter inzage). Bovendien 4
nieuwe banden. Rendamx
Produkten 8.V., alleen
werkdagen tel. 045-412851.
Te k. zwarte Alfa Romeo
ALFETTA 1,8, i.pr.st, bwj.
'75, vr.pr. ’ 1950- mcl. ra-
dio + Pioneer boxen. Tel.
045-228452.

Te k. OPEL Manta, nw.
model m. 3 deuren bwj. '79
voor ’B5OO- Tel. 045-
-416978.
Te k. FORD Fiësta 1,1 S
dcc. '76 vr.pr. ’ 4000-, Hei-
weg 1, Bochoitz.
VW Scirocco GS, bj. '75,
vr.pr. ’ 1650,-. H. Jonasstr.
45, Heerlen.
Te k. LELIJKE EEND 2
CV 6. Montfortstraat 5,
Hoensbroek.
Te k. PEUGEOT 104, bwj.
okt. '75, i.z.g.st., km.st.
61.000, zeer, zuinig, pr.

’ 1000,-. 045-721552.
Te k. FIAT 127, 3-drs.,
i.z.g.st., geen roest, bwj.
'76, v. ’2200,-. Tel. 045-
-351887.
Te k. OPEL Commodore 3
L GSE, bwj. '76, t.e.a.b.
Tel. 045-451914.
Te k. FORD Taunus L
1300, in pr.st, ’700,-.
Nachtegaalstr. 31, Versi-
liënbosch-Hrl.
Te k. GOLF D, '80, i.z.g.st;
Golf, '77; Capri 2300 S, '79;
Fiësta 1100 L, '78; Fiësta
950 L, '78; Kadett, '76, zeer
mooi. Inr. en financ. mo-
gel. Tel. 04498-52717 b.g.g.
04498-55983.
Burstner CAR., 3.60 mtr.,
geh. compl., slechts

’ 4650,-. Mozartstr. 25, Sit-
tard.

__^

Te k. CITROEN Dyane 6

’ 1250,-. Wagenaarstr. 6,
Geleen, 0449C52132.

Te k. GOLF Diesel LD bjr. i'77, vr.pr.’ 7000,-.Tel. 045- ,
224970.
Te k. OPEL Ascona
autom. 19S, bjr. 1974 :
i.z.g.st. Columbusstr. 103,
Heerlen.
Te k. FORD Taunus'76, op
gas.Dr. M.L.Kinglaan 133,
Hoensbroek.
Te k. HONDA Civic, type
'76, i.z.g.st., m. radio-cas-
s.rec, pr. n.o.t.k. Mewr-
gelsweg 84, Heerlen, tel.
710665, na 16.30 uur.
Te k. MERCEDES 250, bj.
'81, div. extra's. Tel. 045-
-714066.
Te k. Ford CAPRI, '70,
i.g.st., goede banden, ra-
dio, ’850,-. Tel. 043-
-642573.
MORRIS Marina, '77,

’ 1750,-; Austin Allegro,
eind '77, ’2950,-; Honda
Civic, '76, ’2750,-; Opel
Rekord, dcc. '75, ’ 1750,-;
NSU Prinz, bj. '65, ’ 1250,-;
Peugeot 504, '76, ’2100,-;
Renault 16 TL, bj. '76.
Kaardenbekerweg 20,
Craubeek-Klimmen, tel.
04405-1994.
Te k. OPEL GT, zeldz.
mooi met 2.0 E motor kl.
rood, vr.pr. ’9000,-. Tel.
04459-1839, na 18 uur.
Te k. TOYOTA Corolla
1200 Luxe, bj. '75,
i.st.v.nw., ’ 2250,-. Tel. 043- -642573.
FORD Transit 100. bj. '79,
gasinst., glasw. isol. en ass.
Margrietstr. 21, Schaes-
berg-C.
CITROEN Special, bj. laat
77. Vr.pr. ’2500,-. Tel.
043-19168.
VW-CAMPINGBUSJE,
type '75, nw. gespoten,
vr.pr. ’2000,-. Tel. 045-
-413901.
Te k. HONDA 400 cc, '77,
km.st. 20.000, ’ 1750,-. Tel.
045-724958.
MAZDA 323 type '80, Hon-
da Civic 79/77v.a. ’ 3750,-,
Renault 18 TL '79 LPG

’ 6250,-, Camaro Sport
LPG ’5950-, BMW 320
LPG ’6750-, Peugeot 304
'77 ’ 2500,-. Barrierweg 91,
Klimmen, 04405-2353.
OPEL Rekordf 20 S luxe,
vele extra's, bj. '79, vr.pr.

’ 8250,-. Tel. 045-451832,na
19 uur.

Wij lenen u graag geld.
En spelen daarbij open kaart

Dit zijn onze tarieven voor persocnlijke 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

CMV BANK
045-719680 Akerstraat 82a Heerlen

045-251043 Kerkstraat 294 Brunssum

—
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Stoelendans
KUALA LUMPUR - Liv Hwa-
Lm houdt er wat de basket-
bal-sport betreft zijn eigen
opvattingen op na. Met nog
zestien seconden te spelen
en bij de stand 117-76 in het
voordeel van de VS, verwis-
selde de Taiwanees de speel-
bal vooreen stoel. Ook veran-
derde hij van doel. In plaats
van een keurige lob richting
basket, lanceerde Liv een
strakkepass naar Michael
Brown, die ternauwernood
het gevaar kon keren.

WK
„Ik denk dat ik over een week of
vier, hooguit vijf, weer op de fiets
zit", aldus Van der Velde. „Het we-
reldkampioenschap dat 4 septem-
ber in Zwitserland (Altenrhein, red.)
wordt gehouden, kan ik niettemin
vergeten. Later, in de najaarsklas-
siekers, is er misschien een moge-
lijkheid weer van de partij te zijn".

Van de partij, maar dan wél in de
ontsnapping die de goeie bleek teznn> waren acht man: de Fransman
Robert Alban, de Deen Kim Ander-sen. diens ploegmakker Joop Zoete-
melk:,* rits Pirard en vier Raleighs:
Jan Kaas, Henk Lubberding, Cees
Priem en Jacques Hanegraaf. Van
deze acht die in de laatste 20 kilo-meter op kop waren gekomen, vielAlban weg.

Met nog een halve ronde (4 kilome-ter) te rijden plaatste Lubberdingde demarrage die hem zegevierendaan de rmish bracht. Enkele uren(!) later stond hij, mét een aantalcollega s, opnieuw aan de start.

Niet in Chaam, maar in Noordwijk
aan Daar stond een derny-koers op het programma.

Aan de finish
£hAAM _ De uitslag van de Acht van

'■ Henk Lubberding, 120 kilometer in 2ur, 45 minuten en 15 seconden, 2. op 3
Frits Pirard, 3. Jan Raas, 4.

»OoP Zoetemelk, 5. Jacques Hanegraaf,

"" Kim Andersen (Deen), 7. Cees Priem,?" op 1.20Adrie van derPoel 9. BertOos-
'erbosch, 10. Frits van Bindsbergen, 11.
°P 1.30 Ludo Peeters (B), 12. Piet vankatwijk, 13. Ad Tak, 14. Gerrie van Ger-
j*'en. 15. Jean-Luc van den Broucke (B),
'6- Jac van Meer, 17. Peter Winnen, 18.
fhi] Anderson (Austr), 19. Theo Smit,
ff- Hennic Kuiper, 21. Aad van den
poek, 22. Jan van Houwelingen, 23.
h^do de Keulenaer (B), 24. Leo van
£.»et, 25. Jean-Marie Wampers (B), 26.
£ieo van Hest, 27.Rudy Matthijs (B), 28.
Jlh'lippe Saude (Fr), 29. Robert Millar
vBschot), 30. Johan Lammerts.
r*6 amateurkoers over 96 kilometer
ï;erd gewonnen door Peter Hofland uit
Roosendaal. Zijn tijd bedroeg 2 uur, 20
j^nuten en 8 seconden. Tweede werd0s Peels en derde Frits Schür.

Hinault: „Als
operatie niet
helpt, stop ik”

£HAAM - Het heroptreden van
Hinaultwerd geen suc-

ces. Na 50 kilometer moest hij,
geplaagd door de knieblessure
die hem uit de Tour de France
hield, de strijd in het criterium
van Callac (Frankrijk) staken.

„Ik zal binnenkort een operatie
aan de knie ondergaan", liet hij
weten. „Als dit niet helpt, stop
ik met wielrennen. Ik heb wei-
nig keus. In deze omstandighe-
den wordt het wereldkam-
pioenschap een groot vraagte-
ken voor mij".

Tevergeefs hadden de organisa-
toren van de Acht van Chaam ge-
probeerd Hinault voor hun koers
te contracteren. Laurent Fignon,
de Tourwinnaar, kon men even-
min aan de start krijgen. Hij rijdt
de komende weken uitsluitend
in eigen land.

Hinault heeft evenals vorig jaar
een contract voor het avondcrite-
rium van Tiel op 16 augustus, de
enige wedstrijd waaraan hij in
Nederland zou deelnemen. De
knie-operatie maakt de komst
van de Fransman naar de Betu-
we onwaarschijnlijk.

Criterium-circus
CHAAM- Met uitzondering vanvrijdag 5 augustus, als het na-tlonsr_rpi. baanka«UHoenschap!*°!?HpSk!ïOUde_?' staat in onsland de komende weken iederedag minstens een profcriterium
°_? «ft» P^°«Vramma- Vandaag„draait Wateringen, morgen(vrijdag) is de Nacht van Sim-pelveld. Lveneens vrijdag vindtin het Zeeuwse Kwadendammeeen wedstrijd plaats. Zaterdag-avond is in het NoordhollandseVenhuizen startgelegenheid,zondag in zowel Schijndel als-ook Sas van Gent.

In de loop van volgende maandgaan de beroepsrenners onder-meer ook nog in Obbicht (2 aug)
Linne (3 aug), Echt (11 aug) en
Thorn (23 aug) aan de slag.

Ook België en Frankrijk heeft
een uitgebreid criterium-pro-
gramma. Eric Vanderaerden
won in Aalst, Lucien van Impe in
Ronse, Le Bigaut in Joigny, Du-
clos-Lassalle in Callac.

Na Peer, gisteravond, zijn in Bel-
gisch Limburg nog profcriteria
in Bilzen (31 juli), Dilsen (6 aug)
en Koersel (12 aug).

Acht van Chaam was weer één groot café

Henk Lubberdinq:
de getapte jongen

door wiel verheesen
fty\AM - Hoeveel bier, frites, broodjes, fricandellen en ham-
Pürgers verorberd zijn vóór, tijdens en na de Acht vanf'haam is met geen mogelijkheid te schatten. Het was inroer geval een enorme hoeveelheid, want het Westbrabant-
F dorp beleefde weer de jaarlijkse invasie van 50 a 60.000
rielerliefhebbers.
Ofl* zij allemaal de ontknoping heb-
rh „meegekregen" die Henk Lub-
[?rding de overwinning bezorgde,
jr^l overigens te betwijfelen,

was immers één groot café.
j.ele gasten bleken de voorkeur aan
eet vertier en niet aan de koers ge-
pen te hebben.?.et feest was per traditie al ingezet
Wens de vooravond van de Acht.

J%i _de renners gisteren rond ze-
v n uur Chaam verlieten, was het
o)?§dek waarop zij vijftien ronden
j^Wel 120 kilometer hadden afge-
Jjd amper te berijden. De massajjd er bezit van genomen. En voor

ij Ver er toch nogruimte werd gebo-
kt' overheerste de hoeveelheid

blikjes, zakjes en aanver-
l^ftte spullen. De afvalbakken wa-
di)'1 te gering in aantal geweest om
kj es te verwerken. Het kon de pret

et drukken.

Vanaf de ochtenduren tot de vroe-
ge avond draaiden renners door
Chaam. Eerst de nieuwelingen,
daarna de junioren, toen de ama-
teurs en tenslotte de beroepsren-
ners. Circa zestig in getal. Gerrie
Knetemann en Johan van der Vel-
de waren er ook, maar zij konden
niets anders doen dan hun colle-
ga's op pad sturen. Herstellende
van hun verwondingen als gevolg
van zware valpartijen, geruime
tijd geleden (Knetemann) ofrecen-
telijk (Van der Velde), konden ze
voor derest niets anders doen dan
toekijken. Dat deed ook Dries van
Agt, commissaris van de koningin
in Noord-Brabant. Ex-renners ont-
braken evenmin. Trouwens, het
was precies vijftig jaar geleden dat
voor het eerst de profs in Chaam
hadden gereden. Van de vroegere
winnaars maakten velen het gou-
den feest mee. „Weet je nog ....".

Gummersbach wil geld zien van Barcelona

Wunderlich geschorst
FRANKFORT - De Westduitse
handbalbond(DHB) heeft de natio-
nale sterspeler, Erhard Wunder-
lich, voor een jaar geschorst. De 26-
-jarige Wunderlich staat op het
punt over te gaan naar Barcelona,
waar hij voor vier jaar handbal
2,75 miljoen gulden kan incasse-
ren. De „Reus uit Augsburg" (2.04
meter) mag tot 23 juni 1984 geen
handbalwedstrijd op nationaal en
internationaal niveau spelen.

Frank Birkefeld, de secretaris van
de DHB, wenste de redenen van de
schorsing niet uiteen te zetten.

„Dat is niet gebruikelijk en boven-
dien niet noodzakelijk."

De schorsing van Wunderlich is het
uitvloeisel van de weigering van
zijn oude vereniging, Europa-cup-
winnaar Gummersbach, de top-
schutter toestemming te geven voor

vertrek naar Spanje. Gummersbach
wenst voor Wunderlichs overgang
naar Barcelona een transferbedrag
te ontvangen. In Catalaanse hand-
balkringen wordt verklaard, dat het
om een bedrag van zes cijfers gaat.
Gummersbach ontkent dat. De
Westduitse landskampioen mag of-

ficieel niet eens geld eisen voor
Wunderlich. Het semi-profhandbal
in West-Duitsland wordt altijd nog
als amateursport beschouwd.
Transferbedragen zijn officieel niet
toegestaan.

Erhard Wunderlich heeft niet ge-
reageerd op het besluit van de
Westduitse bond. De speler, die in
95 interlandwedstrijden 353 doel-
punten maakte, bereidt' zich voor
op zijn vertrek naar Barcelona.

Daar begint op 1 augustus de trai-
ning.

Middenvelder
Helmond Sport, met de nieuwe van
Willem II afkomstige trainer Jan
Brouwer heeft nu de selectie rond.
Een aderlating is het vertrek van
Maastrichtenaar Rob Cox naar FC
VW. Daar staat tegenover dat uit
de jeugd zeker twee spelers zullen
doorbreken. „Corbijn en Vincent
zijn spelers die nog van zich laten
horen", zegt Jan Brouwer. „Als ik de
volgende week toestemming van

het bestuur krijg om nog een speler
aan te trekken wordt dat een verde-
digende middenvelder. Ik heb een
Engelsman op het oog. Lukt dat
niet, dan moeten we ons oriënteren
op de Nederlandse spelersmarkt.
Mijn gedachte gaan dan onder meer
uit naar Leon Ehlen van Roda JC".
Tijdens de persconferentie giste-
ren noemde trainer Brouwer de
naam van de enige Limburger die
nog bij Helmond Sport speelt., Jos
Lacroix zal zich moeten ontpoppen
als kilometervreter" vond Brou-
wer. Lacroix reageerde lakoniek:
„IK ben 31 jaar, heb in Beek een
sportzaak en rij elke dag 150 kilo-
meter naar en van Helmond. Verle-
den jaar speelde ik 34 wedstrijden
als voorstopper. Ik schakelde me-
nige spits uit. Waarom moet ik nu
veranderen?"

Leon Melchiorkoopt huis van ex-Seiko-spits

Dick Nanninga MVV-er
Van onze verslaggever

MAASTRICHT - Na weken
van een welles-nietes spel, is
de kogel door de kerk. Dick
Nanninga is terug in Limburg
en speelt volgend seizoen in
het shirt van MVV. De Gro-
ninger kwam gisteren rond
met de Maastrichtse club.

De overgang werd mogelijk omdat
Leon Melchior het huis van Nannin-
ga heeft gekocht. De nieuwe MVV-
spits keert niet meer in zijn oude
pand terug, maar gaat om belasting-
technische redenen in België wo-
nen. Met de officiële handtekening
onder het éénjarig contract met een
optie van een jaar, is het echter
wachten op het schriftelijke fiat van
Seiko-bons Keeree Wong, dat van-
daag in Maastricht wordt verwacht.

Wong namelijk heeft in een eerderstadium te kennen gegeven niet te-vreden te zijn over de Nederlanders,
die afgelopen seizoen voor Seiko inactie kwamen. Dick Nanningamaakte deel uit van die groep.

Hedenochtend voegt Dick Nannin-ga zich bij zijn nieuwe ploegmak-kers, voor de eerste training op hetsportcomplex Belfort. Zaterdag?««!?,* z.ijn eerste wedstrijd on-der MVV-vlag tegen AA Gent. „Datzal een twintigtal minuutjes wor-den, want ik heb natuurlijk eentrainingsachterstand die ik eerstmoet inhalen", reageert de 34-jari-

ge die vorig jaarRoda JC voor Sei-
ko verruilde.

" Door de verkoop van zijn pand aan Leon Melchior is het
laatste struikelblok voor een overgang naar MVV uit de weg.

Foto: DRIES LINSSEN

Slopend
Nanninga isblij dat een einde is ge-
komen aan de slopende onderhan-
delingen in de voorbije maand:

„Het is echt niet van een leien dak-
je gegaan. Ik heb al die tijd bij
vrienden in Kerkrade gelogeerd,
maar daar niet echt van de vakan-
tie kunnen genieten. Dat afwach-
ten, dat vrat aan mij. Ik heb voort-
durend gewacht op het verlossen-
de telefoontje: wel of niet MVV.
Eerder dezeweek dacht ik echt dat
het niet doorging en zag ik mezelf
weer in Hong Kong voetballen. Op
de valreep is MVV er dan toch in
geslaagd mijn eisen in te willigen.
Hetgeen betekent dat ook mijn
pand aan de Kaalheidersteenweg
in Kerkrade verkocht is".

De 1.90 meter lange Nanninga is
naar Maastricht gehaald, om de
spitsproblemen op te lossen die
MW in de voorbije competitie de
das om hebben gedaan. „Promove-
ren naar de ere-divisie", is dan ook
de slogan van de nieuwe aankoop.
„Op het middenveld en in de verde-
diging zit het goed in elkaar. Aan-
vallend mist de ploeg echter stoot-
kracht en daar moet ik in belangrij-
ke mate voor zorgen. Zaak is wel,
dat Willy van Bommel als belang-
rijkste aangever blijft. Ik ben ervan
overtuigd, dat ik door mijn verblijf
in HongKong niet aankwaliteit heb
ingeboet. Als MVV promoveert, dan
plak ik er nog een jaaraan vast. Sla-
gen wij er niet in dit doel te berei-
ken, dan denk ik niet dat ik nog een
jaar in Maastricht speel".

MVV contra
Heer

MAASTRICHT - MVV, zonder de
nieuwe aanwinst Dick Nannings
speelt vanavond tegen de eer
steklasser Heer. De wedstrijd, op
het terrein van Heer gebint om 1£
uur. Ideaal

In zijn hart is Dick Nanninga dol-
gelukkig, dat hij niet nog een jaar
naar Hong Kong moet. „Vofig sei-
zoen was er een Nederlandse kolo-
nie met vijf spelers en trainer Bert
Jacobs. Dan is het best uit te hou-
den. Die jongens zijn echter alle-
maal op straat gezet en terug naar
Nederland gegaan. Om daar nou in
mijn eentje te gaan voetballen, dat
zie ik helemaal niet zitten. Daarom
is deze transfer naar MVV voor mij
ideaal. In verheug me trouwens al
op de confrontatie met Roda, begin
augustus om de Limburg Cup. Ik
speel dan eerst thuis hè. In de
Geusselt wel te verstaan...", aldus
Nanninga.

Wilma en
Peter Rusman
sterk in
Engeland
LONDEN -Atletiek echtpaar Peter
en Wilma Rusman (beiden Unitas)
zijn bijzonder succesvol de Henley-
games gestart. Peter heeft na drie
wedstrijden de leiding met 7 se-
conden voorsprong. Wilma ver-
toeft eveneens in de voorste linies,
zij het dat zij tegen een achter-
stand van 1.15 minuut aankijkt. De
Henley-games is een serie wed-
strijden waarvan de tijden bijel-
kaar worden opgeteld. De afstan-
den variëren tussen de 10 en de 21
kilometer per wedstrijd.

David Loggie
weer de oude
ZELL AM SEE — Het voetbalsei-
zoen moet in feite nog beginnen.
maar David Loggie heeft zijn e*
gele kaart al te pakken. In de vriend-
schappelijke wedstrijd Zeil am Sec-
AZ'67, die door deAlkmaarders met
1-0 werd gewonnen, kreeg de nieu-
we aanwinst van AZ'67 het geel te
zien nadat hij opmerkingen had ge-
maakt aan het adres van de scheids-
rechter.

lotto

HAMBURG - In de Westduitse
midweeklotto „7 uit 38" zijn de vol-
gende winnende getallen getrok-
ken: 6 12 22 24 27 29 31 reservegetal:
35.

Versfeld, Edelbloedt en Lubse alsnog overstat

Helmond Sport:
„Nu nog Ehlen”

door jo gerards
HELMOND - Voor Helmond Sport
ging gisteren de zon op. Niet alleen
de bereikte manager Rien van
Loon, na weken onderhandelen,
overeenstemming met spits Harrie
Lubse, keeper Otto Versfeld en
Jacq Edelbloedt, ook werd de ere-
divisionist in een nieuwe outfit ge-
stoken. Hetkomend seizoen spelen
de Helmondenaren in Cruijffs
Sportswear. Dat was voor de mae-
stro zelf aanleiding om zijn kle-
ding uitgebreid in Helmond te pro-
moten.

Wat was beter dan keeper Otto Ver-
sfeld gelegenheid te geven om re-
vanche te nemen op de destijds op-
zienbarende Cruijff strafschop. Na-
tuurlijk won Versfeld. want Johan
Cruijffkan alles, behalve doelverde-
digen.

Groenendijk naar
FC Den Bosch

DEN BOSCH - FC Den Bosch I
de 23-jarige rechterspits Hans G
nendijk aangetrokken. Groene:
komt een jaar op uitleenbasis
van het Belgische Eendracht .■'-.
Voor hij een jaar geleden naa:
gië ging, speelde Groenendijk
jaarbij Feyenoord.

Oefenvoetbal
Broekster Boys-FC Groningen 0-12
Venray-Haarlem 0-1
Quick-DS'79 0-6
SGV-PEC Zwolle 0-11

Cor Lambregts
blijft thuis

BOSSCHENHOOFD - Cor Lam-
bregts haakt definitief af voor
de eerste wereldkampioen-
schappen atletiek. Deze mede-
deling maakte de Roermondse
atleet bekend tijdens de pers-
conferentie rond de voorstel-
ling van de Nederlandse afvaar-
diging voor Helsinki. Lam-
bregts' bekkenblessure is van
dusdanige aard dat hem van
medische zijde is afgeraden
naar de Finse hoofdstad te ver-
trekken. De marathonloper zal
nu zeker vier tot zes weken ab-
solute rust moeten nemen.

Zoetemelk snel
achter derny's

NOORDWIJK AAN ZEE - Enig*
uren na de Acht van Chaam zege
vierde Joop Zoetemelk in Noord
wijk aan Zee. Achter gangmakei
Nop Koch won Zoetemelk een der
nykoers voor dertigduizend toe
schouwers. De in Frankrijk wonen
de Nederlander legde de 50kilome
ter afin 53 minuten en 10 seconden
JanRaas eindigde achter Joop Zij
laart op vijf seconden als tweede

Met een achterstand van tien se
conden werd de door Maurice dt
Boevere gegangmaakte Peter Win
nen derde.

(ADVERTENTIE)
m Dinsdag 2 augustus as. ___■

13e WONDER
VAN OBBICHT

metvele vedetten uit
de Tour de France:

o.a. Zoetemelk, Anderson, Wnnen, Pirard,
Andersen, Lubberding, Bossis, Lemond, v.d.
Poel, Kuiper, Kelly, Rooks, de Rooy e.v.a
Gerrie Knetemann lost startschot

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

Aanvang beroepswielrenners 18.00uur

(ADVERTENTIE)

" richten
_mmmmmk—\Ho \.fê>\ " ""♦deuken m

i~w, " spuiten /_^mm_ m_\ \
' " tectyleren Zibiiiiiii!«ii_4 \\J 1

Autoschade de Vries bv [~_3c/
28, Heerlen, tel. 045 - 72 24 63
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EDAH heeft zn winkels vol ; 1
lekkere dingen gezet. Speciaal
voor de vakantie. Er is ruime " ~ ___z __]_
keuze in 'vlug klaar' produkten. *: ’ | jjj[
En vanzelf is er keus genoeg in . -J£fti - fUlli

_T_an+_i Aronao tW _#^_#% BT__jni"'"'"i"iiiMiiiiiiiiiiiiiintiiiii *"lv'-1ui^'f!S_Éllll mm!-!!!!!!!!»!!""''»'"!!''- ___\ ________ ' "' :'

Wnllmackaimnr U_a_rlï_r*li V^^-P" ;'--^'--H^lM^ "HnifflHiiii^w^^iji:T"lJ;-;i^^M MfffflffiriNitlllllllllllllrtiffittiiißl

EN LEKKERE DINGEN EN LAGE PRIJZEN, ZOKOMT U DE VAKANTIE WEL DOOR
Ananasstukjes fOQ Slaolie IQQ II —il Appelsap QQ Graves Superieures COC67gram , ±j£ EN JA HOOR, OOK VLEES EN BROOD e^_ __ W Md
Halve perziken I£Q Azijn QQ m iiwcki ta i aa#% nrnmiei* Sinaasappelsap 11Q Rioja Beron J.QCblik 820 gram IUJ blank geel, flacon I 500 mf OW BLIJVEN ZO LAAG GEPRIJSD. pak I l.ter _ 11V rode tpaanse wijn, fles 700 ml *K7w
M1"* 69 g,'T^ieS 95 SdKHrierkattKmade TQO Populair wit/bruin IQI EB.'fe^ 486 teI?,^'6"'" 109. ; — — — — kiloverpakking, per kilo f &~> ± 800 gram ___.W* "

£t 155ml 1Myo,iaiBe 179 Komkommerschijven IJQ Haas/ribkarfxmade mOft Wit-/bruinbrood iqi Bavaria bier gQ Bon-O-Mel karnedranklOQ
Pot 35° ml *■ ** Pot 72° ml **W kiloverpakking, per kilo IXjtJO ± 800 gram 10l blik 330 ml. _*__ aardbeien, pak I liter .fcWW
Salerno mayonaise l/IQ Pilchards in torn. saus 10Q Verse worst CQQ Melkbrood Tftï Musketier sherry OQQ Yogho-yogho IAQpoe 500 ml. *.~r*MW blik 215 gram _fcWW kiloverpakking, per kilo ~f~Q _ 800 gram iOl fles 680 ml. WWW diverse smaken, pak I liter I*TW
Salerno fritessaus -MQ Makreel naturel IffcQ Gekruid gehakt gQQ Volkoren grof Ifil Martini vermouth COC JongeGoudsëltaas TOQ
bus 650 ml. __ I^KE blik 200 gram lUw* half om half, kiloverp, per kilo O^O ±_800_gram ID1 750 "l W_fcw kNo!rT_^^__ ’OO
Salerno slasaus IOQ Sun 0 Sun extra jam \ OQ g£*S»y,lo 598 B^ge?m

wit/bruin 181 GÏanni vermouth 41e __mfles 750 ml. .fcWW kersen, pot 450 gram _Wv i ït"; ; - '_j_ jT wit, fles 750 ml. TIÜ
Salerno tomatenketchupQQ De Betuwe halviture IQQ J££3s_*~- mo 798 0 oren 181 Cótes du Rhöne A.C. AQC ï .L 1flacon 340 ml. WW aardbei/abrikoos, pot 390 gram IvW | I I fles 700 ml. "FWW IU
PlC£___lil_V Prijswijzigingen ten gevolge van overheids-

yfr I {__£__) erv'o^ fabrikanten maatregelen voorbehouden. mk_ _____ WW ___k 1 _ML

vsyggiL,... 179 Bij Edah kopen geeft u het prettige gevoel dat u écht iets bespaard heeft. ÖSS^TÜ
HetBeste Boek voor deweg. A lle wegen ANWB Disselslot. Niet alleen geschikt
vanEuropa en alles wat u C\f\ v°or uw caravan, maar SjT\ £f\ernaastkunt tegenkomen: j J\J °°k voor uw vouwwagen: \\_J__\_\ )

DOOR THUIS
TE BLIJVEN KUNT U
EEN VAN EUROPA'S
MOOISTE LANDEN

ONTDEKKEN.
LPG-statons in binnen en buitenland.
Probeer ze maar eens te r" £f\vinden zonder dit boekje: 3vJ
Uit in eigen land. Nederlandopzn mooist
in zeerfraaie uitgave. f_f_
Vol tips en suggesties: IW y\ )
ANW B Kamperen met tent en vouw-
wagen. Vragen?Dezepil *_£
geeft antwoord: _J_\) /< J

Oplaadbare zaklamp. Praktische lichtbron,
op te laden via stopkontakt £(_
ofsigarenaansteker: S Jjl I
Picknickset. Kamperen zondermankeren.
Zespersoonsen mooi -| AC\ £Zf\genoeg voor thuis: \l_\7 _\)_)
Cvtrimeter. Onmisbaar hulpmiddel om in
seconden deschaal van een -j (_£kaart inkm te vertalen: J y_\)
Fietsgidsen. Ukuntfietsen wat u wilt,
zonder dezekaaiten mist S~ /"f\u demooisteplekjes: f} OvJ. Prijswijzigingen voorbehouden. Zolang de voorraad strekt.

Disselweger. Nieuw: nooit meeroverladen
op vakantie. Spaan tijd, o^7 £f\ergernis en uitlaten: j) I__)\ /

ANWB A utokaartenNederland. Zeerge-
detailleerd. Schaal: A C\tT
1:200.000. Per stuk L\ yj
Karnpeerplaatsen Nederland '83. Zo weet
u tenminste van tevoren of S~ Q
u goedzit op een camping: QO3
Zonnebrillen. Snel meekleurendedames-
en herenmodellen. Inclusief^f\ £f\gratisbeschennhoes v.a. _/._f Jl)
Stadsplattegronden (30). Nooit meerde
weg vragen. Van Haarlem tot r' f\f\Zwolle. Perstuk vanaf S_)
Toeristischeroutes. Veertigprachtige
tochten tot in detailvoor u /■* r\ £uitgestippeld. Per stuk vanaf J _____
Taalgidsen "Wat en Hoe" in diversetalen.
Maak u binnen dekortste S~ £f\keren verstaanbaarvanaf \_\__\_\ )

ANWB-Heerlen. Honigmanstraat 100 (c

ANWB GidsHotels enRestaurants. ANWB Waterkaarten. Bijgewerkt met de Parijs Anders Bekeken. Een verrassende
Betrouwbare wegwijzernaarde Arr" laatste gegevensen uiterst f~7 f\f\ visie opParijs die verdergaat r\ r\ r
lekkersteplekjes: \_j_} gedetailleerd. Per stuk vanaf j \/\\ dan deEiffeltoren: \ss_}

E m. m

ij -m-*mSmt*S\J

Wf__fï_^^K_~~. -sa__mr. T'"-^ü* ;i I —m- *my

r*^ :::;—~_" ïli________f_______- --^ I

Bk WmWÉsWm—t ''__________W\ Hl §mW*_W__'- flB TP^h| I '
___________ -FiiF _B^^^ü___r^____^^P:"r-*---^^_____i _______l HfflimiHi.ilu^-__e'^^_^____M: v_______i i 1 1 I I bj ■

SA ■ L
y___* A^Êf j *"3Uu ■üüfÉ'ffiilßft^__________N "': 1 *VkJ£____^____r ÜIJÏT . ïli^fcL^ ■ m\-Wt ó ta'JHliWy 1"» I^| . '

Reistas van sterk, blauw nylon. Reiswe±ker Digitaal model dat u waar u J^^ j^tboekenden en gidsenDrie vakken zodat a les A^ rp. ook bent met degrootste /}Q "opallerlei gebied. En met aHes wat ereen eigenplekje heef: precisie wekt. Slechts ZOyjU verderkomt kijken voor een geslaagd
Waarrmar toe vandaag? naar deANWB Aansteker. Extra langesteel van 21 cm. da^e uit Neem er wa[ van me^;'t Kost
om dezeboekjes vol tips voor _f\ Ar\ voorgrill, kampvuurofopen r_ r__C Z,°wemi&fn * siJ,i zoveel-Ulten,
trips te halen: J7^\) haard.Tot 15/8 maar / /J thuis met de ANWB. AjyyMk

W^^Z^K^ EN ZO IS EEN BEZOEKJE AAN DE ANWB
t0.E,, da,.„,- s^(j ALTIJD WEER DE MOEITE WAARD.

30921ithterbioscoop Royal) tel. 045-717833. ANWB-Maastiicht. Koningsplein 60, tel. 043-620666.
ANWB-Roermond, Stationsplein 2, tel. 04750-10101.
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sport 2
Skister woedend op Westduitse bond

Christa Kinshofer
voor Nederland
door de poortjes

MIESBACH/DEN HAAG - In
Christa Kinshofer heeft Nederland
plotseling een skitroef voor de
wedstrijden om de wereldbeker.
De 22-jarige Kinshofer heeft beslo-
ten haar loopbaan bij de Neder-
landse Skivereniging voort te zet-
ten. De Westduitse slalomspecia-
liste heeft van de internationale
skifederatie (FIS) toestemming ge-
kregen voor Nederland uit te ko-
men. Aanvankelijk lag het in haar
bedoeling voor Mexico te gaan
skieën, maar dat ging niet door
omdat dit land niet bij de FIS is
aangesloten.

Kinshofer is boos op de Westduitseskibond. „Hoewel ik op de wereld-
ranglijst slalom de vierde Westduit-se ben en op de reuzeslalom de acht-
ste, ben ik niet opgenomen in de se-lectie van 24", verklaarde Kinshoferin een persmededeling.
„Dat betekent dat ik geen kansmeer heb in internationale wedstrii-

den te starten." Kinshofer, die in
1981 de wereldbeker in de combina-
tie behaalde en tijdens de Olympi-
sche Spelen van Lake Placid (1980)
op de slalom zilver veroverde, zal
niet voor Nederland aan de spelen
van Serajevo kunnen deelnemen. Al
komt zij voor Nederland uit, zij be-
houdt de Westduitse nationaliteit.

Binnen de NSV krijgt zij ook een
rol als begeleidster van vader-
lands skitalent. De Nederlandse
skivereniging is bijzonder ingeno-
men met de komst van Kinshofer.
De skister uit Rosenheim in Beie-
ren zal het komend seizoen deelne-
men aan alle wereldbekerwed-
strijden waarin ookKatusha Esser
en Carolien Drommel van de partij
zijn. Beide Nederlandse meisjes
vertrekken dit weekeinde met
skiër Hans van der Veldt naar
Nieuw-Zeeland, waar de basis
voor een goed winterseizoen moet
worden gelegd.

" Christa Kinshofer
slalomspecialiste

in Nederlandse
dienst.

_fa> ____■■_"_■______._____■_■—-^—^—^-——

SLTC-TOERNOOI

Favorieten
sneuvelen

[TARD - Maurice van den Donk
jft een goede vorm tentoon-
feiden. Vorige week haalde hij
Herkenbosch de finale. Nu in de
fde ronde van het SLTC-toer-
«i moest hij aantreden tegen de
tastrichtenaar Philippe Bas-
'ans, die als derde geplaatst was.
'1 deze plaatsing trok van den
'ik zich nietsaan en won de wed-
'ijd met 6-4; 7-6.

Joosten voldeed weer niet
1 de in hem gestelde verwachtin--- Hij moest het opnemen tegen
1 clubgenoot Stefan Ehritt die
p met 4-6; 6-4; 6-3 wist uit te scha-ar.. Rob Thans moest twee keer
?>treden. In de 81-klasse verloor
'op het kantje van de Maastrich-"aar Leo van de Meer (6-4; 7-6),aar in de 82-klasse was hij onbe-
Jst te sterk voor Jos Nellissen:

k! 6"L'k bij de dames viel er een grote

verrassing te noteren. Hier was het
de nummer drie van de plaatsings-
lijst die het veld moest ruimen. Mo-
nique Margaroli werd het slachtof-
fer van Marceline Spaan uit Bruns-
sum. Oorspronkelijk zag het er niet
naar uit. DeLimbrichtse kwam met
6-4; 4-0 voor en plaatsing voor de
volgende ronde leek een kwestie
van minuten.

Vanaf dat moment blokkeerde er
iets bij Monique Margaroli die
twaalf games op rij verloor. Zij
was met 4-6; 6-4; 6-0 uitgeschakeld.

Haar verklaring was:„Mijn tegen-
standster was gewoon veel ster-
ker". De nummer een Pasealle
Druyts liet Lonneke Tax geen en-
kele illusieen won met 6-0; 6-2. Het
was voor de organisatie een ver-
rassing dat Jolanda Schreurs de
Duitse Frederique Himmels met
6-1; 6-3 uitschakelde.

In Sittard voorbereiden op Olympische spelen

Voetballers Qatar
zoeken verkoeling

door jo gerards
SITTARD — De spelers van

zoeken verkoeling in
De nationale ploeg

£eeft het oliestaatje aan de
Golf verlaten, om

*'ch in allerust en bij normale'emperaturen voor te berei-?en op de Olympische spe-
*n. Terwijl de temperatuur in

rond vijftig graden
lChommelt, ervaren de spe-
6rs de Hollandse zomer als?en weldaad. Zes weken in

£et Nationaal Sportcentrum
?P vijftien oefenpartijen tegen

amateurclubs
de spelers klaarstomenv°or 'L.A.B4'.

I®9entig gulden per persoon per dag°st het verblijf in Sittard. Inclusief deQ^'en cola die door de spelers van
jp9'ar worden verslonden en de reis-
v

s die ondernomen worden, kost het
de staat ruim twee ton. Nie-

II ar>d zal daar in Qatar van wakker|99en. De minister van sportzaken
l eft meer dan twee miljoen Ameri-
v anse dollars uitgetrokken om de
l_l stballers van de dwergstaat in deJKer te plaatsen. „Wat Koeweit kan,
g nnen wij ook", redeneert men inatar. Beide landen zijn ongeveer

groot en uit de grond komt in rui-f,l® mate olie. Dus over geld wordtet gesproken, zeker niet in Sittard.

"De spelersgroep van Qatar bezig met conditiewerk. _Xo. john baan

Serieus
Ondanks de goed gevulde beurs
zijn de spelers van Qatar serieus
bezig in het trainingskamp. „Het
enige vertier wat wij hebben is het
winkelen in verschillende steden in
de buurt", zegt aanvoerder Moeba-
rak Ambar.

„Ons Islamietisch geloof laat weinig
mogelijkheden tot buitengewone uit-
spattingen. Wij zijn hier om de eervan
ons land hoog te houden en moeten
straks in Los Angeles proberen naam
te maken. We trainen en zwemmen
elke dag, houden geregeld contact
met onze families en voor de rest:
luieren". Inderdaad heeft de telefonis-
te van het Sportcentrum al voor tien-
duizend piek aan telefoontjes met
Qatar doorverbonden. Een goede
zaak voor de PTT.

Elf clubs
Qatar heeft ongeveer 200.000 in-
woners. Er zijn elf voetbalclubs,
die alle de amateurstatus heb-
ben. Zeven clubs spelen in de
hoogste klasse, vier in detweede
klasse. Ze spelen meerdere ke-
ren per jaar tegen elkaar. De Bra-
ziliaanse trainer Evaristo de Ma-
cedo en de eveneens Braziliaan-
se dokter Galo, die de medische
begeleiding voor zijn rekening
neemt, hebben weinig proble-
men met de spelers.

„Ze zijn ontzettend gediciplineerd enverlangen naar elke training. Tactisch
is het moeilijk werken. Te speels Ikwil graag de techniek handhavendaar ben ik een Braziliaan voor maarergens moet er ook systeem zijn Hier
in Nederland krijgen ze al bij de ama-teurclubs te maken met systeem Wehebben nu drie wedstrijden gespeeld
en gewonnen, maar in de derde partijhadden we met een verdedigende
ploeg te doen", vertelt De Macedo
In Sittard weet men hoe deze mensen'aangepakt' dienen te worden. „Het
zijn Islamieten, dus eten ze geen var-kensvlees", vertelt Jan Esser, be-drijfsleider in het Sportcentrum. „Ze
hebben bidmatjes bij zich. Enkele ke-
ren per dag groepen ze bijeen en bid-
den, geknield opde matjes en met het
gezicht in de richting Tudderen. Het
verschil met andere sporters valt op
als ze, zoals nu, samen met Deense
voetballers in Sittard aanwezig zijn.

De hoogblonde Denen en de raven-
zwarte spelers uit Qatar verschilleninderdaad als dag en nacht".

Oefenwedstrijd:
De volgende week woensdag,
3 augustus, speelt eerste
klasser RKONS een oefenpar-
tij tegen het elftal van Qatar.

De wedstrijd, die in Schaes-
berg wordt gespeeld, begint
om 19.00 uur.

Ronde van
Weiten

HEERLEN - Oj» zondag 28
augustus draait voor de vierde
keer de wielerronde van Wei-
ten-Heerlen voor trimmers en
niet-licentiehouders. Deelne-
mers kunnen inschrijfformulie-
ren afhalen bij: café Oud-Wel-
ten, café Teerling of friture
Oud-Welten. Direct inschrijven
is mogelijk op zaterdag 6 en za-
terdag 13 augustus van 14.00 tot
16.00 uur in café Oud-Welten.

In Born brandt reeds het 'heilige vuur' van O.S.

Henk Nooren helpt
Japan in 't zadel

door huub paulissen
BORN - Tussen de drukke bedrijven in zijn nieuwe manége
in Bom door, ontfermt springruiter Henk Nooren zich zoveel
mogelijk over twee bijzondere gasten. De Japanse Ryuichi
Obata en zijn landgenote Keiko Miyoshi behoren inmiddels
tot het meubilair van het schitterende optrekje langs de E9.
Dit duo verliet zon driekwart jaar geleden de Oriënt om in
Nederland de kneepjes te leren van een sport, die in Japan,
als een van de weinige dingen, nog ontdekt moet worden.

Belangrijkste streven is dat Henk
Nooren erin slaagt, de 28-jarige rui-
ter en de 23-jarige amazone klaar te
stomen voor de Olympische Spelen
in Los Angeles. Niet dat zij in Ame-
rika met de besten kunnen mee-
springen, maar een redelijke klasse-
ring zou een enorme doorbraak be-
tekenen voor de paardensport aan
het thuisfront. Op kosten van hun
ouders hebbenRyuichi en Keiko de
voorbereiding in ieder geval gron-
dig aangepakt. Niet een trainings-
stage van een maand of een kwar-
taal; nee als het tweetal begin vol-
gend jaar naar Los Angeles afreist
om onder Japanse vlag deel te ne-
men aan de kwalificatiewedstrijden
voor de Spelen, hebben zij ruim een
jaar scholing door Nooren in hun
bagage.

Dat de 'wijzen uit het Oosten' alles-
behalve de wijsheid in pacht heb-
ben waar het de paardensport be-
treft, daar kan de 28-jarige Henk
Nooren over meepraten: „Door het
gebrek aan know-hów, geschikte
paarden en goede trainingsfacili-
teiten, zaten Ryuichi en Keiko op
hetverkeerde spoor. Bij het meisje
brandt het heilige vuur van de
Olympische Spelen, maar er is nog
veel werk aan de winkel voordat
zij met enig vertrouwen aan de
start kan gaan. Ryuichi daarente-
gen is echt een geweldig ruiter en
was in 1976 reeds present bij de
Olympische Spelen in Montreal.

Hij is echter een beetje vastgeroest

en wil hier voornamelijk nieuwe
ideeën opdoen".

De inwoner van Bom, die door zijn
beslommeringen op de manége de
wedstrijdsport voorlopig aan de
kant heeft gezet, moet Japan dus in
het zadel helpen. Bij Keiko Miyoshi
is dat bijna letterlijk het geval. „Zij
is klein en heeft weinig invloed op
een paard omdat haar de kracht ont-
breekt. Toch kwam zij hier met een
springpaard, dat een sterke hand
nodig heeft. Zij was het paard niet
meester en daar hebben wij snel
verandering in moeten brengen. Wij
zijn naar Amerika gegaan en heb-
ben het paard geruild voor een veel
soepelere viervoeter van voortreffe-

lijke kwaliteit: Bandit. De resulta-
ten zijn merkbaar; Keiko wordt
langzamerhand één met het paard".

Nooren heeft regelmatig buiten-
landers voor een trainingskamp
over de vloer, maar de twee Japan-
ners vormen onbetwist het zonne-
tje in huis. „Die twee hebben de
hele dag dollepret. Niets is hen te-
veel, als zij maar met de paarden
kunnen omgaan. Het is fantastisch
werken met die twee Japanners.

Zij zijn vreselijk leergierig en zeer
volgzaam. Zij willen alles weten
en vragen jehet hemd van het lijf.

Het is begrijpelijk, als je bedenkt
dat Ryuichi en Keiko zich tot doel
hebben gesteld, om de doorbraak
van de paardensport in Japan te
forceren. Eén keer een groot inteii-
nationaal succes en Japan richt
zijn schijnwerpers op het springen,
zo hebben ze mij verzekerd".

Obata en Miyoshi weten verduveld
goed, dat zij internationaal gezien
geenrol van betekenis spelen. Ryui-
chi kampt vooral met het gebrek
aan een competitief paard (volgens
Nooren zou hij met een klasse-
paard bij detop zitten). Zijn landge-
note bezit dat paard met Bandit wel,
maar is nog volledig in ontwikke-
ling. „Wij hebben ontzettend veel
geleerd van 'Hank'. Hij heeft ons de
ogen geopend en met name bijge-
bracht hoe je sterke punten opti-
maal uit te buiten, om daarmee jete-
kortkomingen op te heffen", aldus
het tweetal in vloeiend Engels.

Heimwee naar het Verre Oosten
hebben de loges van Henk Nooren
allesbehalve. Bij de aanpassings-
moeilijkheden in het begin hebben
zij erg veel steun van elkaar onder-
vonden. Nu zijn zij 'gesetteld' en
als het aan hen ligt keren zij ook na
eventuele deelname aan de Olym-
pische Spelen niet naar Japan te-
rug. Ryuichi daarover: „Naar Ja-

pan teruggaan, betekent het einde
van je ontwikkeling als springrui-
ter. Wij willen in Amerika of in
Europa een sponsor op de kop tik-
ken, om in het Westen verder te
bouwen aan een carrière. Los van
onze ouders hoeven wij vanuit Ja-
pan niet op een financiële injectie
te rekenen. 'Onze' multinationals
sponseren, in welke tak van sport
dan ook, enkel de top. En daartoe
kunnen wij ons nog lang niet reke-
nen ".

" Henk Nooren geeft Keiko een zet in de goede richting, terwijl Ryuichi 'Bandit' in bedwang
houdt. Foto. JOHN BAAN

FC VVV te
vlug voor

Quick Boys
KATWIJK - FC WV speelde gis-
teravond een oefenduel tegen de
sterke zaterdag eersteklasser
Quick Boys, de oude clubvan VVV-
doelman Gerrit Vooys. Op het
fraaie in de duinen gelegen sport-
complex wonnen de Venlonaren
voor 2.000 toeschouwers met 1-3.
Al in de derde minuut bracht Ivo
Dahlmans (ex-SVN) de Noordlim-
burgers aan de leiding. Jan Artz
die tegen Ajax tweemaal scoorde
vergrootte deze marge in de 29ste
minuut tot 0-2. Martin van der Plas
reduceerde de achterstand voor de
thuisclub drie minuten na de her-
vatting. Er ontspon zich daarna
een levendige strijd waarbij de
ploeg van ZefVergoossen uiteinde-
lijk over de betere conditie be-
schikte. De Westduitser Andreas
Brandts bepaalde in de 61ste mi-
nuut de eindstand op 1-3. Bij VVV
ontbreken nog steeds Johny Tai-
huttu en Frank Verbeek. Taihuttu
sukkelt met een ontstoken achil-
lespees en zijn herstel duurt nog
vele weken. Verbeek mag slechts
lichte trainingsarbeid verrichten
vanwege een inwendige bloeding
in de kuitspier.

Donderdag 28 juli 198321
Limburgs dagblcui )

(ADVERTENTIE)

'■MTJnjiJM ■hfMÏ1

De Boels Tuinmarkten mm ■^ul _J_T7^_M-I _ClWl I " Als u aan iets nieuws voor
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'sLands grootstekruidenier blijft op dekleintjes letten.
i i j i i i - i i .
CARAVANS te h. in Rog-
gel of Heimbach na 13 aug.
J. Degenkamp 045-211705.
Tew k. STACARAVAN
i.z.g.st. met vlonder en ijs-
kast. Staplaats Camping
Bousberg-Schaesberg.
Tel. 045-713725.
Auto- en caravanhandel
De Viersprong, Gösser
TANDEMASSER met
douche, ’4250,-; Wilk 310,

’ 2250 -; Astral 450 ’ 2000,--; Weltbummel 2x, v.a.
f 1500,-; Meibro, ’ 1500,-;
La Bohème. 5/6-pers.,
vouwwagen, ’ 2500,-; Kam-
per Opelßlitz, kachel, ijs-
kast, LPG, ’4200,-; VW-
bus, iets moois, ’ 2300,-;
speedboot, 35 pkj met trai-
ler, ’ 3100,-. Weekend-
jacht, ook ideaal voor te
vissen, ’ 4250,-. Inkoop,
verkoop en financiering.
Terlindeweg 12a. nabij
kasteel Hoensbroek.
Te k. 4-pers. TOURCARA-
VAN, bj. '75, met kachel,
ijskast en nw. voortent.
Tel. 043-616251.
Te k. 6-pers. TOURCARA-
VAN, merk Tabbert, bj.
'79, met doucheruimte en
kachel, ijskast, voortent,
tel. 043-616251.
Vakantie aan de MOE-
ZEL. Mooie tweepers. ka-
mers m. warm en koud wa-
ter, goed ontbijt. Per pers.
18 DM per dag, gez. dou-
che. Adres fam. Wendland,
Rosenstrasse 12, 5551 Win-
trich - Moezel, tel. 09-
-49653487907 of 09-
-4965348516.
Te k. Scout VOUWWA-
GEN z.g.a.n. 5 w. gebr. Dr.
Alb. Schweitzerstr. 2,
Hoensbroek. |
JACHTWERF Somers! 16 |
nr BM-zeilboten, nieuw,
gebruikt en verhuur. Tel.
04750-15972.

Nieuwe CARAVANS van-
af’ 4750,-. Inl. 045-460252.
Te k. TOURCARAVAN,
4-pers., ijskast, verwarm.,
bj. '81. Sportstr. 16, Kerk-
rade.
Te k. of te h. CAMPING-
HUISJE te Heelderpeel.
Tel. 045-216416.
DIGUE-CARAVANS su-
perlicht, 345 kg, super laag
in prijs, ’ 6495-, voor
splinternieuwe 1984'er
modellen. Diverse occa-
sions, v.a. ’ 1759,-. Stalling
’125,-. Übachs Vink 39,
Kerkrade, tel. 045-460252.

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

’ 5100,-. Mostard Yvonne
pr. ’ 1500,-. Varenbeüker-
weg 52, Heerlerheide.
Te k. BUNGALOWTENT
m. grondzeil. Schaesber-
ferweg 152, Heerlen, na

7.00 uur.
Te k. en te h. STACARA-
VAN, w.e. en douche, te
België. 045-225118 of
221663.

Welke dame durft 'n sym-
path. weekendrelatie aan
te gaan m. eenv. nette vrij-
gez., 48 jr., ruime alg.
ontw., g. mill., enigszins
huisel. type, die het alleen
zijn beu is. Br.o.nr. SH 534,
L.D. Nobelstr. 12,
6411 EM Hrl.
Heer, 52 jaar. zoekt nette
VAKANTIEVRIENDIN,
en tevens om een mooiere-
latie op te bouwen. Br. m.
foto op crew. retour.
Br.ond.nr. HK 233 LD,
Raadhuisstraat 21, 6191
KA Beek.
Nette vrouw, 42 jr., zkt.
kennism. m. nette HEER,
lft. 45-50 jr., ser. bedoelin-
gen om nog iets van het le-
ven te maKen. Br.ond.nr.
HO 097 LD. Kouvenderstr.
215, 6431 HE Hoensbroek.

Het enige echte Bal zum
einzamen Herzen is in
OBERBAYERN, Akerstr.
150, H'broek. ledere di.,
do., vrijd. en zaterd. v.a.
20.00 u. Pasje... nietnodig.
Sportieve heer van 58 jaar
zkt. kennism. met een lie-
ve VROUW van 50-58 jr.
Br.ond.nr. SB 681 LD, Fr.
Erenslaan 4, 6371 GV
Schaesberg.
Jongeman, 37 jr., onge-
huwd, zkt. nette VROUW,
wed. of gescheiden met
kinderen geen bezw. Doel
een duurzame relatie of
huwelijk, alle serieuze
brieven worden op ere-
woord beantwoord en ge-
retourn. Br.ond.nr. HO 095
LD, Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.

ALLEENSTAANDEN kom hedenavond allen naar het
Wapen van Hoensbroek. Als speciale attentie deze
avond alle consumpties ’ 1,-. Wij bieden u een gezelli-
ge kontaktavond voor jong en oud. Beleefd aanbev. Be-
stuur Alleenstaandenver. en kasteleinsvrouw Mia Ste-
vens. Hoofdstraat 432, nabij kasteel Hoensbroek.

KPPPPWPIJPPPB I Hallo heren, wij zijn nieuw.
B3____B_________lß_M____i_l_fl I PRIVÉ en escortservice

NIEUW! Escort, tel. 04750- voor dag en nacht. Ook li-
-31624. veshows. Tel. 045-424987.

NOENDA: van 10.00-
-20.00 uur, 04492-4518.
Ook zaterd. Assistente
gevr.
CONTACTBURO Lucie,
voor relaxadressen van
dames, boys enz. Tel.
04494-50921.
VIDEOCLUB 390 (flat).
Films uitzoeken en kijken,
privékamer, drankje gratis,
charm. bed. 04494-48933.
(SEX)VIDEOFILMS, uit-
zoeken en kijken. In privé-
ruimte 10-22 uur, Sta-
tionstr. 31, Sittard.
NORA: relaxen mcl. film
10-22 u. Stationstr. 31, Sit-
tard, contactburo.
CINEMA, privé entree

’ 15,- mcl. 2 gratis drank-
jes. Hennie, Jacqueline,Li-
lian en Joyce verwachten
u. Maastricht, Kapoenstr.
29, 25 meter vanaf Vrijthof,
tel. 043-18884.
PRIVÉHUIS, tel. 045-
-461968. Tevens meisjes
gevr.
Café INCOGNITO. De bar
voor hem. Nieuwstr. 147,
Kerkrade.
Voor u heren, PRIVÉ en
escortservice met leuke
meisjes voor dag en nacht.
Tel. 045-227495.
Privé bij JANETTE, tot 2
uur 's nachts. Tel. 045-
-444159.
Priveéclub YVONNE, ma.
t/m vrij 12-23 u. Haanrade,
Grensstr. 23, 045-461968.
SAKYRA. Komt u nog?
Tel. 045-227873.

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.
ESCORTSERVICE!!! Life-
show!!! Ook weekends!
Tel. 045-227178!!!
Escortservice: North Euro-
pe vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-
-31414 of tel. Maastricht
043-12333.
ESCORTSERVICE: uit-
sluitend beauty's, 24-uurs
telefoondienst, ook week-
ends. North Europe, Roer-
mond, tel. 04750-31414 of
Maastricht, tel. 043-12333.
NIEUW privé bij Janine,
Bernaderte, tel. 04490-
-20464, va. 14.00 uur.
SUPERSEXFILMSHOW
ma-vr. vanaf 19 uur.
Hoofdstr. 39 Amstenrade
entree ’ 10- Drankje gra-
tis^
SEXFILMCLUB Paloma,
Pr. Hendrikln. 70A, Bruns-
sum. Nieuwe charmante
girls ontvangen u ma-vr.
15-2 uur entree ’lO-
Drankje gratis.
TIFANYCLUB de club met
betaalbare prijzen. Leuke
jonge meisjes en gezellige
sfeer. Tel. 045-321580.
NIEUW! Nieuw! Nieuw!
Privé 2 leuke meisjes tel.
045-228462.

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.
PRIVÉ 04494-50999. Tev.
assistente gevr.
ANGEL-CLUB met 3 nieu-
we meisjes van 14 tot 20
uur. Drievogelstr. 4 Spek-
holzerheide.
PRIVÉ vanaf 19.00 uur.
Tel. 045-319725.
Bar LA STRADA, Pr. Hen-
driklaan 66, Brunssum, tel.
045-254842 dag. open v.
14.00 tot 2.00 uur.
CLUB PARIS, geopend
ma. t/m vr. v.a. 14 u.,
4rpers. whirlpool, sauna,
lux. baden, video en water-
bedden. Provincialeweg
31, Noord, Oirsbeek.
04492-1873. Spec. kamer
aanw.
LA COMPARSA Vaesrade
37, gem. Nuth, tel. 045-
-241592 mcl. verw. zwem-
bad, solarium, sauna, pri-
vé. Geopend van 12 tot 20
uur. Bar van 20 tot 3 uur.
Hoera, hoera, wij zijn nu
ook van 's middags 12 tot
's avonds 8 uur voor u
daar. Tegen speciale mati-
neeprijs. Gratis koud buf-
fet, geopend tot 4 uur
's morgens. KINGSCLUB.
Kaalheidersteenweg 43,
Kerkrade, tel. 045-421920.
PRIVÉ bij Margo en Marion
m. t/m vr. vanaf 11 uur
04494-52758, ass. gevr.

RIVERSIDECLUB: goede
morgen voor de fijnproe-
vers onder u is er nog
hoop, o.a. zeer mooie, jon-
ge meisjes en een over-
daad aan luxe op romanti-
sche wijze samengevat.
Tel. 04755-1854, Dijk 2,
Ohé en Laak, E 9afslag
Echt, 100 mtr. voorbij cam-
ping Maasterp.
jü RIA !!! 045-324514.

ESCORT! Leuk meisje be-
zoekt u thuis, 100% discr.
045-727335 ass. gevr.
Voor gezellig samenzijn
met uw vriend of vriendin
kamers te HUUR per uur,
per dagof per nacht. Bel en
reserveer 045-415794, dis-
cretie verzekerd, escort
ontvangst mogelijk.
JAKELINE, jong en spon-
taan, exclusief, privé 045-
-721759, ook zat. en zon-
dag^
BERNADETTE bijzonder
lief, van 10 tot 1 uur, ook
zat, en zond. 045-721759.
BRIGITTE en Sonja uit
Beek, vanaf 12.00 uur, tel.
04494-53846.
DIDI en Anja vervullen de
gekste wensen. Tel.
04402-74689. Tev. ass.
gevr.
Privé bij ANITA, met video,
ook 's zaterdags. Tel. 045-
-352543.
Nieuw SONJA. Contactbu:
ro Limburg. Tel. 04494-
-46884.
Nieuw MEISJE bij Janine.
Privé en escort. Tel. 045-
-441909.

i" Nette DAMEN erwarten
Sic in Privater Atmosphare

I tagl. ab 11.00 Uhr. D-5102
Würselen, Krefelderstr. 64,
tel. 09-492-405-938-38.
PRIVÉ bij Nellie. Tel. 045-
-711378.
VIDEOCLUB Heerlen. On-

-1 gestoord film kijken (3 zen-
ders). Tev. 1 a 2 meisjes
gevr. Parallelweg 71A. Tel.
045-718067.
RELAXEN met Sonja en
Mirjam van 11 tot 23 uur.
Tel. 045-219363.

1 ESCORTSERVICE,
1 charm. dame komt bij u

thuis of in hotel. 045-
-1 222802., Gevr. zwaargeb. mannen

voor NAAKTFOTO'S.
Liefst uniformdragers.
Br.m. foto worden beantw.
Discretie verz. Br. ond. nr.
SH 532 LD, Nobelstr. 12,
6411 EM Heerlen.
E9bar THORN, vele leuke
meisjes aanwezig. Alles te-
gen betaalbare prijzen.

: Santfortstraat 4, Thorn, tel.
04756-2077. Autoweg
Weert/Maastricht afslag
Grathem - Thorn - Wes-
sem. Tevens nog plaats
voor leuk meisje. Intern
mogelijk.
Wilt u het OOSTERS, dat
kan. Suffolkweg 13, Weert,
tel. 04950-20247.
Mooi meisje „Privé". Tel.
045-227542.
BRIGITTE ontvangt u pri-
vé. Tel. 043-35259.
TAMARA ontvangt u privé.
Tel. 043-31440.

Club ROMANTIQUE privé
en escort voor mannen en
vrouwen door leuke meis-
jes en jongens. Alles mo-
gelijk. Brusselsestr. 6,
Maastricht, tel. 043-50339,
ook 's zaterdags.
ESCORTSERVICE, voor
een leuk meisje bij u thuis
of in hotel. Tel. 045-
-225009.
PRIVE-ESCORT, Nancy
en Bianca. Lifeshow, ook
weekends. Tel. 045-
-226980.
CONTACTBEMIDDELING
L'Amour, relaxadr. dames,
boys enz. Tel. 045-225237.
CONT.BURO Yvonne, be-
mid. v. relaxadr. tegen laag
tarief. Tel. 045-461970.
Privé VANESSA, splinter-
nieuw. Tel. 045-227873.
ESCORT, sport, meisje
komt naar u toe. Discr. ook
weekend, 045-424927.
Zakenman, 45 jaar, veel
reizende naar buitenland
zoekt leuke VRIENDIN om
mee te reiden, 22 tot 25 jr.,
goede beloning. Rijbewijs
BE vereist. Br.ond.nr. HK
232 LD, postbus 3100,
6401 PP Heerlen.

Grandioze keuze in EET-
HOEKEN, strakke en be-
werke kasten, oude ka-
chels, open haarden, spie-
gels, klokken, enz. enz.
vindt u bij Antiekhandel
Wijshoff Bv, Hoensbroek-
centrum, Amstenrader-
weg 9, tel. 045-211976 3000m2toonzalen, dond. koop-
avond.

! ANTIEKMARKT O"!
i beek 19 t/m 21 aug. Vi. antiekhandelaren er >i

nog enkele plaatsen v.
Inl. Hulterweg 41, O»
beek. tel. na 18.00 u"
04492-1774. y
ANTIEKHANDEL: mons. Dorpstraat 'Nuth, t.o. kerk. Door en

1 import Franse en Eng^
meubelen, grote sorter'
in eethoeken. Lager Jprijsd dan ooit! Dond

1 dag koopavond. Tel.; 243437 of 244613. >

GEBIT gebroken? tfjjj
terwijl u wacht. Borsb"^en Moers, Streeperstr^, Schaesberg, tel.
315921.
Wegens beëindiging \a. ladderhandel Lohni?1;
verkopen wij A*i|
SCHUIFLADDERS. Jj
10 meter van ’ 445,- y5

i ?289,-. Tevens an<slengtes leverbaar, "Iji
DIN-norm, 3 jaar garaPj
Wij komen vrijblijvend
u langs. Interal lad°w
BV tel. 04490-16064, v
tard.
TV-reparatie zonder \'S&
riikosten. Z.-Limb. ,\i
SERVICE. Tel. 045-31^
TELEFOONBEANT- .é
WOORDERS, v.a. f}k.
ex. BTW. Tel. 045-215gg>

IElke zaterdag en zo^?ivrije markt Geulhal v^IKENBURG. Gezellig l\.ken, kijken en pratefl^. meedoen: ook ü kunt <.kraam huren. Kijk ee^j. uw zolder of in uw sC^rEr is vast iets bij ,wa^i een ander een plezier y.kunt doen en war u ~.. iets aan kunt verdien^1Staangeld ’ 35- per fy.voor een hele kraam-
tel. 04406-15600.
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