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Goedemorgen van dehoofdredacteur
n komt een vakblad voor bruids-
,uren op de markt. De trouwlust
e den lande is toch nog zo groot
:< t een jongeuitgever er brood in. t om bruid en bruidegom lees-

lardige zaken voor te zetten
larbij natuurlijk de kooplust
n de jonggehuwden niet over
I hoofd wordt gezien. De Hore-
IS i die de zonnewarmte toejuicht- nwege stijgende omzetten, gaat

s doen om de strops in deze
inche tegen te gaan. Je zult bij-
orbeeld een koud buffet gean-
leerd krijgen, waar een enorme
rg aan is besteed. Ofhet reisge-
schap, dat gecontracteerd had
rat niet opdagen.Zo zijn er vele

een buil te vallen
ider enig verhaal op wie dan
k. Door een uniforme aanpak
de behandeling van dergelijke

keu wil de Horeca juridisch
ter grip krijgen op het voorko-
en van strops. De kleine onder-
'rner, diemet een verliesgevende
lak zit is er tot nu toe altijd met
hm kunnen uitstappen. Hij ont-
'icj daarna op basis van zijn in-
dien een uitkering min of meer> dezelfde wijze als een werklo-

" Staatssecretaris van Zeil van
-ouomische Zaken wil in deze
'gelingflink het mes zetten. On-
"■nvaardbaar vindt het Verbond
in Ondernemers. Want een
'trkloze kleine zelfstandige moet
'et gediscrimineerd worden te-
Opzichte van een werkloze werk-
ster. Ze hebben immers beide
ecu werk meer. Een doorbraak is
f hi de wereld van de koks. Veel

lerker danvroeger zullen meisjes

* kans krijgen om in een restau-ra kok te worden. Daar wordt
["rik aan gewerkt zodat scepter
II pollepel veel dichter bij elkaar
pnien. De Voedingsbond van de
'NV ziet het niet zitten met de
}aizaden. Die handel is volgens
« bo?id veel te sterk geconcen-
]*erd bij multinationals, waar-

■br ontwikkelingslanden veel
IVder kans hebben hun eigen
fftdukten te gebruiken. Goede
Ven-gen ook het zaaien sticht ken-hhjk verwarring.
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TRIP tip
Nzichtiging Von Clermont-

een monumentaal ju-
*eel, in Vaals. Om 13.00 en
M 15.00 uur.

Snoek
Een maand nadat
hij de sleuteltjes
van zijn brieven-
bus had verloren,
heeft de Rus Geor-
gi Tarassenko,
woonachtig in de
streek van Krasno-
jarsk in Siberië, ze
teruggevonden en

ï*I in een snoek. Volgens
s*Oed, de krant van de Sovjet-
S^sische vakbeweging, had

zijn sleuteltjes tij-
?'fts het vissen in het water
v?l de Siberische rivier de Je-
!*ssei latenvallen. Wie schetst
J's zijn verbazing, toen hij ze
j**l maand later aantrof in de
y!*ag van een snoek, die hij
giftig kilometer verderop in
J*rivier had gevangen. Waar-
de duidelijk zal zijn, wat
?en bedoelt met 'een visieuze

Limburgssport Dagblad

" Wiel Coerver

" Gerard Nijboer

" Didier Pironi

Mogelijk familiedrama
Jongen dood in
auto gevonden

ARCEN - In een bos bij Arcen is
donderdagavond tegen negen uur
het lijk aangetroffen van de 8-jari-
ge Patrick V. uit Venlo. Het lijk
van de jongen lag in de auto van
zijn vader. Die man werd niet ver
er vandaan ook gevonden. Hij had
geen noemenswaardig letsel opge-
lopen bij een poging zichzelf van
het leven te beroven. De man ver-
keerde in overspannen toestand.
Hij is in het ziekenhuis van Venlo
behandeld en later opgesloten in
het politiebureau van Venlo.

De ware toedracht van dit mogelij-
ke familiedrama is nog niet geheel
duidelijk. Het vermoeden is dat de
man zijn zoontje zelf heeft gedood
voor hij de hand aan zichzelf sloeg.
Een nader onderzoek zal moeten
uitmaken of die veronderstelling
juist is. Het kind'toonde geen uiter-
lijke verwondingen. De oorzaak van
zijn overlijden zal door sectie nog
moeten worden vastgesteld.

Patrick V. leefde metzijn vader ge-
scheiden van zijn moeder en nog
drie andere broertjes en zusjes. De
jongen en zijn vader waren bij de
politie al een dag eerder als ver-
mist opgegeven. Een team van re-
chercheurs van de Venlose ge-
meentepolitie en van de rijkspoli-
tie in het district Roermond is aan
het werk om volledigeklaarheid in
de dood van de jongen te verkrij-
gen.

Reactie
Het college ventileert zijn bezorgd-
heid over deze negatieve tendenzen
in het beleid van de rijksoverheid in
zijn gisteren uitgebrachte "Visie op
1982 in perpectief', een reactie op
het jaarrapport van de Begelei-
dingscommissie Perpectievennota
over het in 1982 gevoerde PNL-be-
leid en op de inspraakrapporten van
verschillende instanties.

„Ons college ontveinst zich niet
'dat het hier een sterke "tegenbewe-
ging" betreft, die gevoed wordt

door fst_nmige) departementen en
adviesinstanties van de regering
en die steeds sterker wordt aange-
wakkerd door vertegenwoordigers
van andere regio's en (met name)
grote steden, die zich sedert enige
tijd met een grote werkloosheid
geconfronteerd zien," aldus GS.

Benzine duurder
DEN HAAG - De benzineprijs zal
maandag opnieuw stijgen, met één of
twee cent per liter, dat varieert per
oliemaatschappij. Dieselolie, gasolie
en huisbrandolie worden 1,2 cent per
literduurder (inclusief BTW). Oorzaak
van deze verdere verhoging is de ont-wikkeling van de dollarkoers, die in de
richting van de drie gulden gaat. In de
marktnoteringen zit al weken geen
beweging.
Volgens zegslieden uit oliekringen is
er wat „onenigheid" ontstaan over de
wenselijke verhoging. De ene „partij"
vindt een cent voldoende, want als de
dollar keldert, moet je de prijs straks
verlagen en dan kun je nu beter niet
te hoog gaan. De andere rekentnauwkeurig en komt dan op twee
cent, daarmee een blijvend hoge dol-
larverwachting incalculerend.

Extra subsidie
voor vrouwelijke

aspirant-kok
ZOETERMEER - Meisjes krijgen
een grotere kans omrestaurantkok
te worden. Dat zegt het onderwijs-
centrum van de bedrijfstak horeca,
nu het ministerie van sociale za-
ken heeft besloten tot een extrasubsidie, komend leerjaar, voorvrouwelijke leerlingen.

De normale subsidie voor leerling-
restaurantkoks bedraagt 4000 gul-
den. Voor vrouwelijke leerlingen
wordt komend jaar 6000 gulden uit-getrokken.
Bijna 1600 jongeren volgden het af-
gelopen leerjaar een opleiding tot
restaurantkok. Daartoe behoorden
slechts 77 meisjes.

EN ELDERS
IN EUROPA

Spanje, Portugal: droog en zonnig, tot 33 graden. Zuid-Frankrijk, Italië,
Joegoslavische kust: droog en zonnig, 28 tot 33 graden. Midden-Frank-
rijk, Alpenlanden: zonnig, kans op onweer, rond 26 graden. Midden- en
Zuid-Duitsland: wisselend bewolkt en enkele buien, rond 26 graden. Brit-
se eilanden: perioden met zon, 17 tot 24 graden. Zuid-Scandinavië: wol-
kenvelden, ongeveer 20 graden.

TIJDJE
met Nino Tomadesso

vrij
Kapelfeest Bosschenhuizen

Limburg zou Limburg niet zijn wanneer er dit weekeinde her en der niet
gefeest wordt. Van de Diepstraatfeesten in Eijsden tot schuttersfeesten in
Klimmen en in Posterholt toe. Er is echter één feest dat historisch en so-
ciaal er een beetje uitspringt. Dat is het festijn in de buurtschap Bos-
schenhuizen in Simpelveld. Dat Kapelfeest namelijk heeft vooral voor
autochtonen een bijzondere betekenis. Hij of zij echter die in het Limburg-
se moe-gefeest is, vindt in het kader van dezomerwandeling van hetLIM-
BURGS DAGBLAD voldoende gelegenheid om zich sportief in het Gulp-
dal te ontspannen.
ZIE RUBRIEK TIJDJE VRIJ OP PAGINA 13.

Reactie GS over gevoerdPNL-beleid in 1982:

Z-Limburg achtergesteld
ten gunste van Randstad
MAASTRICHT - Het college van GS kan zich niet aan de in-
druk onttrekken dat er ten koste van het Herstructurerings-
gebied zich een wijzigende opstelling van het rijk aftekent
en dat er steeds meer sprake is van een negatieve vorm van
protectionisme ten gunste van de Randstad. GS leiden deze
constatering onder meer af aan het gegeven dat de Rijkspla-
nologische Dienst de extra prioriteitsstelling ten gunste van
het Herstructureringsgebied duidelijk ter discussie stelt.

Als andere tekenen aan de wand
signaleren GS het geringe extra ac-
cent dat deze regio krijgt bij de ver-
deling van de arbeidsvoorzienings-
gelden en de relatief geringere be-
dragen die naar Zuid-Limburg toe-
vloeien voor extra maatregelen in
de sfeer van de bouw.

" Tenminste 33 mensen zijn
gisteren in de Srilankaanse
hoofdstad Colombo om het
leven gekomen als gevolg
van aanhoudende etnische
twisten tussen Tamils en
Singhalezen. Veiligheidstroe-
pen hebben vijftien plunde-
raars doodgeschoten en drie-
honderd van plundering en
brandstichting verdachte per-
sonen gearresteerd. Bij ge-
weldadigheden tussen Ta-
mils en Singhalezen kwamen
nog eens vijftien mensen om
het leven. Foto: Een soldaat
houdt de wacht bij een ver-
sperring in een wijk waar dui-
zenden Tamils hun toevlucht
hebben gezocht.Meteo Beek meldt:

De wind draait in het weekein-
de naar het oosten onder in-
vloed van een hogedrukge-
bied dat over ons land trekt.
De aangevoerde luchtkomt uit
gebieden met hoge tempera-
turen waardoor het weer volop
zomer wordt. Gevolg: flinke
zonnige perioden. Temperatu-
ren van 28 of 29 graden. Het
onweer dat vanuit Spanje on-
derweg is naar West-Frankrijk
zal ons weer vermoedelijk niet
vóór zondagavond verstoren.

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

MORGEN:
zon op: 05.59 onder: 21.33
maan op: 00.00 onder: 12.39

Wederom Brunssumse schutter

Tweede slachtoffer
windhoos Montfort
BRUNSSUM - Aan de gevolgen
van de opgelopen verwondingen
tijdens de ramp veroorzaakt door
een windhoos tijdens het schut-
tersfeest op 17 juni in Montfort, is
gisternacht de 80-jarige P.J. van -Knippenberg uit Brunssum overle-
den in het ziekenhuis te Roermond.
Hij is het tweede slachtoffervan de
windhoos.

Ook het eerste slachtoffer, de 39- ja-
rige J. Scheeren, kwam uit Bruns-
sum. Eenenzestig bezoekers van het
schutterfeest werden gewond, van
wie 20 ernstig. Van deze laatste
groep is iedereen volgens de rijks-
politie nu buiten levensgevaar.
VanKnippenberg was lid en schiet-
meester van schutterij Sint Grego-
rius de Grote uit Brunssum. Van die
schutterij is hij 27 jaar lid geweest.
In totaal heeft Van Knippenberg 58
jaar het schuttergilde gediend. Bij
zijn gouden jubileumin 1975, is hij
door de OLS-federatie onderschei-
den met de gouden OLS-onder-
scheiding.

♦ Zie verder pag. 11

(ADVERTENTIE)

[HOGE BELONING
N.a.v. een inbraak in Valkenburg
aan de Geul in de nacht van 14/15
juli 1983, waarbij een grote hoe-
veelheid tapijten, schilderijen, Afr.
kunst etc. werden ontvreemd,
looft de Verz.mij. een hoge be-
loning uit voor inlichtingen die
leiden tot aanhouding van de da-
dels) en terugbez. van de ontvr.
goederen. Inf. wordt ingewacht op
tel. nr. 04406-13333.
Inl. worden vertr. behandeld.

Klachtenburo's
tandartsbehandeling

■■■umblfllsjrmmm...

i beveiliging? i
Wij doen u een vrijblijvende offerte I

|_l^>fY_l beveiligings-
VJl\_J_ I I techniek
Geleen Tel 04494-51000
TBBS- erkend UNETO-lid J

Warson metïöelen
JAf Rijksweg 397,

Maasmechelen.V _____ België

EXTRA PLEZIER IN
DEVALKENIER

Tientallen attrakties plus dit
extraatje voor slechts één

entreeprijs: f 9,- per persoon.
Zo vaak en zo veel u maar wilt.

pretpark
devalkenier
1grootstepretpark vanhetuiden

Valkenburg, nabij 't Casino
Tel. 04406-12682/12289

I GOED AUTO NIEUWS!!
Nu reeds in onze showroom

I DE NIEUWE FORD ORION
I AUTOMOBIELINDUSTRIE VAN HAAREN B.V.

Heerlerbaan 66, Heerlen

(ADVERTENTIE)
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GEDEELTE MUURDECORATIES BLOOTGELEGD

Cuypers' schilderingen
in St.-Servaas gered?

MAASTRICHT - In het complex van de voormalige schatka-
mer van de St.-Servaaskerk in Maastricht is men druk doende
met de verbouwing tot dagkapel en sacristie. Onlangs werden
in de sacristie 19de eeuwse schilderingen „ontdekt". Deze zag
men al geruime tijd schemeren onder de witte latex-laag, die
tijdens dereorganisatie van de schatkamer in de jaren '30 was
aangebracht. Nadien zijn de veelkleurige schilderingen, waar-
van ook de dagkapel rijkelijk was voorzien, in vergetelheid ge-
raakt. In de sacristie heeft men nu een gedeelte van de decora-
ties tegen de buitenmuur blootgelegd. Hoe opmerkelijk! De ac-
tie staat haaks op het gebeuren van een halfjaarterug, toen met
nog niet één fractie van dehuidige voorzichtigheid demuren in
de dagkapel met water en borstel werden schoongeveegd.Daar-
bij gingen 19de eeuwse schilderingen voorgoed verloren. Van-
waar de plotselinge ommekeer?

Affaire dagkapel
De tegenwoordige restaurateurs
van de kerk, de restauratiestich-
ting, de deken en het kerkbe-
stuur en de architecten van de
bureaus van Van Hoogevest en
Satijn (Monumentenzorg is
slechtseen controlerende instan-
tie) hebben meermalen laten
doorschemeren, dat ze wel van
de 19de eeuwse inrichting van
het gebouw afwillen. Het inte-
rieur, dat op naam staat van
Roermonds grote zoon Pierre
J.H.Cuypers (1827 - 1921), wordt
afgedaan met kreten als „schijn-
kunst", „bidprentjesstijl", „ruim-
teverstorend" ofwel, zoals de de-
ken dat formuleerde, „de uiting
van een devotie die niet meer de
onze is".
Aan de groeiende historische be-
tekenis van de inmiddels 100 jaar
oude neo-gotische kunstproduc-
ten wordt eenvoudigweg voor-
bijgegaan. De puur gevoelsmati-
ge, wisselende weerzin tegen
Cuypers en de geringe histori-
sche betrokkenheid van de res-
taurateurs mocht afgelopen jaar
duidelijk worden bij de affaire
dagkapel. Tot ieders grote verba-
zing kwam tijdens het weghalen
van de vitrines van de schatka-
mer een blauwgroene lambrize-
ring tevoorschijn met de typi-
sche, geschilderde Cuypers' gor-
dijntjes. Daarboven, onder de af-
bladderende verf. werd het ge-
schilderde (schijn)metselwerk
zichtbaar van rode voegen op
een lichte achtergrond. Zowel
„gordijntjes" als „metselwerk"
mogen kenmerkend heten voor
de 19de eeuwse behandeling van
grote ruimten: met behulp van
een lambrisering en langgerekte,
horizontale „steenblokken" wist
men de hoogte als het ware naar
beneden te trekken en de ver-
houdingen te corrigeren.Al in de
middeleeuwen werd dit foefje op
grote schaal toegepast (Munster-
kerk Roermond).

Nalatigheid
Dat men ter plekke voor deze
meest verguisde onderdelen
van het 19de eeuwse erfgoed
geen belangstelling heeft, mag
wel blijken uit de nalatigheid
dit alles op foto vast te leggen.
Bij Monumentenzorgzal men er
vergeefs naar zoeken. Dank zij
de inzet van particulieren kan
er gelukkig toch nog geoordeeld
worden over hetgeen zonder
enige schroom overboord werd
gezet.

De ingreep ten aanzien van de
wanddecoraties staat in schrij-
nend contrast tot de behandeling
van de gewelfschilderingen. Niet
dat men zich het bestaan daar-
van realiseerde. Er moest een
stukadoor aan te pas komen - in
eerste instantie uitgenodigd om
te kijken of de aanwezige ver-
flaag wel voldoende hechting

bood voor verse pleister! - om de
bloemen en ranken onder een
dunne witsellaag te ontdekken.
Deze waren zo „gaaf!" en zo
„mooi" dat de restaurateurs be-
sloten ze te conserveren. Het zal
niet de laatste keer zijn dat on-
voorziene besluitvorming plaats-
vindt op grond van hoogst per-
soonlijke smaakopvattingen.

Sacristie
Met het maken van de proef-
strook in de sacristie, waar aan
weerszijden van de neo-gotische
vensters engelenkopjes en deco-
ratieve banden zichtbaar zijn, lij-
ken de restaurateurs 180 graden
gedraaid te zijn. De sacristie is
weliswaar lithurgisch geen be-
langrijke vertrek, maar wordt

wel in de toekomst tevens ont-
vangstruimte. Hier zullen de
rond te leiden groepen hun eer-
ste indrukken van het gebouw
opdoen. Kortom de schilderin-
gen worden hersteld in een re-
presentatief vertrek. Deze
schoonmaakpartij is des te op-
merkelijker daar kort op de affai-
re dagkapel een van de wanden -
zonder te fotograferen of zelfs te
verifiëren wat er onder de latex
zat - geheel afgekapt en opnieuw
bepleisterd is. Van een compleet
ensemble kan hier dus niet meer
gesproken worden. Er bestaat
een gegrond vermoeden dat het
blootleggen van de decoraties
een vingewijzing vanuit Zeist is.
Dat Monumentenzorg de restau-
rateurs heeft willen wijzen op de
nagenoeg geheel verzwegen
brief uit 1979, waarmee tevens
het startsein voor de restauratie
werd gegeven.

De steen des aanstoots in het
restauratierapport Van Hooge-
vest & Satijn was voor Monu-
mentenzorg in 1979dat de waar-
de van 19de eeuwse inrichting
van de kerk onvoldoende uit de
verf komt. Cultuurhistorisch
gezienheeft deze een grote bete-
kenis, omdat ze representatief
is voor „het na 1853 ontwikkel-
de nieuwe katholieke lithurgi-
sche besef. De bisdommen in
Nederland werden heropge-
richt - ook Roermond - en paro-
chiestichtingen, kerkenbouw
en -restauraties volden op grote
schaal. Katholiek Nederland,
waaronder Limburg, zocht en
vond zijn eigen gezicht in de
neo-gotiek. Juist' deze aspekten
zijn in het restauratierapport
nauwelijks verwerkt.

De argumenten die hierin tégen
het behoud van de inrichting
worden opgevoerd lijken, aldus
de brief, uit „toevalligheden" en
„esthetische (voor.oordelen"
voort te komen: „Het gevolg van
deze benadering is dan ook dat
een nog samenhangend totaal-
beeld uiteen dreigt te vallen".

Het huidige neo-gotische aan-
zien van het interieur is nü nog
vrijwel geheel intact. Aangezien
het tot de taak van de overheid
behoort te waken over de be-

staande situatie bij gebouwen,
wordt in de brief geconcludeerd
dat „niets anders mogelijk (is)
dan het nog overwegende 19de
eeuwse karakter in zijn totaliteit
te behouden c.g. te herstellen".
Waarvan akte!

De restaurateurs zijn kennelijk
niet van zins de brief van 1979 se-
rieus te nemen. Was dit in het ge-
val van de dagkapel nog min of
meer te verschonen, in het geval
van de kerk zelf lijkt dat onaan-
vaardbaar. Toch is men er nu al
toe overgegaan om de voormali-
ge directeur van de Stadsacade--
mie van Maastricht, prof. A.
Troost, de opdracht te verstrek-
ken om een nieuwe uitmonste-
ring te ontwerpen. Daarnaast
heeft een aparte commissie litur-
gie een rapport samengesteld,
dat naar verluidt vernietigend is
voor het behoud voor het com-
plete Cuypers-concept. Zo dreigt
de St.-Servaaskerk in weerwil
van het standpunt van Monu-
mentenzorg toegevoegd te wor-
den 'aan de omvangrijke reeks
kerken, waarvan de 19de eeuwse
geschiedenis intern vrijwel ge-
heel werd uitgewist. En wie
krijgt daarvoor de rekening ge-
presenteerd?

BERNADETTE
VAN HELLENBERG-HUBAR

" Stukje bij beetje komen de muurschilderingen in de sacristie weer te voorschijn

Terworm
In het Limburgs Dagblad hebben
wij het verslag van de bevindingen
van de ACJN kunnen lezen: Ter-
worm bevat veel meer plante- en
diersoorten dan door het IVN was
vastgesteld. Die plantesoorten ge-
dijen daar goed vanwege het hoge
waterpeil. En als er een themapark
komt op Terwoprm, zal dat water-
peil aanzienlijk omlaag moeten wor-
den gebracht, waardoor veel zeldza-
me plante- en diersoortenzullen uit-
sterven. Zelf heb ik mij ook vergist
toen ik die plassen in de bosstroken
zag. Ik dacht toen aan drainage!
Maar er floreren speciale moeras-
planten! Het bestemmingsplan Ter-
worm houdt in: niets mag veran-
derd worden, hoogstens hier of daar
een looppad en dat dan nog zonder
dater schade wordt aangericht. Dus
Terworm pretpark: nooit tot aan de
Kroon!
HEERLEN A. Boers

Terworm
Werkgelegenheid is vaak het argu-
ment dat tegenwoordig wordt ge-
hanteerd om een idee erdoor te
drukken of om handelingen goed te
praten. Zo ook de kwestie Terworm.
Is dit wel eerlijk? Want werkgele-
genheid hier is vaak werkverlies el-
ders. Veel belangrijker is de vraag:
is het financieel haalbaar en is het
voor de bezoeker betaalbaar? Want
een bedrijf dat met verlies blijft
werken is gedoemd vroeg of laat te
verdwijnen. En dan het milieu. Als
wij om ons heen kijken, zien wij dat
in elke plaats wel natuurschoon is
opgeofferd aan een of ander 'be-
langrijk' bouwproject. Zijn wij niet
bezig van Zuid-Limburg een twee-
de Botlekgebied te maken? Als wij
zo doorgaan komt er over 25 jaar
geen mens meer op vakantie in
Zuid-Limburg.
VALKENBURG G. Bastings

Gansslaan
Gansslaan niet barbaars volgens de
heer Wolfs, lees ik in het Limburgs
Dagblad en dat getuigt alleen van de
on-ethische mentaliteit, waarop hij
denkt dat mensen met levende en
dode natuur mogen omgaan. Een
roofdier doodt uit noodzaak en zal
nooit met zijn dode buit een weer-
zinwekkend amusementsspel gaan
spelen, zoals de mensen doen bij het
zogenaamde gansslaan. Ik zag op
een groot weidefeest het zogenaam-
de potslaan: een bloempot in een
groot vierkant, die men geblind-
doekt met een dorsvlegel moest
stukslaan. Een alternatief voor de
heer Wolfs en de zijnen. Dan hoeft
hij de Jonkheid van Maarland niet
aan te zetten om 23 goedmenende
demonstranten te pakken en er op
barbaarse wijze op in te slaan en
daarbij dan heel hard te lachen! Ver-
der voert hij in zijn artikel geen en-
kel steekhoudend argument aan,
dat het bestaan van Dierenbescher-
ming en de steun aan deze organisa-
tie niet zou rechtvaardigen.
NUTH Lambert Cordewener

Gansslaan
Handen af van spel of sport, waar-
van een dier de dupe wordt. Dat is
toch de opvatting van eenieder, die
van dieren houdt en die het dier wil
beschermen. Maar tot de Maarlan-
ders is dit jammergenoeg nog niet
doorgedrongen, want daar wordt al
27 jaar het ergerlijke gansslaan be-
oefend tot groot plezier van alle
buurtbewoners. Een sportief gebeu-
ren werd dit door de heer Wolfs uit
Eijsden genoemd en zelfs de pas-
toor van Maarland wist te vertellen
dat het hier om een dode gans ging,
die vantevoren een natuurlijke
dood was gestorven. Die pastoor
doet dus ook mee aan de struisvo-
gelpolitiek om maar niet bij zijn pa-
rochianen in ongenade te vallen. Ik
vraag mij af of het mogelijk is, dat
daar nog zoveel volwassen mensen
aan Sinterklaas geloven, want als je
je neus wat verder buiten de deur
steekt kom je er al gauw achter dat
je de grote meerderheid niet langer
kunt wijsmaken dat er al 27 jaar
lang, elk jaar opnieuw, op dezelfde
datum 'toevallig' op natuurlijke wij-
ze een gans sterft om de Maarlan-
ders en buurtgenoten te plezieren.

Verder kan ik u verzekeren dat de
Dierenbescherming niet bestaat uit
'betaalde' demonstranten, maar dat
het allemaal vrijwilligers zijn, die
hun vrije tijd inzetten voor het wel-
zijn van het dier; dus ook voor het
welzijn van de ganzen van Maar-
land!
SCHAESBERG

mevr. M.J. Engelen-Jongen

Tour
Nu deze Tour weer tot het verleden
behoort en de ware feiten van dit ge-
beuren in de analen zijn bijgeschre-
ven, kan men de volgende conclusie
trekken. Er zijn prettige, maar ook
nare, soms zeer nare, dingen voor-
gevallen, die men niet had mogen
tolereren. Het zal voor de leiding
van de Tour een eerste opgave zijn
om bij de voorbereiding van de
Tour '84 de reglementen goed te be-
studeren en waar nodig voor een
hardere aanpak te zorgen van die
coureurs, die in overtreding zijn. Er
zijn renners, die alles aan hun laars
lappen; ik denk aan doping en on-
sportiviteit. Allen rijden voor hun
brood omdat ze profs zijn. Daarom
moeten zij ook weten wat hen te
wachten staat als zij in de fout gaan.
En dat moet gelden voor alle ren-
ners, van welke nationaliteit dan
ook. Wie alles goed heeft
bijgehouden, weet wat er echt fout
zat; maar zand erover. Ook uitlatin-
gen van ploegleiders, zo van 'die of
die renner had beter gekund' (zie
Limburgs Dagblad): allemaal larie-
koek en geklets in de ruimte. Doen,
presteren, en dan heeft men recht
van spreken. Achteraf praten is on-
zin. Laten wij hopen dat deTour '84
hard wordt aangepakt, strak wordt
georganiseerd en geleid. Dat alleen
dient de wielersport.
TREEBEEK L.J. Adriaans

Tour en doping
De afgelopen vijftien jaar heb ik de
Tour met veel interesse gevolgd.
Wat mij daarbij is opgevallen, is het
feit dat als er een renner op doping
wordt betrapt, het altijd een niet-
Fransman is of een, die niet mee

vooraan staat. Toch wei merkw
dig als men nagaat dat Bernr
Thevenet openlijk heeft toegi
ven, dat hij beide malen op dof
de Tour heeft gewonnen. Hebbe:
deze rennner dan nooit gecon
leerd? Wel hebben ze al een f
keer een buitenlander positief
vonden als hij een bedreiging vö
de voor een Fransman in de voo)
rangschikking. Pascal Simon,
zijnval de held van Frankrijk, wl
als ik het goed heb gehoord aait
televisie, niet gecontroleerd om
hy onder behandeling van de Td
arts (een Fransman) stond. Neem
de Fransman Michaud, die toch
bekend staat als een heel goedkl
mer. Die wint met voorsprong
zijn eentje van de superklimmerJl
zwaarste bergetappe. Ra-ra... Vr
de hele dopingcontrole toch \|
wat zij is, want de steenkolenmijj
werden toch ook niet gesloten <dat door de ongezonde werk<
standigheden veel mijnwerkers
valide werden, stoflongen kre
en daardoor vaak jong stien
Plaats de renners onder doktersl
zicht en die artsen zullen wel we
wat gevaarlijke doping is en
niet.
HEERLEN M.J.Luijl

Zwitserse
varkensschnitzels

Droog oud wit brood in een lau-
we oven (150° C) tot het geheel
bros is geworden en wrijf het dan
met een deegroller tót zeer fijn
kruim. Wrijf het vlees in met zout
en bloem. Klop een ei los met 1
eetlepel koud water. Haal de
schnitzels door het ei en vervol-

gens door het broodkruim. Druk
diter aan beide zijden goed in en
schud het overtolligekruim er af.
500 gr dunne varkenslapjes
(vraag de slager ze goed plat te
slaan), 2 eetlepels vet spek in
blokjes, 1 eetlepel olijfolie, 1
teentje knoflook uit de knijper, 1
glas wijn, 1 eetlepel bloem, 2 eet-
lepels boter, zout, peper.
Het spek lichtbruin bakken in de
olijfolie met de uitgeperste knof-
look. De schnitzels op hoog vuur
om en om aanbakken, uit de pan

nemen en op een bord warm
houden. Van de bloem en de bo-
ter een beurre-manié maken: dat
wil zeggen de bloem door de bo-
ter mengen (niet smelten). Het
glas wijn bij het vet in de pan
doen, vervolgens de boter in klei-
ne klontjes al roerend toevoegen.
De saus goed glad roeren, op
smaak maken, nog even warm la-
ten worden en over de schnitzels
gieten.
Bel dagelijks de telefonische re-
ceptendienst: 070-262311.

in gesprek redactie max schmes

Stil protest
In het Limburgs Dagblad lees ik dat
steeds meer burgers uit de DDR het
land willen verlaten en dat daartoe
stille protesten worden gehouden.
Van af een afstand weet ik niet hoe
slecht of hoe goed het is in de DDR,
maar des te beter weet ik hoe hier de
toestand is. De leider van ons 'fa-
beltjesland' heeft de overgrote
meerderheid aangepraat dat wij in
een midwinterse-economische-
nachtmerrie verkeren, ondanks dat
de feiten anders spreken. Vanwege
de besodemieterde economische én
politieke toestand in ons land zou ik
willen emigreren en daarmee een
stil protest uiten om mijn ongenoe-
gen te tonen. Ik kan dat echter niet,
want ik ben met handen en voeten
gebonden aan dit land omdat ik
aangewezen ben op de alsmaar
steeds verder afbrokkelende sociale

zekerheid; een ander land (wat voor
een dan ook)' wil mij voor geen geld
hebben. Zodoende kan ik niet mee-
trekken met de vele duizenden an-
dere Nederlanders, die het jaarlijks
hier voor gezien houden. Ik moet -
of ik wil ofniet - hier blijven en met
lede ogen aanzien dat in de plaats
van vertrekkende Nederlanders
steeds meer buitenlanderss een
graantje komen meepikken van de
kleiner wordende sociale zekerheid.
Aldus moet ik hier tegen heug en
meug dagelijks vele dingen slikken,
waar ik het volstrekt niet mee eens
ben. Ik word verzwolgen in onze
mooie 'democratie' en niemand die
mij hoort. De hoop op een kentering
heb ik echter nog niet geheel verlo-
ren en dat is dan ook het enige dat
mij nog overeind houdt in dit land
van zoveel onmogelijke-mogelijk-
heden.
SITTARD Bèr Willems

In deze rubriek neemt de redactie buiten haar verantwoordelijkheid graag ingezonden brieven von lezers op. De brieven dienen belrekking te hebbe

publikatie- in onze krant en kort en zakelijk te zijn geformuleerd. Brieven die te long zijn, worden ingekort of geretourneerd.

Limburgs
Dagblad

Voor het opgevenvan
overlijdensadvertenties
voor de krant van
maandag bestaat
gelegenheidop
zondagmiddag tussen 3
en 4 uur aan ons
hoofdkantoor of
telefonisch uitsluitend op
045 - 739200

ln deCramer 37HeeM*"1

weekendpuzzel

HORIZONTAAL
I. Hij is beneden bruikbaar voor degenen
die boven hem staan. 8. Om te beginnen
lekker veel lawaai maken. 9. Doe je werk
om dan in je vrije tijd gymnastiek te doen.
II. Als de noot smerig is, moet hij gewas-
sen worden. 12 't Schorre van de stelling.
13 Ik heb de eerste reeds in mijn netje.
14. In 'n geval van nood je stipt aan de
regels houden. 16. In zijn slaap 'm het
bloed aftappen. 18. Een muziekstuk uit
het Brabantse plaatsje voor de onheils-
godin. 20. Hij keurt in dit geval goed. dat
we het geld krijgen 23. Een ton voor de
onderzoekinstelling. 24 Omdat er zo geen
tweede bestaat, sta 'k achter dat verbond
25 Doe ze in de schaaf, en dan in het
stampvat 26. Al is u moe, denk ook eens
aan anderen 27. Staat de luit borg ervoor,
dat je zonder één cent naar de overkant
kunt? Ik denk dat je toch eerst betalen
moet. 28. Ik hoorde u blij lokken Ik kwam
dan ook meteen

VERTICAAL
2. Heb je moeder al van het gebruik ie
woordsoorten op de hoogte gebracht? *Er wordt aan del>isschop gevraagd de ce
in te gaan voordat hij gewijd wordt 4 W!
laten u een kleurloze lijm zien. 5. Jou"*
ets hebt u niet in Rusland gehaald. 6. H*
is vervelend dat hij dr klein vindt. 7. PJoudere waakt met de zweep. 8. En als'
ooit wegga, gaan we ons ergens ver w<"
vestigen. 10. Een moordpoging van c»''
cium-oxyde in de waterketel. 15. Me"
moet bij het vee 's 'n stuk spek weghalf''
17. Ik krikte hem op, zodat zijn hartje we**I
als een klok liep 19. Krijgt ge geen enk*
loon als u moderne talen bestudeert7 2';
Wat doetzij n vreemde dingen alsze woe5
is. 22. Beter alleen de kern dan een lee»
ei. 25. In het gedrang een wending ma'ken.

oplossing
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binnen- en buitenland

25.000 ONGELUKKEN
MET 'HOBBYLADDERS'

AMSTERDAM - Per jaar gebeu-
ren er naar schatting 25.000 gro-
te en kleinere ongelukken met
de in opmars zijnde „hobbylad-
der". Gemiddeld 15 slachtoffers
per jaar overleven een dergelij-
ke valpartij niet.

Volgens de stichting consument
en veiligheid, die deze cijfers be-
kend maakt, ligt de oorzaak van
al die ongelukken vooral in het
feit dat de hobbyladder, die lijkt
op de professionele ladder, in fei-
te ondeugdelijk en onveilig is.

De hobbyladder raakt steeds
meer in trek, omdat veel mensen
als gevolg van het afnemend be-
steedbare inkomen, zelf ouder-

houd- en reparatiewerk aan hun
huis verrichten.

De hobbyladder, die hoger reikt
dan de huishoudtrap, is veelal
op de hobby- en doe-het-zelf-

markt tegen concurrerende
prijzen te koop. Deze ladders,
zowel in houten- als aluminium
uitvoering, bezwijken bij de
minste extra belasting: ze bui-
gen krom of breken gewoon in

stukken. Bij de stichting kwa-
men dit schilderseizoen bijna
dagelijks klachten binnen over
slechte ladders.
De stichting vindt het onaan-

vaardbaar dat dergelijk ondeug-
delijk materiaal aan de leek
wordt verkocht. Er is momenteel
in het kader van de warenwet
wel een besluit „draagbaar klim-
materiaal" in de maak, maar dat
besluit is nog niet in werking ge-
treden.

Conclusie van de stichting is
dat de consument de hobbylad-
der beter linkskan laten liggen
en dezelfde ladder aanschaft als
een vakman zou doen. De stich-
ting heeftvoor het publiek in de
folderserie „kijk op veilig" een
publikatie „ladders" uitge-
bracht, waarin onder meer tips
voor een goed gebruik van de
ladder worden gegeven.

Maatregelen kunnen diep insnijden op inkomen boer

EC wil veeteelt
extra belasten

PRUSSEL - De Europese commissie heeft gisteren een pak-
ket bezuinigingen op de landbouwuitgaven voorgesteld, dat
«et name voor de Nederlandse zuivelboeren ingrijpende ge-
volgen kan hebben. Hoofddoel van de commissie is de over-
'«"oduktie in de zuivelsector tegen te gaan. Daartoe stelt zij
'oor om een quota-systeem in te voeren waarbij de produk-
"e van 1981 als basis wordt genomen.

Re melk die voor de interventie
rordt aangeboden, uitgaande bo-
ren de hoeveelheden van 1981, zalnfan een specialeheffing worden on-
-f^rworpen. De commissie wil zo de
rfjeinere veehouders sparen. Hoe-
■eel de heffing is zegt de commissie
Wg niet.

3j°orts zal intensieve veeteelt extra
gorden belast. Dat betekent dat
Tieren die met behulp van bijvoe-
gt» veel koeien per hectare houden,
J. de melkproduktie extra inhou-?lr>gen krijgen. De commissie
S»dt tenslotte ook de mogelijk-
j&d open om bij de vaststelling van

landbouwprijzen bepaal-
odukten waarvan teveel wordt

j^roduceerd, zoals melk en gra-
pten, geen prijsverhogingen of zelfs
Pn reële prijsverlaging voor te stel-
fn. De melkprijzen zouden ook
r*ns per twee jaar aangepast kun-pn worden.

van die intensieve veeteeltmetho-
den.

ï. maatregelen tesamen kunnen
?eP insnijden op het inkomen van
' Nederlandse boeren. Alhoewel
J"nister Braks van landbouw ook
Jjor bezuinigingen op de landbou-
wuitgaven van de Europese ge-
jjeenschap is, wordt verwacht dat
J?et name het voorstel om de inten-'eve veeteelt extra te belasten
b°°r hem zal worden verworpen.
vetuet zijn met name ook de Neder-
landse zuivelboeren die hun melk-
Ij^oduktie de laatste jaren aanzien-
* hebben verhoogd met behulp

_. Een hoge justitiële ambtenaar in
Paletmo, ftocco Chinnici, en drie
andere personen zijn gisteren ge-
dood toen een autobom ontplofte.
De drie andere slachtoffers zijn
twee politiemensen die bet hoofd
van de afdelingonderzoek van het
parket te Palermo escorteerden en
de conciërge van de woning van
Chinnici. Drie politiemensen raak-
ten bij de ontploffing gewond. De
bom, die kennelijk van afstand tot
ontploffing werd gebracht, explo-
deerde toen Chinnici in zijn dienst-
auto wilde stappen. Voor de aan-
slag heeft niemand zich verant-
woordelijk gesteld.De politie zoekt
de daders in de kring van de maf-
fia. Chinnici was betrokkenbij ver-
scheidene onderzoeken tegen de
maffia.

Aanpassing
De commissie benadrukt tot aan-
passingen in het landbouwbeleid
gedwongen te zijn omdat de Euro-
pese gemeenschap door die moder-
ne produktiemethode en de afne-
mende vraag al op veel terreinen ge-
heel in de eigen consumptie kan
voorzien en ook grote overschotten
heeft die tegen gesubsidieerde prij-
zen op de wereldmarkt moeten wor-
den afgezet.
Dit geldt met name voor de zuivel-
produkten en de granen. De prijs
die de Europese boeren voor hun
graan krijgen zal ook versneld naar
beneden aangepast moeten worden
op het niveau van de wereldmarkt-
prijzen. Produktiedrempels voor
granen zullen in het nieuwe land-
bouwseizoen kunnen worden inge-
voerd. De commissie overweegt
voorts een belasting op plantaardi-
ge oliën en vetten in te voeren.

De bezuinigingen zijn nodig omdat
de Europese gemeenschap met zijn
60 miljard aan uitgaven per jaar,
waarvan 42 miljard naar de land-
bouw gaat, nu aan het plafond van
de financiële middelen zit. Uitein-
delijke besluiten over de land-
bouwbezuinigingen worden ver-
wacht op de topconferentie van
Europese regeringsleiders in de-
cember te Athene.

Puitse drugsagent weerspreekt filmverslag

Bundcskriminalamt
gaat Nederlandse

klachten onderzoeken
(^NN/DEN HAAG - Klachten van
i)j Centrale Recherche Informatie-
s3st (CRI) in Den Haag over on-

/""loofde activiteiten van Duit-
I^P°iitiefunctionarissen in Neder-
t^.^ zullen door het Bundeskrimi-
\ *mt worden onderzocht. Dit
t^laarde het Westduitse minis-
tth e van binnenlandse zaken gis-e» in Bonn.
l\
stf Westduitse regering onder-
t^s

ePte een goede samenwerking
t. er» Nederland en Duitsland na
<_1 ■ Ven ln ac strijd tegen de han-
\u n verdovende middelen. Het
*eif Se ministerie zegt dat het van-
f^ sPrekend is dat Duitse politie-
itl nctlonarissen in Nederland alleen

_sr,auWe samenwerking met de Ne-
War»dse politie activiteiten kun-a ontplooien.

Uitlokking
' °M__
*§_nt gS Dr°beerden Duitse drugs-
&.H t

n ln Nederland drugs te ko-
.6(j legen hogere prijzen dan de in

t»3S land gangbare. Voorwaarde'ever_at de verDOC*en waar werd ge-
h

ln Duitsland, waar de politie
Sri ty slaS k°n leggen op de drugs
W ,aar de handelaren gearresteerd
6*._eu' Door te proberen drugs te

fUw Cntlgen, maakten de politie-
teu/p. arissen zich schuldig aan
Hls. g tot een misdrijf. De CRI«. gde zich over die activiteiten
_^a_t6S op een cel"der dit jaar ge-
%_ afsPraak tussen CRI en

'iviteit Ver het beëindigenvan de ac-
in fCo_en, van Duitse politiemenseneaerland op drugsgebied.

Volgens de verklaring van het
Duitse ministerie weerspreekt het
BKA beweringen dat drugsagen-
ten van het BKA zonder medewe-
ten van de Nederlandse politie in
Nederland hebben geopereerd. Een
BKA-agent die door de Nederland-
se televisie tijdens onderhandelin-
gen met handelaren in verdovende
middelen werd gefilmd, heeft ver-
klaard dat hij onder valse voor-
wendsels naar Nederland is gelokt
en in de val is gelopen.

Oorzaak
Eén algemene oorzaak van de slech-
te bouwpraktijk geven de Delftse
onderzoekers niet aan. Er kan bij-
voorbeeld niet in het algemeen ge-
sproken worden van slechte bouw-
methoden (hoogbouw) of van te
snel en te gehaast bouwen zoals dat
in de jaren zestig gebeurd zou zijn.
Er zijn volgens het onderzoek vier
zeer verschillende factoren die de
kwaliteit van de naoorlogse wonin-
gen slecht hebben beinvloed.
Eerste factor is de gekozen bouw-
technische constructie, zoals bij-
voorbeeld de gekozen dakconstruc-
tie, de aansluiting van wanden en
vloeren en dergelijke. Het ontwerp
is dan in enkele gevallen onvol-
doende gebleken.

Tweede factor is de manier van

uitvoering. In projecten waar te
snel en te slordig is gebouwd, ont-
staan later grote onderhoudspro-
blemen. Derde factor is het dage-
lijks gebruik van de woningen
door bewoners. Vierde factor is de
exploitatie. Verhuurders hebben
niet altijd even zorgvuldig het da-
gelijkse kleine onderhoud uitge-
voerd, waardoor ernstiger gebre-
ken zijn ontstaan.

Makkelijk
„Voor ons is daterg makkelijk,van

zeker 75 procent van alle dieren-
artsen in Nederland hebben we
alle medewerking. Overigens heb-
ben we van vrijwel alle betrokken
instanties alleen maar positieve
reacties gehad.

In het voorbereidingsjaar hebben
we steekproefsgewijs een enquête
gehouden onder de artsen waarvoor
honden of katten gemiddeld het
meest behandeld worden en welke
ziektevormen het meest voorko-

men. Verder hebben we voor de
premie en dekosten zo ongeveer de-
zelfde normen gehanteerd als die in
Zweden gehanteerd worden, omdat
beide landen wat dit betreft enigs-
zins vergelijkbaar zijn", zegt Ro-
sink.

De Koninklijke Nederlandse Maat-
schappij voor Diergeneeskunde in
Utrecht, die erg welwillend tegen-
over de plannen stond, heeft inder-
tijd de dierenartsen geïnformeerd.

Meerjarenplan stadsvernieuwing moet al worden aangepast

Naoorlogse woningen
slechter dan verwacht

DEN HAAG - De kwaliteit van na-oorlogse woningen is veel slechterdan op grond van de leeftijd magSffiierïïiacht-Bij sommige be
ireKKeujK nieuwe woningprojec-ten wordt aan sloop gedacht, om-£ ♦»« °plïnaPPen te veel geld zoukosten. Dat blijkt uit een nog nietgepubliceerd onderzoek van deTechnischeHogeschool Delft dat isuitgevoerd in opdracht van het mi-nisterie van volkshuisvesting.
Het ministerie houdt publikatie vanhet rapport vooralsnog tegen, om-

________^eschr°kken is vkn deuitkomsten.De deskundigen op hetdepartement willen de uitkomsten
nU 61! f n

doorre
u
kenen op (financiële)gevolgen voor hetrijk voordat ze deonderzoekers willen toestaan hetdefinitieve verslag te publiceren

Uit het rapport van de onderzoekerskan wordenafgeleid dat het onlangsgepresenteerde Meerjarenplan
Stadsvernieuwing van staatssecre-taris Brokx nu al zou moeten wor-den herzien op onderdelen. Vooral

de daarin voorziene verlaging van
subsidies voor naoorlogse wonin-
gen zou weer gewijzigd moeten
worden.

Ziekenfonds honden
en katten slaat aan

LOSSER - „Het slaat enorm aan,
de mensen zijn enthousiast. Wel
vragen ze ons vaak, als ze hond of
kat laten inschrijven, waarom het
nu pas mogelijk is ook een verzeke-
ring voor hun huisdier af te slui-
ten. Had ik dat maar eerder gewe-
ten, wordt dan gezegd en ze weten
niet dat we hiermee eigenlijk al,
inclusief ruim een jaar voorberei-
ding, vanaf 1980 bezig zijn. En zo-
als het nu gaat, gaat het gewoon
fantastisch". Aan het woord is Los-
senaar Hans Rosink die na een va-
kantie in Zweden, waar tachtig
procent van alle honden en katten
in zogenaamd huisdierenzieken-
fonds zit, besloot er ook in Neder-
land mee te beginnen.

Per slot van rekening zou er hier
wat dat betreft, met alleenal zon 2,8
miljoen geregistreerde honden wel
een enorm gat in de markt zijn. „Het
moest gewoon lukken. We zouden
de hele markt hebben, want tot nu

toe was hier niemand nog op het
idee gekomen. En dat is ookwel ge-
bleken", aldus Rosink, die met zijn
vrouw Loes, verschillende andere
medewerkers en een twintigtal
agenten verspreid door het hele
land het Nationale Huisdieren Zie-
kenfonds vormt.
„Voornaamste doel is de schade-
loosstelling van de kosten die
iemand maakt bij de dierenarts. De
mensen zijn gedekt tegen alle kos-
ten van ziekte en ongeval en de op-

name in speciale klinieken, opera-
ties, medicijnen en dergelijke.
En uitbetaling is onze beste recla-
me-vorm, dat gebeurt binnen drie
weken". Daarnaast zijn de mensenvan het ziekenfonds voor honden enkatten nu ook begonnen met eenhuisdier-opsporingscentrale.

Ondernemers:
prijsbeleid

nog soepeler
DEN HAAG - De grote onderne-
mersorganisaties VNO en NCW
vinden dat minister Van Aardenne
(Economische Zaken) met de ver-
dere versoepeling van zijn prijsbe-
leid niet ver genoeg gaat. Zij be-
pleiten opnieuw opschorting van
alle prijsregels, ook met het oog op
de gewenste deregulering. Voor-
naamste reden van hun wens is dat
de achterstanden in de toegestane
kosten-doorberekening fors zijn
opgelopen.

Van Aardenne liet per 1 juli een
groot deel van de voedings- en ge-
notmiddelenindustrievrij van prijs-
voorschriften. De beide werkge-
versbonden beschouwen dit „als
een stap in de goederichting". Maar
ze vinden ruimere vrijstelling ge-
wenst, niet in het minst omdat de
branches dienogwel onder de voor-
schriften vallen, als het ware een
stempel opgedrukt krijgen.
VNO en NCW voeren aan dat de fel-
le concurrentie prijsstijgingen in de
particuliere sector zeer heeft be-
perkt. Ze scharen zich in de rij van
consumentenorganisaties als daar-
bij wordt gesteld dat diverse over-
heidstarieven zeer sterk stijgen als
gevolgvan monopolieposities. Hier-
mee gaat een verdere verslechtering
van de rendementen in de particu-
liere sector gepaard, die in de goede
richting moet worden omgebogen.

Lijk van vrouw
aangetroffen

TILBURG- In een filiaal van kan-
toorboekhandel Gianotten aan de
Prof. Verbernelaan in Tilburg is
gistermorgen het ontzielde li-
chaam aangetroffen van een 25-ja-
rige medewerkster van het filiaal.
Het slachtoffer, J. de Graaff-Schel-
lekens uit Goirle, werd kort na ne-
gen uur badend in het bloed gevon-
den, tussen de boekenrekken. Het
lichaam vertoonde steek- en snij-
wonden aan de hals. Waarmee de
verwondingen zijn toegebracht is
onbekend. Naar de dader(s) is een
grote speurtocht in gang gezet.

Rietkerk bij
vergadering

over ABP-zaak
DEN HAAG - Minister Rietkerk
van binnenlandse zaken zal vol-
gende week dinsdag een vergade-
ring van de Raad van Toezicht van
het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds bijwonen.

Voorzitter W. Wieringa van de Raad
van Toezicht toonde zich tevreden
over de komst van Rietkerk. De
raad eiste vorige week dat Rietkerk
komt toelichten waarom hij justitie
heeft gevraagd een onderzoek in te
stellen naar de gang van zaken in
met name de onroerend-goedsector
van het pensioenfonds.

Personeel casino
Monaco gestraft

MONACO - Alle 35 personeelsle-
den van de zaal voor gokautoma-
ten in het casino in Monaco zijn
gisteren tot gevangenisstraffen en
boetes veroordeeld omdat zij met
elkaar sinds 1975 systematisch
hadden geknoeid.

De verdachten wisten zo hun salaris
met 1.000 tot 10.000 frank (’375 tot

’ 3.750) per maand te verhogen. De
vonnissen varieerden van anderhalf
tot vier jaar gevangenisstraf voor-
waardelijk. Behalve de boetes tot
20.000 frank (’7.500) per persoon,
moeten de veroordeelden gezamen-
lijk een schadeloosstelling van 2,1
miljoen frank (circa ’ 785.000) beta-
len aan het casino.

Premie
Elk huisdier dat staat ingeschre-
ven, krijgt een legitimatiebewijs
dat na een bezoek aan de arts kan
worden opgestuurd, mét de reke-
ning. Binnen drie weken volgt dan
de vergoeding. De jaarlijkse pre-
mie bedraagt f97,50, een kwartje
per dag dus, met een eigen risico
van twintig procent.

UIT
Overleden
" Na een langdurige ziekte is
gisterochtend in zijn chalet in
de Zwitserse bergen de Britse
acteur David Niven overleden.
De acteur zou kanker hebben
gehad.

Schadepost

" Een onbekende, te hoog bela-
den vrachtwagen heeft op 23
juni het viaduct over Rijksweg
12 bij Waddinxveen, naar nu
blijkt, ernstig beschadigd. Her-
stel van het viaduct kost vol-
gens Rijkswaterstaat 600.000
gulden. Hoewel de aanrijding
op klaarlichte dag gebeurde, is
nooit bekend geworden, wie de
botsing heeft verzoorzaakt. De
vrachtauto reed door. Een weg-
gebruiker, die het voorval meld-
devia een praatpaal, bleef ano-
niem.

Tarieven

" Konsumenten Kontakt
heeft de dringende behoefte
om met minister Van Aarden-
ne (Economische Zaken) te
praten over de laatste ontwik-
kelingen op het gebied van de
gemeentelijke tarieven. Dat
heeft de consumentenorgani-
satie de minister in een tele-
gram meegedeeld. Aanleiding
hiertoe vormen de plannen
van de gemeente Delft om de
tarieven van sportvelden, mu-
sea en gymnastieklokalen met
circa vijftig procent te verho-
gen. Voor Konsumenten Kon-
takt is diteen onaanvaardbare
gang van zaken.

Zaaizaad
" De Voedingsbond FNy he-
kelt de houding van de Neder-
landse zaaizaadbedrijven. De
afgelopen jaren zijn steeds
meer van die Nederlandse be- 'drijven in handen gekomen van
multinationals. Die hebben een
steeds grotere interessevoor de
zaaizaadsector op de wereld- 'markt. Nederland is niet 's we-',
relds grootste leverancier, maar i
teelt wel de beste kwaliteit. :
Voornamelijk zaden die
hoge opbrengst leveren, dt
briden. Dit zijn zaden waarvan ,
het niet mogelijk is nakomelin-
gen te kweken. „Hierdoor zijn i
de boeren in de ontwikkelings-
landen steeds meer afhankelijk
geworden van die multinatio- l
nals", meent de Voedingsbond i
FNV.

Onderzeeërs
# Taiwan heeft gisteren be-
richten tegengesproken dat het
van plan is nog eens vier onder-
zeeërs in Nederland te bestellen.
Generaal Wang Miao van het
ministerie van defensie zei dat
het bericht „ongegrond was.
Hij wilde evenwel niet nader op
de zaak ingaan.

Diefstallen
" Bij 27 procent van het aan-
tal vestigingen in de detail-
handel is in 1982 één of meer
keren winkeldiefstal gecon-
stateerd. Binnen de detailhan-
del als geheel bestaan grote
verschillen in de mate waarin
vorig jaar winkeldiefstal
werd geconstateerd. Zo wer-
den vrijwel alle warenhuizen
(94 procent) geconfronteerd
met deze vorm van criminali-
teit. Dit blijkt uit de voorlopi-
ge resultaten van een steek-
proefonderzoek van het Cen-
traal Bureau voor de Statis-
tiek naar winkeldiefstal in de
detailhandel.

Varkenspest
" Italië heeft zijn grenzen ge-
sloten voor de invoervan leven-
de varkens uit de Nederlandse
provincies Noord-Brabant,
Zuid-Holland en Gelderland.
Reden hiervoor is het voorko-
men van varkenspest op een
aantal varkenshouderijen
deze provincies. Ook zijn
levende varkens uit de V
duitse regio's Munster en .
seldorf de Italiaanse grenzen
dicht gegaan. De Italiaans
nister van volksgezondheid
heeft de grenzen gesloten op
verzoek van de Italiaanse natio-
nale varkensfokkersassociatie.

Overval
" De poststukken die vorige^
week donderdag zijn buitge-
maakt bij een gewapende i
val op een PTT-wagen op
Schiphol mogen dan volgens de
politie op zn minst 2.5 miljoen
guldenwaard zijn, voor de PTT
vertegenwoordigen ze si
een fractie van die waardi
hele partij was slechts tot een'
bedrag van 15.000 gulden aan-
getekend verzonden, en verder
gaat de aansprakelijkheid van
de PTT dan ook niet. Dit heeft
een woordvoerder van de PTT
meegedeeld.

Immigratie
" Nederland heeft in het afge-
lopen half jaar minder buiten-
landse immigranten te ver-
werken gekregen dan in de-
zelfde periode vorig jaar. Ook
zijn er minder Nederlanders
naar het buitenland geëmi-
greerd dan in het eerste half
jaar van 1982.
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achtergrond en commentaar

Omstreden herdenking honderdste geboortedag van de duce

Mussolini houdt
Italianen bezig

KÜMK - Met als de publiciteitsgeil over Hitler in West-Duits-
land naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van diens
machtsovername (30 januari 1933) is er in Italië al enige tijd
extra belangstelling voor Benito Mussolini. Aanleiding is de
honderdste geboortedag van de voormalige fascistische dic-
tator, die op 29 juli herdacht zal worden. De manier waarop
deze herdenking plaats moet vinden is echter een onderwerp
dat de Italianen scherp verdeeld houdt.
De aanloop tot de herdenking
kwam vorig jaar al op gang. In Mi-
laan organiseerde men een tentoon-
stelling over de jaren dertig waar
miljoenen Italianen op af kwamen.
De samenstellers van de tentoon-
stelling waren echter vergeten aan-
dacht te schenken aan antisemiti-
sche praktijken tijdens Mussolini's
fascistische bewind. Na protesten
uit de joodse gemeenschap werd
men gedwongen een ruimte in te
richten over de jodenvervolging.
Ook op andere manieren werd het
Italiaanse publiek warm gemaakt
voor het in de herinnering roepen
van de Mussolini-periode.Kinderen
en andere verwanten van de op 28

april 1945 vermoorde „duce" (lei-
der) gaven interviews en maakten
reclame voor herdenkingsartikelen.
Er werden grammofoonplaten ver-
kocht met toespraken van Mussoli-
ni en stickers en buttons met de
tekst „I love M". Voorts verschenen
er artikelen, biografieën, documen-
taires en een serie op de staatstelevi-
sie.
Een andere indicatie voor de popu-
lariteit van de herdenking was de
snelle verkoop van de totale oplage
van de memoires van de laatste al-
gemeen secretaris van de fascisti-
sche partij Carlo Scorza. De twee-
duizend luxueus uitgegeven exem-
plaren met zilver of goud op snee
gingen voor respectievelijk ruim
drieduizend en zesduizend gulden
vlot over de toonbank.
Maar niet iedereen loopt over van
enthousiasme voor het Mussolini-
jubileum.Linkse historici en de or-
ganisatie van Partizanen tegen het
fascisme (ANPI) protesteerden te-
gen de tv-serie, omdat deze een ver-
heerlijking zou zijn van Mussolini.
De ANPI liet bovendien weten dat
de veertigste verjaardag dit jaarvan
de val van de fascistische regering
van Rome een waardiger reden zou
zijn voor een publieke herdenking.

"Benito Mussolini

DODEN BIJ
BOSBRAND
SARDINIË

CAGLIARI - Bij een bosbrand in
het noordelijk deel van het Ita-
liaanse eiland Sardinië zijn giste-
ren vijf mensen om het leven geko-
men. Twaalf personen raakte ge-
wond toen de brand de stad Tem-
pio Pausania dreigde in te sluiten.
Nog vijf mannen worden vermist.

Aanvankelijk werd gezegd dat de
bosbrand verscheidene auto's op
landwegen had ingesloten en dat de
inzittenden ervan waren verbrand.
Maar later werd duidelijk dat de
slachtoffers brandweerlieden zijn,
die de vlammen probeerden te do-
ven.
Op Sardinië. Sicilië en in grote de-
len van het Italiaanse vasteland
woedden branden bij aanhoudende
droogte voort. Van veel kanten
werd geklaagd dat er onvoldoende
brandweerpersoneel en -materieel
beschikbaar is.

Verbeelding
De zoon van een kleinburgerlijke
en zeer religieuze onderwijzeres en
een atheistisch-marxistische smid,
die van radicaal socialist voorman
werd van de geweld vererende
zwarthemden, sprak tot de ver-
beelding van veel Italianen.

De door de duce geïnspireerdevere-
ring van het moederschap, het aan-
halen van de banden met het vati-
caan van paus Pius XI, en het revo-
lutionair elanvan de fascistische be-
weging, zorgden ervoor dat Musso-
lini onder brede lagenvan de bevol-
king op steun kon rekenen.
De aanval op het Abessinië van kei-
zer Haile Selassie in 1935 luidde de
ondergang van Mussolini's popula-
riteit in. Het pact dat hij in 1936 met
Hitler sloot versnelde tevens zijn in-
ternationale isolement.

Op 28 april 1945 kwam er een roem-
loos eindeaan het leven van de man
die sinds 1922 het lot van Italië in
handen had gehad. Italiaanse parti-
zanen schoten Mussolini dood en
hingen hem daarna op het Piazzale
Loreto in Milaan onder massale pu-
blieke belangstelling onderstebo-
ven aan een vleeshaak op, samen
met Claretta Petacci, een van zijn
minaressen, en vijf andere fascis-
tenleiders.

Gevraagd naar de mogelijkheid
dat het neofascisme in deze tijd
van economische malaise en pro-
paganda voor de Mussolini-her-
denking een nieuwe opleving zou
kunnen doormaken zei Mussolini's
biograaf Bocca: „de wortels van de
democratie zijn in Italië naar mijn
mening inmiddels wel zo diep
doorgedrongen, dat het deze crisis
wel aan kan".

Opgedrongen
Enkele decennia lang hebben veel
Italianen zich voorgehouden dat
Mussolini hen het fascisme heeft
opgedrongen. Maar de laatste ja-
ren wordt er veel openlijker en
vrijmoediger over allerlei facetten
van het bewind van de „nieuwe
orde" gepraat en geschreven en ko-
men er steeds meer aanknopings-
punten om het collectieve verdrin-
gingsproces ongedaan te maken.

Zowel de liberale historicus en Mus-
solini-biograaf Renzo de Felice als
de onafhankelijke journalist en ex-
partizaan Giorgio Bocca hebben het
Italiaanse publiek voorgehouden

dat Mussolini tussen 1929 en 1935
kon rekenen op de sympathie van
het overgrote deelvan het Italiaanse
volk.
„Tot nu toe hebben wij gedaan alsof
onze vaders en grootvaders niets
van doen hadden met het fascisme,
dat de veertig miljoen Italiaanse fas-
cisten en hun sympathisanten er-
gens anders vandaan kwamen en op
mysterieuze wijze verdwenen in
1943", schreef Bocca. „Het fascisme
moet behandeldworden als een epi-
sode uit onze familiegeschiedenis",
zo voegde hij eraan toe.
Veel historici zijn van mening dat
de Italianen die achter de theatrale
volksmenner aan liepen, achter de
ultranationalist die de oude glorie
van het Romeinse rijk weer in her-
inneringriep, niet zozeer defascisti-
sche ideologie omarmden als wel de
populist Benito Mussolini en de om
hem geweven leiderscultus.

" ln India zijn duizenden
mensen de straat opgegaan om
te protesteren tegen de moord
op Tamils in SriLanka. De Ta-
mils - van Indiase oorsprong -
zijn een gediscrimineerde min-
derheidsgroep op het eiland
Sri Lanka. Sinds verleden
week zijn tientallen Tamils
door Singalezen vermoord. De
volkswoede brak los nadat de
guerrilabeweging „Tijgers
voor de vrijheid van Tamil
Elean" een aanslag gepleegd
had op regeringssoldaten. „De
tijgers" streven naar een onaf-
hankelijke staat voor zichzelf
op Sri Lanka.

Teleurstelling over beperkte toezegging staatssecretaris

Boeren zouden alle
zwijnen willen doden

EDE - De Veluwe moet geen
openluchtzwijnenstal worden.
Daarom moet door een ongeli-
miteerd afschot flink het mes
worden gezet in het zwijnen-
bestand. Dat vindt althans de
Christelijke Boeren en Tuin-
dersbond (CBTB), die zich be-
paald niet tot de grootste fans
rekent van de wilde varkens.
De boerenbelangenorganisa-
tie heeft er al grote moeite mee
dat de zwijnen bij tijd en wijle
voor duizenden guldens aan
vruchtbare akkerlanden ver-
nielen door hun grondig ge-
wroet in de cultuurgronden.

Maar nu er ook nog varkenspest is
geconstateerd onder de wilde zwij-
nen, waardoor de besmettingskans
voor commerciële varkensstapels
alleen maar toeneemt, wensen de
boeren de zwijnen helemaal naar de
eeuwige jachtvelden.
De Gelderse CBTB is dan ook hevig
teleurgesteld over de beperkte
maatregelen die staatssecretaris
Ploeg van landbouw voorstaat om
de pestepidemie onder de Veluwe-
zwijnen in toom te houden.
De staatssecretaris acht een alge-
heel afschot van de zwijnen in een
leefgebied niet mogelijk omdat, zo-
dra er wordt geschoten, er grote on-
rust onder de dieren ontstaat en ze
naar andere leefgebieden doet
vluchten. „Maar geldt diezelfde re-

denering ook niet wanneer je
slechts een beperkt aantal laat af-
schieten", vraagt CBTB-secretaris
drs. E. Broekhuis uit Ede zich in ar-
ren moede af.

" Wild zwijn....Afschieten?...

De boer op
Ploeg vindt een verhoogd afschot
van 37 van de 80 rond het Planken-
wambuis aanwezige zwijnen bij-
voorbeeld meer dan verantwoord.
„Maar", aldus reageert Broekhuis,
„wilde zwijnen mogen dan intelli-
gentzijn, ze turven de rake schoten
niet om, nadat het 37e slachtoffer
is gevallen weer vrolijk de boer op
te gaan.

Naar zijn mening ontstaat er door

het aan banden gelegde afschot
toch onrust. En mede omdat er nu
ook onder de wilde varken pest is
uitgebroken moet volgens hem met
kracht worden gestreefd naar het
drastisch terugbrengen van de veel
te grote koppels wilde varkens.
Broekhuis: „De varkenshouders om
den brode moeten maatregelen tref-
fen in verband met dë pestepide-
mie. Waarom de hobbyistische var-
kenshouders dan ook niet".

Import
De CBTB is voorstander van een
nagenoeg totaal afschot. Dan
„zwijnen"er altijd nog enkele hon-
derden tussendoor zodat het wilde
varkensbestand op de Veluwe kan
worden teruggbracht tot zon vijfa
zeshonderd, hetgeen tot een pas-
send faunabeheer wordt gerekend.

VS lijkt conflict te willen uitbreid
Reagan dreigt mei

blokkade Nicaragu
WASHINGTON - President Reagan draait Midden-Amerika de du
schroeven aan. Met grootscheepse vloot- en legeroefeningen wil hij
caragua en Cuba de stuipen op het lijf jagen. Hij dreigt zelfs met
blokkade van Nicaraguaom te voorkomen dater wapens naar de gul
lero's in El Salvador worden gestuurd. Maar tot nu toe is het bij dre
menten gebleven.

Het begon allemaal nogal onver-
wacht. Zonder het ministerie van
buitenlandse zaken of het Pentagon
te raadplegen, kondigde Reagans
veiligheidsdviseur William Clark de
speciale oefeningen van de Ameri-
kaanse leger- en vlootmacht aan.
Zelfs de regering van Honduras
kreeg hetbij verrassing te horen. De
hoge officieren van het Pentagon
moesten de bijzonderheden nog
vernemen.

Vorige week gingen er al geruchten
van een op handen zijnde blokkade
van Nicaragua. Het Pentagon wilde
dat op een persconferentie nog ont-
kennen. Maar de bijeenkomst werd
op het laatste moment afgelast. Pre-
sident Reagan wil de mogelijkheid
van een blokkade achter de hand
houden. „Ik hoop dat die eventuali-
teit zich niet zal voordoen", zei hij in
een snel georganiseerde persconfe-
rentie die voornamelijk over Cen-
traal-Amerika ging.
Ook de Amerikaanse ambassadeur
in Nicaragua en VN-ambassadrice
Jeane Kirkpatrick maakten toespe-
lingen op een eventuele blokkade.
„Het zou nuttig zijn de Nicaragua-
nen te laten zien dat ze niet het mo-
nopolie hebben in die streek", aldus
JeaneKirkpatrick. „Misschien doen
we iets belangrijks door het onder-
scheppen van wapens, omdat ze
heel wat wapens naar El Salvador
exporteren langs de kust van de
Stille Oceaan".

Sidderend
Reagan hoopt dat de Nicaraguanen
sidderend zullen bezwijken onder
de formidabele druk die uitgaat
van zijn dreigementen. Veel troe-
pen kan hij niet inzetten, omdat
het Congres dat zal verhinderen.

Vandaar dat hij voorlopig de p
tiek van de grote mond volgt.

Een typisch voorbeeld van dit|
leid is de 'geheime' hulp van de <P
aan de rechtse rebellen van Nicl
qua. Die hulp is allang niet gehf
meer. Met Amerikaanse vrad
vliegtuigen en Pentagonspecia
ten in de psychologische oorla
voering gaan ze de Nicaraguaal
sandinisten te lijf. Een snelle ol
winning op de sandinisten verwa
ten ze niet, maar de pesterijen ij
ken het wel een stuk moeilijker.
Begin volgende maand zullenI
oefeningen beginnen. Een viool
kader van 8 schepen, waaronder «
groot vliegdekschip, zal op oru
veer 160 kilometer van de Nica
guaanse kust heen en weer van
Volgens het Pentagon kun je tl
dat aantal schepen theoretisch (

blokkade instellen, maar het hoi
niet over. De marineofficieren do
het liever niet.

Oefening
Volgende maand zullen ook de ej
ste Amerikaanse troepen in Hj
duras landen. Voor het eerst zijnL
gevechtstroepen bij. Toen vor
jaar dergelijke oefeningen werdl
gehouden, kregen de Hondure»
alleen steun van Amerikaanse 1
nie- en verbindingstroepen. W
eindelijk gaat het om zon 3- a 41
Amerikaanse soldaten.

Misschien dat deze oefeningen f
grensgeschilmet het naburige Ni'
ragua veroorzaken. Des te b«'
voor de Reagan-regering. Die zal
gelegenheid met beide handen k<
nen aangrijpen om het conflict fl
verder uit te breiden.

„CPN moet deelnemen
progressief kabinet”

DEN HAAG - De CPN moet samen met de andere progressieve parti)
het socialisme langs vreedzame weg bereiken. Een commissie uit de p'
tij, die de opstelling van een nieuw programma moet voorbereid'
heeft voorgesteld om deze sociale en politieke omwenteling via een c»
litiepolitiek te realiseren. Daarbij sluit de commissie regeringsdeel»
me in een progressief meerderheidskabinet niet uit.

Nadrukkelijk zegt de commissie dat
het verslag waaraan zij een halfjaar
heeft gewerkt, nog slechts voorlo-
pig is. Eind augustus bespreekt het
voltallige CPN-bestuur het rapport.
Een definitieve versie zal begin ok-
tober naar de leden van de partij
worden gezonden. In februari wil de
CPN de voorstellen tijdens een spe-
ciaal congres aanvaarden. In de
commissie die het rapport heeft op-
gesteld waren geen leden van de
groep traditionele communisten, de
zogenoemde horizontalen, verte-
genwoordigd.
Volgens de commissie is een revolu-
tionaire maatschappijverandering
nodig om in Nederland een socialis-
tisch systeem te vestigen. Deze fun-
damentele omwenteling zal echter
langs democratische en vreedzame
weg bereikt moeten worden. Alleen
op die manier kan de verandering
rekenen op de brede instemming en
actieve deelname van het grootste

deel van de bevolking.

Het rapport wil geen enkele P 1
gressieve partij van samen*
king uitsluiten.Voorwaarde is e<
ter wel dat de andere partijen j
reid zijn een gemeenschappel'
programma uit te werken. Cf
traal daarbij staat de overwegl!
dat geen van de mogelijke coalij
partners kan pretenderen de Ï
derlandse samenleving zelfsta»*
om te vormen.

Naast een coalitie met andere P*
gressieve partijen houdt het cO
cept-programma ook vast aan deJJ
staande banden met andere P\
gressieve bewegingen. Deze samn
werking moet worden voortgezet'
basis van gelijkwaardigheid, atf?
nomie en eigen verantwoorde^heid. De CPN wil vanuit de eif
uitgangspunten een bijdrage h'
aan leveren. .

LEVENSGROOT NIEUW VEILIGHEIDSPROBLEEM

Europa wakker geschut,
na Armeense aanslagen!

ATHENE - Wie de belangrijkste conferentiezaal van het ministerie van
buitenlandse zaken in Ankara binnenkomt, ontwaart een rij grote foto-
grafische portretten van de 28 Turkse diplomaten - de laatste is er vori-
ge week bij gekomen - en hun familieleden, die de afgelopen tien jaar
zijn vermoord door Armeense activisten. Twee portretten zijn van de
echtgenotes van diplomaten en daar komt dus eerdaags die van de
vrouw van de Turkse zaakgelastigde in Lissabon bij, die deze week om-
kwam. En één is er van een kind, de 11-jarige dochter van een attaché,
die in Athene werd neergeschoten.

Tot voor kort lieten hooggeplaatste
Turkse functionarissen en ook de
Turkse pers van enige verbazing en
ook wel ontstemming blijken dat er
in het buitenland zo weinig aan-
dacht was voor deze „genocide on-
der Turkse diplomaten", men acht-
te de veiligheidsmaatregelen over
het algemeen ook onvoldoende en
het onderzoek van de meeste zaken
oppervlakkig. Het duurde zeer lang
voor de eerste dader werd gepakt.

citeit toch juist datgenewas wat ook
de daders najaagden.

Vooral op Frankrijk bestond felle
kritiek, maar ook andere landen zo-
als de Verenigde Staten - of liever
de staat Californië waar een machti-
ge Armeense minderheid leeft en
een Armeense gouverneur aan het
hoofd staat - kreeg menige veeg uit
de pan.

Het vreemde was dat de Turken
zich eigenlijk beklaagden over een
gebrek aan publiciteit, terwijl publi-

Wending
De afgelopen dagen waarin drie
moordaanslagen zijn gepleegd in
Brussel, Parijs en Lissabon lijkt in
deze situatie een wending te heb-
ben gebracht. Althans West-Euro-
pa is wakker geschud en ziet zich
geconfronteerd met een levens-
groot nieuw veiligheidsprobleem.

De Franse regering heeft haar merk-
waardigeverbond met de Armeense
terreurorganisatie Asala verbroken
en jaagt thans grootscheeps op deze
groepering.
Allerwegen komt coördinatie op
gang bij de signalering van de Ar-
meense terroristen. Zelfs in Grie-
kenland maakt de flauwe sympa-
thie die bij elk nieuwe aanslag aan

de dag trad, plaats voor hoojj
schuddende verbazing en ook y$
opmerkingen als „laten ze het al";
blieft niet opnieuw hier in Ath|j
gaan doen, of op Cyprus". *\f
Turkse zijde moet er, naast alle
slagenheid, iets van tevreden^zijn dat hun probleem een mond 1
probleem is geworden.

Zelfmoord
Maar de paradox blijft dat bel^j
stelling en publiciteit ook dat|%
is wat uitsluitend door de xj,
niërs wordt nagestreefd, het_ (
met zoveel woorden vooraf is v'^klaard door de bedrijvers van .r
zelfmoordactie van Lissabon <o.^rigens niet de eerste - de aans „
op het vliegveld van Ankara vo j,
jaar kon ook als zodanig wor°
aangemerkt).

Afgewacht moet worden welkt
men die publiciteit zal aannerne"
welke reacties zij zal opwekk^
verdere belangstelling en mede .;
gen voor wat Armeniërs in 19liir>.overkomen, of verse belangstel
en mededogen voor de Turkse „,
plomaten en andere function3^.sen, die zowat het gevaarlijkste ,
roep ter wereld lijken uit te oefen
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TV-RADIO-SHOW

Limburgs Dagblad Tv. Weekendradio show

zaterdag
Hilversum 1

Nieuws op elk heel uur.
7.02 Hallo hier Hilversum! 11.03
Z.I. 12.03 Eerst de man, dan de
bal. 13.06 Wie in 't Nederlands
wil zingen. 14.03 Pluche palace.
15.03 VARA's karavaan. 18.30
Blaastest. 19.02 Van Opus One.
20.03 Het Metropole Orkest.
20.30 Langs de lijn. 22.02 Metro's
Music. 23.02 Mededelingen. 23.07
Met het oog op morgen. 00.02-
-07.00 Muziek terwijl u slaapt.

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 Gymnas-
tiek. 7.20 Kinderplatenbak. 7.35
Aktua. 8.11 Sport na sport. 8.33
Toeraktua. 9.05 Gymnastiek. 9.15
Voor blinden en slechtzienden .
9.24 Waterstanden. 9.33 Bos-
boom en Bekooy. 12.00 Achter
Spaanse tralies (2). 12.26 Land-
en tuinbouw (NOS). 12.36 Aktua.
12.55 Agraria. 13.10 Martin
Schroder praat met... 14.00 Voor-
zichtig breekbaar. 14.33 De zo-
mers van zestig. 15.10RVU. 15.32
Avrodite. 17.00 Toppers van
toen. 17.36 Radiojournaal. 18.10
Radiojournaal. 18.30 Overheids-
voorlichting. 18.40 Richting.
18.50 North Sea Jazz Festival
1983. 19.45 Muziek. 20.03 3 X
M-Wereldwijd. 20.45 Laat ons de
rustdag wijden. 21.30 Cursussen.
22.40 Deze week. 23.00 Postlu-
d;um. 23.45 Het lied. 23.55-24.00
Nieuws.

Hilversum 3
Nieuws op elk heel uur.
7.02 Vroegop. 7.30 Rabarbara.
8.03 Pop Non Stop. 9.03 Gospel-
Rock. 10.03 Popsjop. 12.03 Los-
Vast's Ronde door Nederland.
14.03 Tussenuur. 15.03 Disco-Ex-
press. 16.03 Peter Blom. 18.04 De
Vakantiespits. 19.02 Koploper.
20.03 Elpee-Pop. 22.02 Country
Style. 23.02-24.00Late Date.

Hilversum 4
Nieuws om 7.00, 8.00 en 13.00
uur.
7.02 Septiem. 8.05 Op een klein
stationnetje. 9.00 In de kaart ge-
speeld. 10.30 Concerto Mattinale.
12.00 Kamermuziek uit Frank-
rijk. 13.05 Diskotabel. 15.00 Ak-
koord. 15.30-17.00 Hilversum 4
op zn breedst. 20.00 Fluitweek
Amsterdam. 21.45 Spektakel.
22.15-23.00 Laudate.

ROZ
12.30 - 13.00 Roz. Tussen de mid-
dag 18.00 ANP-Nieuws. 18.03
ROZ-Actueel 18.20 Het evene-
ment. 18.50 - 19.00 Programma
voor de Turken.

Luxemburg/RTL
Nieuws: 5.30 t/m 8.30 elk half
uur, 9.00, 11.00, 14.00, 18.00.

5.30 Guten Morgen, Deutsch-
land. 9.00 Unglaubliche Ge-
schichten. 11.00 Gefragt - Ge-
spielt. 12.00 Hallo RTL. 14.00
Stunden der Hits. 15.00 RTL-
Torparade. 18.00 Superclub.
19.00 Tips, Trends en Tanzmu-
sik. 20.00 Soundcheck.2l.oo
Country-Coach. 22.00 - 1.00
Soundcheck 11.

BRT 2
Nieuws: 8.00, 10.00, 13.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00, 23.40.
Limburg. 5.30 Welkom Week-
end. 8.12 Deze zomer.
Oost-Vlaanderen. 10.03 Dag in,
dag uit. 10.10 Music. Music, Mu-
sic. 10.30Recht uit de regio. 11.30
Tip 10, Top 30.
Antwerpen. 14.00 Radio Rijs-
wijck.
West-Vlaanderen. 17.05 Radio
West. 17.54 De Boekenmolen.
18.10 Verweg en toch dichtbij.
19.15 Kiosk. 19.53 In Manus Tuas
Domme.
Brabant. 20.00 Domino. 23.30 -2.00 Twee tot twee.

zondag
Hilversum 1

Nieuws op elk heel uur.
7.02 Oeroude toververhalen. 7.30
Vroege Vogels. 9.30 Tony van
Verre ontmoet Paul Citroen (4).
10.02 Musical. 10.12 Kerkdienst.
10.55 Wilde Ganzen. 11.02 De an-
derewereld van zondagmorgen...
12.02 De Huts. 13.05 AVRO-Ma-
gazine. 13.45 Zorgen. 14.02 Langs
de Lijn. 17.55 Mededelingen.
18.05 Inkijk met Inbar. 19.02
NCRV-Zondagavond. 20.03 De
wereldstad. 22.02 Welingelichte
kringen. 23.02 Mededelingen.
23.07 Met het oog op morgen.
00.02 De Nachtwacht. 04.02-07.00
Krieken met Adje.

Hilversum 2
Nieuws om 8.00, 10.00, 13.00,
18.00, 20.00, 22.30 en 23.55 uur.
5.45 en 6.45 Weerbericht. 8.10
NCRV-zondagmorgen. 9.30
Kroost. 10.02 Eucharistieviering.
11.00 'n Zondags pak...voor alle-
dag. 12.00 Tambu. 12.30 Suara
Maluku. 13.10 Zorg en hoop.
13.55 Voor buitenlandse werkne-
mers. 17.00 Kerkdienst. 17.58
Wilde Ganzen. 18.10 Randge-
bied. 19.10 Hobbyscoop. 19.45
Klassiek kwartiertje. 20.03
AVRO Magazine Buitenland.
20.25 Donker Afrika tegen het
licht gehouden. 20.45 Biels en
Co. 21.13 Lichte muziek. 21.40.
NOS-service. 22.10 RVU. 22.40
Zorgen. 23.00Klassiek met Caro-
line. 23.55-24.00 Nieuws.

Hilversum 3
Nieuws op elk heel uur,
8.02 Ko de Boswachtershow. 8.30
AVRO's Sportpanorama Junior.
9.02 Juist op zondag. 10.02 Het
zondagse gezicht van de VARA
op drie. 11.02 Dubbellisjes. 12.02
De Europarade. 14.02 Spleen.
16.02 De wereldstad. 17.30 Jazz.
18.02 De Nationale Hitparade.
20.03 Radio Thuisland. 21.02
NOS-Jazz. 22.02-24.00 Walhalla.

Golflengten
en kanalen
RADIO
Hilversum I: 298 m;

FM-kanalen 4 en 17
Hilversum II: 402 m
Hilversum III: 337, en 445 m;

FM-kanalen 13 en 28
Hilversum IV: kanalen 25 en 39
ROZ: FM-kanalen 13 en 28
BRT II: 555 m;

FM-kanalen 22 en 39
Luxemburg/RTL:

208 en 49,26 m;
FM-kanalen 6 en 33

Hilversum 4
Nieuws om 8.00 en 13.00 uur.
8.05 Er staat een orgel in... 8.40
Concert bij het ontbijt. 9.30 Cas-
cade. 10.30 Musica Religiosa.
11.00 Die Wiener Festwochen
1983. 13.05 Opera-Matinee. 14.10-
-17.00 Concerten op de zondag-
middag. 20.00 Specialiteiten a la
Carte. 22.30-23.00 Guitariteiten.

Luxemburg/RTL
Nieuws: 8.00, 9.00, 11.00, 14.0017.00.

7.00 Wunschkonzert. 8.00 Hei-
matmelodie. 9.00 Der Kaffee ist
fertig. 11.00 Max-Mix. 12.00 Fa-
milientag. 14.00 Stunde der Hits.
16.00 Wunschkonzert, Camillo.
16.45 Sport.l7.oo Nachgefragt.
18.00 RTL-Trommelfell, Achim.
20.00 Gefragt - Gespielt. 22.00

Musik zum Trimmen. 23.00 - 1.00
Der Tag geht, Haidy kommt.

BRT 2
Nieuws: 8.00, 9.00, 13.00, 17.00
19.00, 22.00 en 23.40.
Oost-Vlaanderen. 6.30 Goede
morgen, morgen. 8.10
Zondagsmuziek. 9.05 Hitrevue.
9.55 De peperbus.
Brabant. 10.00 Zondag te huur.
10.10 Wat je zingt, ben je zelf-

.11.00 The Crooners Sunday
Mornming. 12.00 Hitfomuis.
13.10Kriekelambiek.
West-Vlaanderen. 14.00 Vrij en-
tree. 16.00 De juiste toon. 16.57
Agenda.
Limburg. 17.05 Na de koffie.
18.30 Liedjes uit de lage lan-
den.l9.lo Melodie is een zon-
dagskind.
Antwerpen. 20.00 Spots. 20.45
Vragen staat vrij. 23.30 - 2.00
Twee tot twee.

ROZ
12.30 - 13.00 ROZ. Tussen de
middag. 18.03 - 19.00 Sport,
sport, sport.

EEN SPROOKJE OP TV
HEERLEN - „The royal roman-
ce of Charles and Diana" is de
aanlokkelijke titel van de speel-
film, die de TROS vanavond op
het scherm brengt. Een gedra-
matiseerde romance, die klak-
keloos uit het sprookjesboek
lijkt te zijn overgenomen, vol
pseudo-informatie, waarmee de
internationale glitter- en gla-
mourpers zijn verhaaltjes nor-
maalgesproken opdient. Zo ook
met deze film, waarin alle offi-
ciële bronnen over de romance
en het huwelijk van Charles en
Diana (en dat zijn er nogal wat)
worden doorspekt met roddels,
insinuaties en schandaaltjes,
die het gegeven smeuig moeten
maken. De historische feiten
zijn in deze film de grote lijnen,
waarbinnen met een voyeuris-
tisch genoegen het privé leven
van deze sprookjesfiguren kan
worden blootgelegd.

Voor de rollen van dit „paartje
van de eeuw" heeft men in de
film gezocht naar acteurs „die
een goede gelijkenis tonen met
deze leden van het koninklijk
huis". Met Catherine Oxenburg
in de rol van lady Diana Spencer
is dat goed gelukt, met Christop-
herBaines als Charles zult U on-
getwijfeld meer moeite hebben.
Op acteertalent lijkt door de
filmmakers echter minder gelet.
„The royal romance of Charles
and Diana" is een film vol ro-
mantische beelden, die in geen
enkel detail van het verwach-
tingspatroon afwijken. Mits in-
genomen met een flinke schep
zout, kan de gedramatiseerde ro-
mance toch een amusante zit
voor de buis opleveren. Neder-
land 11, 20.30 uur.

# Catherine Oxenburg
speelt in ,£)e romance van
Charles en Diana" de rol
van Diana Spencer.

„Katapult”
in Maastricht

MAASTRICHT- In het radiopro-
gramma „Katapult" van de
VPRO wordt Maastricht uitge-
kamt door twee punkers, die ge-
wapend met een microfoon ver-
schillende openbare en besloten
gelegenheden in de stad bezoe-
ken. Zij brengen in dit „program-
ma voor jonge stadsratten" on-
der andere een bezoek aan ho-
mobars en de ROZ. Bovendien
worden er tips gegeven over al-
ternatief uitgaan in Maastricht.
Zondagmiddag, Hilversum 111
16.00 uur.

Christus ging aan Eboli voorbij

Indrukwekkende verfilming
van Francesco Rosi

HILVERSUM - De Vara zendt
zondagavond de Frans-Italiaan-
se speelfilm „Christo si e ferma-
to ad Eboli" (Christus ging aan
Eboli voorbij) uit 1979 van
FrancescoRosi uit, de regisseur
van bekende films als „Salvato-
re Giuliano", „De zaak Mattei"
en „Doorluchtige Kadavers".

„Christo si è fermato ad Eboli" is
gemaakt naar de autobiografi-
sche roman van de Italiaanse
schrijver, schilder en medicus
Carlo Levi, in deTweede Wereld-
oorlog lid van een links-liberale
organisatie in Turijn. Toen de
Abessijnse oorlog uitbrak, werd
hij door het fascistisch bewind
vanwege zijn activiteiten ver-
bannnen naar een klein, primi-
tief dorp Gagliano in Luciana,
een in het boek in Eboli omge-
doopte afgelegen provincie in
het straatarme zuiden van Italië.
Zijn ervaringen verwerkte hij in
een roman, die een indringend
beeld geeft van het leven in de af-
gelegen streek, die onder armoe-
de en malaria lijdt en waar enige
beschaving nauwelijks is door-
gedrongen.

De arme, onwetende dorpsbe-
volking, met toch een heel eigen

fierheid en trots, ziet hoog op te-
gen de dorpsnotabelen: de pas-
toor, de dokter, de baron en de
burgemeester Magalone. Ook
Levi wordt opgenomen in de
kring van notabelen. Als de
dorpsbevolking er achter komt,

dat Levi dokter is, verkiest ze
hem boven deveel oudere dorps-
dokter. Maar Magalone, die uit
onwetendheid en eerzucht fas-
cist is geworden, verbiedt hem
een praktijk uit te oefenen, waar-
door een botsing natuurlijk on-
vermijdelijk wordt. De wijze
waarop Rosi het bewustwor-
dingsproces in beeld brengt, is
van een bijzondere schoonheid
en een grote overtuigingskracht.
Gian Maria Volonte personifi-
ceert de auteur en Irene papas,
Francous Simon, Lea Massari en
Alain Cluny spelen de overige
hoofdrollen.Zondag Nederland 1
20.45 uur.

" Scène uit „Christo si e fermato ad eboli" met midden
Gian Maria Volonte als Carlo Levi.

Orlando
Festival
op TV

HEERLEN - Op zondagavond
komt de NOS televisie nog even
terug op het Orlando-Festival,
dat eerder deze maaand in Rol-
duc en het Wijngrachttheater in
Kerkrade werd gehouden. In de
uitzending wordt nader ingegaan
op het streven van de Festivalor-
ganisatie luisteraars, muziek-
amateurs, muziekstudenten en
beroepsmusici niet als geschei-
den groepen, maar als eenheid te
behandelen. Nederland 1, 20.10
uur.

VALSJ PLAT
IN STEIN

STEIN - De Limburgse pop-
groep „Valsj Plat" is vanavond
te gast in Stem. In disco dan-
cing Rainbow aan de Steinder-
weg n0.49 geeft deze groep, die
Limburgse teksten en Stones-
sound uitstekend met elkaar
weet te combineren een concert.
Ook eigen nummers als „Maak
dich èweg" en „Euveralaelenj"
zullen op deze avond ongetwij-
feld te horen zijn. De entree is
vrij.
Op vrijdag 5 augustus treedt
„Valsj Plat" op tijdens de eerste
amusementsavond van de Luik-
se Marktfeesten in Wahlwiller.

Intrige
Hoe kwam Rita Coolidge
eigenlijk aan deze uitnodi-
ging? „Een ware intrige",
verklapt de in Los Angeles
woonachtige zangeres.
„Barbie Broccoli, de doch-
ter van de producent, die
een enorme fan van mij is,
liet haar vader zolang hei-
melijk bandjes van mij ho-
ren, totdat hij ermee in-
stemde mij de titelsong te

laten zingen". Reeds eerder
zong zij het titelstuk van
meer en minder bekende
films als „Coast to coast"
van Robert Blake en Dyan
Cannon, „A Man called hor-
se" van Richard Harris en
„Pat Garret and Billy the
Kid", waarin zij de door Bob
Dylan gecomponeerde
soundtrack ten gehore
bracht.

Mainstream Pop
Vanaf het begin heeft Rita
Coolidge op de toer van

Dankzij
titelsong

in
Octopussy

blues, jazz en „mainstream
pop" gezeten, alhoewel zij
door haar huwelijk metKris
Kristofferson, van wie zij in-
middels alweer gescheiden
is, wel het stempel van
„country" opgeplakt kreeg.
„Het gekke is, dat ik wel uit
Nashville kom, maar niets
met die muziek te maken
heb, zoals Emmylou Harris,
Linda Ronstadt en Carlene
Carter. Ze vragen mij nog

steeds, hoe het is om coun-
try-zangeres te zijn. Ik zou
het niet weten, antwoord ik
dan, want ik ben het niet."
Haar laatste elpee „Never
let you go", die pas in sep-
tember in Europa verkrijg-
baar is, zit vol gecoverde
songs van Squeeze, Culture
Club, Vazoo, Chas Jankel
en Joe Jackson.
Dit najaar begint Rita Cool-
idge aan een soort wereld-
tournee. Of zij ook naar Ne-
derland komt, is afhanke-
lijk van het succes van de
James Bond-film.

RITA COOLIDGE WEER INDE PICTURE
HEERLEN/AMSTERDAM- De invitatie om het the-
manummer „All the Time"
in de nieuwe James Bond-
film Octopussy te zingen
kwam voor de Amerikaan-
se zangeres Rita Coolidge
als een geschenk uit de he-
mel. Hoewel zij niet een
van de minst getalenteerde
en gewaardeerde zangeres-
sen is, is de economische
recessie en demalaise in de
platenindustrie ook aan
haar niet ongemerkt voor-
bijgegaan. Een hoge hitno-
tering met een single-top-
per moet de internationale
bekendheid en een goede
elpeeverkoop meer dan
ooit garanderen.

„In Amerika staat het num-
mer al hoog genoteerd en
met een hitje op zak is het
nu eenmaal makkelijker
werken", verklaart de 39-ja-
rige Rita Coolidge in Am-
sterdam, waar ze in verband
met de promotie van de
Bond-film een weekje ver-
blijft. „Dat je wordt ge-
vraagd om het te zingen, is
al een prestige-zaak. James
Bond komt tenslotte onder
de ogen van 250 miljoen bio-
scoopbezoekers, die pikken
jenaam op en horen iets van
je muziek.". Rita Coolidge
bevindt zich trouwens wat
het vocale aandeel in een
lan-Flemming verfilming
betreft in goed gezelschap.
In het indrukwekkende
rijtje van illustere namen,
die de titelsong voor deze
films hebben gezongen, be-
vinden zich die van Matt
Munro, Shirley Bassey,
Torn Jones, Nancy Sinatra,
Louis Armstrong en Nina,
Paul McCartney en Wings,
Lulu, Carly Simon en Snee-
na Easton. " Rita Coolidge heeft

reden tot lachen
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televisie televisie
zaterdag

■ = zwartwitprogramma's

Nederland 1
09.30 en 13.00 Nieuws voor

slechthorenden.
15.30 RVU-Lokaal. „De illegale

camping in Schardam".
Educatief programma.

16.25 Ombudsman voor het
laatst. Consumentenru-
briek.

16.50 Studio Sport-Extra. Paar-
desport.

18.55 Minibios. Kinderfilmpro-
gramma.

19.05 De Dukes uit Hazzard.
Amerikaanse jeugdserie.

20.00 Journaal.
20.28 Blokletters. Spelprogram-

ma.
21.00 Dallas. Amerikaanse serie.
21.50 Televizier Magazine. Ac-

tualiteitenrubriek.
22.30 De toestand in de wereld.

Commentaar.
22.35 Silvan's Grote Goochel-

show. Showprogramma.
23.50 Journaal.
23.55 Nieuws voor slechtho-

renden.

Nederland 2
13.00 en 18.15 Nieuws voor

slechthorenden.
18.30 Toeristische tips.
18.40 Sesamstraat.
19.00 Journaal.
19.12 Seeta, de bergleeuwin.

Tweedelige televisiefilm.
19.55 De Europa Kwis. Spelpro-

gramma.
20.30 De romance van Charles

en Diana. Televisiefilm.
22.30 Journaal.
22.45 Nieuws voor slechtho-

renden.
22.50 Tros-Sport.
23.30 -00.05 Een brief van een

onbekende vrouw. Film
(1948 z-w).

Duitsland 1
10.00 Journaal.
10.23 Die gebrochene Lanze.

Amerikaanse speelfilm
met Spencer Tracy.

11.55 Urnschau.
12.10 Auslandsjournal.
12.55 Persoverzicht.
13.00 Journaal.
13.15 Teletekst.
13.40 Programma-overzicht.
14.10 Journaal.
14.15 Sesamstraat.
14.45 ARD-Raadgever. „Huis en

tuin". Informatief pro-
gramma.

15.30 Nonstop Nonsens. Komi-
sche serie van en met Die-
ter Hallervorden.

16.15 lm Krug zum grunen
Kranze. Amusementspro-
gramma met volksmuziek.

17.00 Die Taufe. Godsdienstige
documentaire over het
mysterie van het doopsel.

17.30 Hier und Heute unter-
wegs. Regionale actualitei-
ten.

18.00 Journaal.
18.05 Die Sportschau.
19.00 Markt. Consumentenma-

gazine.
19.25 Polizeiinspektion 1. Poli-

tieserie.
20.00 Journaal.
20.15 Lieder - Rhythmen - Melo-

dien. Grote internationale
folklore-avond.

21.45 Lotto en Journaal. Aan-
sluitend: Das Wort zum
Sonntag.

22.05 Abilene Town. Ameri-
kaanse film (1946, z-w) van
Edwin L. Marin met Ran-
dolph Scott, Arm Dvorak
en Rhonda Flemming.

23.35 Journaal.

" Alfonso Arau als Etio met de leeuwin Seeta. Nederland II19.12

" De Aerobic-groep in het programma "Enorm in Form",
Duitsland II 16.45 uur

Duitsland 2
11.50 Programma-overzicht.
12.15 Nachbarn in Europa. Pro-

grammavoor buitenlandse
werknemers.

14.30 Journaal.
14.32 Pinocchio. Tekenfilmse-

rie.
14.55 Ich will memKind behal-

ten. Amerikaanse film
(1976) van Jerry Thorpe
met Mariel Hemingway,
Herb Williams en Jamie
Newcomb.

16.20 Wayne and Shuster-show.
16.45 Enorm in Form.

17.05 Journaal.
17.10 Landerspiegel. Informatie

en meningen uit de Bonds-
republiek.

18.00 Die Waltons. Amerikaanse
serie met Richard Thomas
en Ralph Waite.

19.00 Journaal.
19.30 Nero Wolfe. Amerikaanse

detectiveserie met William
Conrad en Lee Horsley.

20.15 Wunschfilm der Woche.
Door middel van brief-
kaarten kunnen de kijkers
kiezen uit films.

22.00 Journaal.
22.05 Das aktuelle Sport-Stu-

dio. Reportages, inter-
views, lottotrekking.

23.20 Charlie's Angels. Ameri-
kaanse politieserie met
Kate Jackson, Jaclyn
Smith en Farrah Fawcett-
Majors.

00.05 Journaal.

Duitsland 3/WDR
18.00 Die Leute vom Domplatz

(7). „Tussen keizer en ko-
ning". Feuilleton over het
leven in een middeleeuwse
stad.

18.30 Die sieben Sakramente.
Godsdienstige documen-
taire serie. „Het sacrament
van de wijding".

19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Jazz und Klassik. Uittrek-

sels uit de concerten van
het „Munchner Klavier-
sommer 1982".

21.15 Die phantastische Reisen
des Isaac Asimov. Isaac
Asimov is de meest succes-
volle science-fictionschrij-
ver ter wereld.

21.45 Das Gluck lauft hinter-
her. TV-spel (z-w) van Pe-
ter Beauvais met Katrin
Schaake en Werner
Bruhns.

23.15 Journaal.
23.20 -23.50 Zyankali in C-moll.

Experimentele thriller van
Dieter Hens.

Duitsland 3/SWF
17.30 Famillie Feuerstein.
18.00 Gib acht, Kamera!
19.00 Sandmannchen.
19.15 Abendschau am Samstag.

BFBS
11.20 Birthday Time
11.35 Grandstand. Sportgebeur-

tenissen
18.10 Kung Fu
19.00 BBC News
19.10 Knight Rider
19.55 3-2-1 met als thema Tea
20.45 The time ofyour life
21.15 The Fugitive. Right in the

middle of the Season
20.05 The Benny Hill Show
20.55 Shades of Darkness. The

intercessor
23.50 Weather: Closedown

België/BRT 1
18.00 Appie. Kleuterserie. „Ap-

pie speelt handbal".
18.05 Cosmos. Dertiendelige se-

rie van Carl Sagan. Afl. 9:
„Het leven der sterren".

19.00 Het verhalenboek. Serie
volksverhalen uit verschil-
lende landen worden in
beeld gebracht en naver-
teld door kinderen.

19.25 Juke Box. Forrest: Rock
the Boat en Keith Mars-

hall: Only Crying.
19.35 Lotto, Tiercé, Mededelin-

gen en programma-over-
zicht.

19.45 Journaal.
20.10 Duizend miljoen. Afleve-

ring van een serie show-
programma's gepresen-
teerd door Rafaëlla Carra.

21.10 Een persoonlijk gevecht.
(A private battlc). Ameri-
kaanse tv-film van Robert
Lewis met Jack Warden,
Arme Jackson, David
Stockton en Rachael Kel-
ly.

22.45 Tiercé en Journaal. Aan-
sluitend Coda.

" Randolph Scott als MarshallDan Mitchell in ,JBanditen
ohne Masken", Duitsland l 22.05 uur

België RTBF 1
15.45 De 24 uren van Francor-

champs. Rechtstreeks ver-
slag van de start.

16.30 Tenuto. Het nieuwe sym-
fonische orkest van de
RTBF 0.1.v. Edmond Save-
niers brengt werk van Cho-
pin, met Yuko Nomura als
solist aan de piano.

17.20 De 24 uren van Francor-
champs. Rechtstreekse re-
portage.

17.30 Un autre regard. Religieu-
ze uitzending.

18.00 Les meilleurs recettes de
Wallonië. Culinair magazi-
ne.

18.15 Pitilipop. Kinderprogram-
ma.

18.30 Generation 80 - été. Roek-
magazine.

19.00 Teletourisme. Toeristisch
magazine.

19.23 Lotto.
19.30 Journaal.
20.00 Animaux du soleil. Na-

tuurprogramma. „Leeu-
wenkreten onder een gie-
renhemel".

20.30 De 24 uren van Francor-
champs. Rechtstreekse re-
portage.

20.40 Tendrement vache. Fran-
se komedie (1979) van Ser-
ge Penard met Jean Lefeb-
vre, Bernard Menez en Isa-
belle Gauthier.

22.20 De 24 uren van Francor-
champs. Rechtstreekse re-
portage.

22.30 C'est chouette la musique.
Muziekprogramma met
het beste van het nieuwe
symfonische orkest van de
RTBF.

23.30 Journaal en lotto.

Kanalen
TELEVISIE
Nederland I: S, 51,53 en 57
Nederland II: 31, 54, 56 en 60

Duitsland I: 9, 24 en 46
Duitsland II: 21, 29, 35 en 37
Duitsland III: (WDR) 48, 50, 55 en 58
Duitsland III: (SWF) 40 en 56

BFBS: 40, 49 en 50

België (BRT 1: 10 en 44
België (BRT 2): 25 en 47
België (RTBF 1): 3 en 8
België (RTBF 2): 28 en 42

zondag
Nederland 1

09.30 Nieuws voor slechtho-
renden.

11.00 Omroepparochie. Eucha-
ristieviering in de St-Fran-
ciscus Xaveriuskerk te
Amersfoort.

16.00 Journaal.
16.05 De Minibios. Kinderfilm-

programma.
16.30 North Sea Jazz Festival.

Hoogtepunten van 1979 tot
1982.

17.00 Ontdek jeplekje.
17.10 Honderd beroemde schil-

derijen. „De musicus" van
Braque.

18.00 Studio sport extra. E.K.
Jumping te Hickstead.

18.45 Sesamstraat.
19.00 Studio sport.
19.55 Trekking van de lottoge-

tallen.
20.00 Journaal.
20.10 De pyramide van Orlan-

do. Muziekprogramma
20.40 Humanistisch Verbond.
20.45 Christus ging aan Eboli

voorbij. Frans-Italiaanse
film.

23.18 Journaal.
23.23 Nieuws voor slechtho-

renden.

Nederland 2
13.00 Nieuws voor slechtho-

renden.
19.00 Journaal.
19.05 Mr. Merlin. Amerikaanse

serie.
19.30 Countdown. Popmuziek.
20.10 Magnum. Amerikaanse se-

rie.
21.00 Het leven op het IJssel-

meer. Informatiefpro-
gramma.

22.00 The Mark of Satan. Afle-
vering uit de serie Ham-
mer House of Horror

22.50 200 Jaar ballonvaart. Do-
cumentaire.

23.15 Journaal.
23.20 Nieuws voor slechtho-

renden.

Duitsland 1
09.15 Sunday morning.
09.45 Die Musik des Menschen.

Documentaireserie: „De
eeuw van de componis-
ten".

10.45 Het programma met de

muis.
11.15 Peters Baby (3). Zweedse

jeugdfilm.
12.00 Der Internationale Fruh-

schoppen. Persdebat.
12.45 Journaal en weekspiegel.
13.15 Komm ms Meer. Docu-

mentaire reeks over de
evolutie.

14.40 Sommer mit Katka (3).
Tsjechische jeugdfilm.

15.10 Madrid, Madrid, Madrid.
ARD-correspondent in
Spanje zocht drie Duitse
vrouwen op die elk op ver-
schillendegebieden carriè-
re hebben gemaakt.

15.55 Liederund Leute. Muziek-
programma met o.m. José
Feliciano, Al Jarreau, Joan
Armatrading, John
McLaughlin.

17.00 Dagboek van een herders-
hond (4). Dertiendelige Ne-
derlandse serie met Jo De
Meyere en Ko Van Dijk.

17.45 Romische Skizzen. Repor-
tage uit Italië.

18.30 Journaal.
18.33 Die Sportschau.
19.15 Wir über uns.
19.20 Weltspiegel. Buitenlandse

actualiteiten.
20.00 Journaal.
20.15 Expeditionen ms Tier-

reich. Dieren in het Ama-
zonegebied.

21.00 Erich Heckel. Documen-
taire over de schilderErich
Heckel.

21.10 Lolita. Britse film (1961,
zw) van Stanley Kubrick
met James

0 Peter McEnery als Edwyn, de door de duivel bezetene
Hammer house ofhorror. Nederland II 22.00 uur

Duitsland 2
09.15 Eucharistieviering. Van-

uit het vakantiedorp Hu-
bingen.

10.00 Programma-overzicht.
10.30 ZDF-Matinee. Reportage

over de Koerden, een volk
dat strijdt voor zelfbe-
schikkingsrecht.

12.00 Das Sonntagskonzert.
Mendelssohn in Schot-
land.

12.45 Freizeit. Vrijetijdsmagazi-
ne.

13.15 Chronik der Woche.
Weekjournaal.

13.40 Unsere Nachbarn, die Ita-
liener. Documentaire serie
over de Italianen.

14.10 Nieuwtjes uit Uilenbos.
Kleuterprogramma.

14.40 Journaal.
14.45 Danke Schon. De actie

Zorgenkind.
14.50 Der Mann ohne Vater-

land. „The man without a

country". Amerikaanse
film (1975) van Delbert
Mann met Cliff Robertson,
Beau Bridges en Peter
Strauss.

16.05 DieKirche imDorf lassen.
Reportage over de toene-
mende vervuiling van de
landelijke gebieden door
autowegen en betonbouw.

16.35 Journaal.
16.37 Die Sport-Reportage. Met

o.a. E.K. Jumpingte Hick-
stead.

18.15 Tagebuch. Religieus ma-
gazine.

18.30 Tiere unter heisser Sonne.
Documentaire. Tijdens het
droge seizoen in Afrika
worden vele dieren met de
dood bedreigd.

18.58 Programma-overzicht.
19.00 Journaal.
19.10 Bonner Perspektiven.
19.30 Leben in der Betonstadt.

Reportage over stadssan-
nering, nieuwbouw, stads-
planning en de bureaucra-
tie.

20.15 Harald Juhnke in „Leute
wie du und ich". Vier kor-
te alledaagse verhalen met
Alexander May, Alice Treff
en Michaele May.

21.15 Journaal en sport.
21.30 Romeo und Julia. Opera in

vijf bedrijven van Charles
Gounod met Neil Shicoff,
Barbara Hendricks en
Frangiskos Voutsinos.

23.50 Journaal.

" Peter Schiff, Natascha Nira en Harald Juhnke in „Leute
wie Du und Ich", Duitsland II 20.15 uur

Duitsland 3/WDR
14.00 Golf. De internationale

Duitse golfkampioen-
schappen in Keulen.

17.00 Die kleine Meerjungfrau.
Film naar een sprookje van
Hans-Christian Andersen.

18.30 David W. Griffith. Twee
films van D.W. Griffith:
„The modern prodigal"
(1910) en „Country cupid"
(1911).

19.00 Aktuelle Stunde.
20.00 Journaal.
20.15 Sound net anders. Show

met Kurt Sowinetz.
21.00 Heilberufe unter Kontro-

le Patientenbescherming.
Informatiefprogramma
rond rechten en plichten
van de geneeskunde.

21.45 Brigitte Bardot - Telle
Quelle. Derde en laatste
deel uit de biografische se-
rie over Brigitte Bardot.

22.45 Pat Metheny-Quartet. Op-
namen van de Berliner
Jazztage 1978.

23.40 Journaal.

Duitsland 3/SWF

10.45 Fur Kinder. Die Sendung
mit der Maus.

BFBS
15.25 University Challenge
15.50 The Dukes of Hazzard.

Dukes in danger
16.35 Birthday Time. Kinder-

programma
16.55 Madabout. Programma

over het Oosten
17.20 Cheggers plays pop
17.45 Andy Robson. Masquera-

de
18.10 The National School

Choir Competition. Het
eerste van dertien pro-
gramma's over schoolko-
ren

18.40 The World about us. For-
rest in the Sea

19.30 ITN News
19.35 King's Royal
20.25 The hot shoe show
20.55 Film buff of the Year.

Filmquis
21.30 The black adder: Bom to

be King
22.05 The consultant.
23.00 Weather: Closedown

België/BRT 1
15.30 Nieuwsoverzicht voor

slechthorenden.
16.00 Het geheimzinnige

eiland. „Mistery Island".

Australische jeugdfilm.
17.10 Logan's vlucht. „Nachte-

lijke bezoekers". Afleve-
ring van de Amerikaanse
science-fictionreeks voor
de jeugd met Donald Mof-
fat.

17.55 Appie. Kleuterserie.
18.00 Sesamstraat.
18.15 De haaien. Amerikaanse

documentaire over het le-
ven van de haaien.

19.10 Actie openbaar vervoer.
Een blik op het openbaar
vervoer.

19.40 Mededelingen.
19.45 Journaal.
20.05 Sportweekend.
20.35 De kronieken van Bar-

chester (5). Vijfde afleve-
ring uit de Britse tv-serie
naar het werk van Antho-
ny Trollope met Donald
Pleasence, Janet Maw en
Christopher Maynard.

21.25 Vier van hier. Huidepro-
gramma aan Emiel Hulle-'
broeck als eerste in een
reeks portretten van vier
Vlaamse componisten.

22.15 Journaal. Aansluitend
Coda.

België RTBF 1
10.45 De 24 uren van Francor-

champs.
11.00 Eucharistieviering.
12.00-13.00 De 24 uren van

Francorchamps.
14.15 De 24 uren van Francor-

champs.
14.30 L'agence la Bricole. Serie.
15.00 The Muppet Show. Gast:

Beverly Sills.
15.30 De 24 uren van Francor-

champs. Laatste kilome-
ters en aankomst.

16.15 Special point de mire. Do-
cumentaire over de We-
reldtentoonstelling van
1958.

17.45 Concertissimo. Uitzen-
ding van de finalewedstrij-
den van deKoningin Elisa-
beth-wedstrijd.

18.45 De Smurfen. Tekensfilm-
serie.

19.10 Le week-end sportif.
Sportnieuws.

19.30 Journaal.
20.00 Contacts. Verkéerstips.
20.05 Si on chantait. Amuse-

mentsprogramma met o.a.
Sheila, Jairo, Philippe La-
ville en Laurent Voulzy.

21.00 La manipulation. Franse
film van Denys de la Patel-
liëre met Henri Garcin, Va-
nia Vilers en Elisabeth
Tessier.

22.45 Journaal.

" José Feliciano, te gast in
„Liederund Leute", Duits-
land l 15.55 uur
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achtergrond en commentaar

Hetgeschonden blazoen van het ABP (2)
Tweedaags

feestje in
Appingedam

EERLEN - Verleden
lar juni was er alle reden
tn feest te vieren: het ge-
eel gemoderniseerde en
itgebreide landgoed
ikenstein bij Appinge-
am werd heropend.
Ügenaar van deze tot ho-
i\ omgetoverde 'Alber-
a's Borg' (zoals de
utochtonen dit voorma-
Iq buiten van de vroege-
p Groninger landadel
lioemen) is het Algemeen
Burgerlijk Pensioen
jpnds, pensioenverzeke-
&ar van meer dan een
liljoen ambtenaren en
rend volgers met een be-
-gd vermogen van ruim
londerd miljard gulden.

je top van het ABP kwam er spe-
bal voor over uit het driehonderd
'lometer zuidelijker gelegen Heer-
i, maar niet alleen om het glas te
effen op deze (toen) jongste loot
*n de steeds dikker wordende
brn van het commercieel onroe-
'nd goed. Hoofddirecteur dr. Jan
'illem van der Dussen en de zijnen
bakten er meteen maar een twee-
aags, rijk besprenkeld zakenuitje
ati, in het kader waarvan de Lim-
to-gse gasten ook het dorp Bedum

Daar was juist het hoog-
* punt bereikt in de nieuwbouw
*n 82 premiehuurwoningen, een
*t dantoe) traditioneel beleggings-
Rject voor het ABP.
it in bouwkundige opzicht hoog-

|* punt werd - politiek gesproken
"thans - tevens het hoogtepunt van
*t bezoek, want in dat anders zo
Ustige Bedum kreeg Van der Dus-
*ft het aan de stok met Groningehs

voor de ruimtelijke
Nening, Roel Vos (PvdA).

" Minister J. Rietkerk

Kleinschalig
C°s daagde de ABP-directeur recht
Por zijn raap uit om bij beleggin-gen in de woningbouw toch vooral
r kleinschalige projecten ten be-
f°eve van de kleinere dorpen niet
f vergeten. Kleinschalig bouwen
P°eft echt niet duurderuit te pak-
Xe& dan grootschalig, probeerde
'°S nog, maar Van der Dussen
\&s het idee hautainvan de hand.
V,°or het ABP is het onmogelijk
J*ine complexen te bouwen: u
.'teen ander pensioenfonds moe-
.»" zoeken", aldus de hoofddirec-*tir.

Nt was kort en krachtig en voor de
.^standers klonk het misschien
.°g logisch ook. Zij immers konden
<ret weten dat het ABP de rol van
Wsjesmelker' op dat moment al,

helemaal niet meer zag zitten. Heel
waarschijnlijk speeldeVan der Dus-
sen bij die gelegenheid even de
tekst door het hoofd van het toen
vermoedelijk al wel geschreven,
maar nog niet verschenen jaarver-

slag over 1981: „Hoewel wij nog
steeds van mening zijn dat het be-
leggen in huurwoningen op de lan-
ge termijn in principe een verant-
woorde zaak is, is het toch de vraag
ofwij in dezelfde mate of in dezelfde
vorm in deze sector actief zullen
kunnen blijven".
En een paar alinea's verder: „Voorts
is er ook aanleiding om twijfel uit te
spreken omtrent de ontwikkeling
van de vraag naar premiehuurwo-
ningen". Of, zoals adjunct-directie-
secretaris mr. J.F.J. Moonen het in
een telefonisch interviewtje formu-
leerde (en zie ook de aflevering van
donderdag): „De tijden zitten niet
mee en het wordt steeds moeilijker
premiehuurwoningen rendabel te
verhuren".

Voorschotje
Achteraf construerend, blijkt het
debatje tussen de ABP-directeur
en de Groningse gedeputeerde Vos
in feite al een voorschotje te zijn
geweest op wat het ABP twee
maanden geleden bekend maakte,
namelijk dat het zich geheel uit de
woningbouw terug zal trekken.
Met als officieel argument, dat de
nieuwe model woonruimteveror-
dening (overeengekomen tussen
het Rijk en de Vereniging van Ne-
derlandse Gemeenten) een ge-
meente het recht geeft eigenmach-
tig te bepalen wie er in de binnen
haar grenzen staande woningen
mag wonen, ook al zijn die huizen
het eigendom van een institutione-
le belegger als (bijvoorbeeld) het
ABP.
Een mooier excuus voor het ver-
wisselen van de rijtjeswoningen-
markt voor de glamour en de glit-
ter van de zakenpanden had het
ABP niet kunnen worden aange-

reikt. Niet dat dit excuus nu per se
nodig was: beleggen in zakelijk on-
roerend goed is nergens verbodenen het ABP deed het dan ook al ge-
ruime tijd, maar de laatste paar
jaar is <je interesse voor kantoor-
panden en dure winkelcentra toe-
genomen) opvallend toegenomen,mag jeweg zeggen.
Het jaarverslag 1981 meldt daar-
over „In het verslagjaar werd van
de Centrale Beleggingsraad goed-
keuring verkregen voor de verwer-
ving van 85.697 vierkante meter

kantoorruimte, 9420 vierkante me-
ter winkelruimte en 2245 vierkante
meter andere bedrijfsruimte, in to-
taal viermaal zoveel als in commer-
cieel onroerend goed in 1980".

" Het hoofdkantoor van het ABP.

Interessant
Dat was dus het begin van de
„nieuwe lijn". Verleden jaar is die
koers verder uitgezet. Exacte be-
dragen over recente investeringen
in commercieel onroerend goed
zijn (nog) niet publiek, omdat het

jaarverslag over 1982 nog niet
klaar is (het verschijnt meestal pas
tegen het eind van het op het ver-
slagjaar volgende kalenderjaar).
Toch zijn ook uit dat oude jaarver-
slag interessante cijfers te halen.
Zo vermeerderde het bedrag aan
beleggingen in onroerend goed in
1981 met 600 miljoen gulden (per
saldo, dus na afschrijvingen en
verkopen). Daarvan werd ruim 200
miljoen (een derde dus) gestoken in
commerciële panden, maar ten op-
zichte van het belegd vermogen in
commercieel onroerend goed aan

het begin van het verslagjaar nam
deze post met bijna vijftigprocent,
dus meer dan proportioneel, toe.
Eind 1981 had bijna een vijfde
(achttien procent) van de onroe-
rend-goedportefeuille betrekking
op zakenpanden, recreatieparken
en dat soort commercieel geëxploi-
teerde bezittingen. Pikant detail is
slechts dat de post onroerend goed
sinds 1977 een dalend rendement
laat zien, terwijl de winst op ande-
re beleggingen (als staatsleningen,
aandelen, onderhandse leningen,
obligaties) juisteen stijgende ten-
dens laat zien.

Er zijn door het steevast late ver-
schijnen van het ABP-jaarverslag
geen cijfers bekend over de verdere
groei van de onroerend-goedporte-
feuille in 1982 en het jaarwaarin we
thans leven. Wel is al zoveel duide-
lijk, dat na 1981 een aantal transac-
ties in het commercieel onroerend
goed zijn afgehandeld, waarbij vier
Kamerleden (zoals in onze eerder
deze week gepubliceerde aflevering
over de ABP-affaire werd gemeld)
niet minder dan 35 vraagtekens
hebben geplaatst. Zoals we ook
hebben gezien worden die 35 schrif-
telijke, uitvoerig gedocumenteerde
en zeer kritische vragen pas na het
zomerreces beantwoord.
Een belangrijk punt van kritiek van
de volksvertegenwoordigers is, om
te beginnen, dat de directievan het
ABP die transacties zelfd regelde,
soms zelfs dwars tegen interne ad-
viezen in. Volgens mevrouw Ria
Beckers (PPR) zouden de gebruike-
lijke procedures daarbij niet, of al-
thans steeds minder worden ge-
volgd.

Zeven miljoen
Een van de opvallendste (tevens
meest recente) transacties in de be-
kritiseerde reeks is de aankoop
van een kantoorgebouw aan het
Weena in Rotterdam. Volgens de
Kamerleden is dat gebouw op één
dag tweemaal van eigenaar ver-
wisseld, waarbij het ABP — als
laatste koper — beduidend meer
moest neertellen dan bij de kort
daaraan voorafgaande transactie
werd overeengekomen.

Een ander voorbeeld: het ABP heeft
in november 1982 in Utrecht voor
700 miljoen gulden aan onroerend
goed gekocht. Het blijkt hier te gaan
om het winkelcentrum Hoog Catha-
rijne (plus de kantoren aan het Jaar-
beursplein). Daarbij zou makelaar
drs. Cor van Zadelhoff niet alleen
zijn opgetreden als taxateur, maar
ookals onderhandelaar namens het
ABP. Hij streek er, volgens de infor-
matie die de Kamerleden werd toe-
gespeeld, de vorstelijke commissie
van zeven miljoen guldenvoor op (1
procent).
De vraag kan worden gesteld of het
ABP wel in staat is in dit soort grote
transacties een adequaat tegenspe-
ler te zijn. Dit temeer waar hoofddi-
recteur Van der Dussen en diens di-
recteur Beleggingen,
mr. drs. A.J.M. Masson, het „alleen-
vertoningsrecht" in deze zaken voor
zich opeisen. Niet voor niets consta-
teert ministerKoos Rietkerk (op ge-
zag overigens van het lid van de

Centrale Beleggingsraad drs. Hans
Gruyters, die een onderzoek pleeg
de naar mogelijke steekpenningen
bij het ABP) dat deverhoudingen in
de sector onroerend goed te wensen
overlaten.

Kort geding
Wat er allemaal precies mis is
moet te vinden zijn in het dossier-
Gruyters. Dat belangrijke stuk
echter heeft ministerRietkerk niet
openbaar gemaakt. Gisteren heeft
daarom de ambtenarenbond AB-
VA-KABO met de nodige voorrang
gevraagd om een gesprek met de
bewindsman, met name over de in-
houd van dit geheime dossier.
Geeft Rietkerk het niet af, dan
volgt een kort geding, teneinde het
langs gerechtelijke weg in handen
te krijgen.

De ambtenaren, wier oudedagvoor-
ziening hier per slot van rekening in
het geding kan zijn, bevinden zich
wat dat betreft in het goede gezel-
schapvan de Raad van Toezichtvan
het ABP, die al eerder om inzage
van het stuk vroeg. Openheid van
zaken is 'dringend gewenst, zei de
voorzitter van de Raad van Toe-
zicht, Wabe Wieringa, afgelopen
vrijdag na een geëmotioneerde ver-
gadering met de ABP-directie. „On-
ze directie is in opspraak gebracht
(Wieringa doelde hier met name op
de beschuldiging van het aanvaar-
den van steekpenningen). Dan is
toch wel het minste wat we van de
minister mogen vragen dat hij het
materiaal, waarop hij nota bene zijn
beslissing tot het laten instellenvan
twee nieuwe onderzoeken 'stoelt,
aan ons ter beschikking stelt".
ABP-hoofddirecteur Van der Dus-
sen heeft intussen alle aantijgingen
ontkend. „Wij gaan er dus voorlopig
ook maar vanuit dat er niets onre-
gelmatigs is gebeurd", aldus Wierin-
ga, diezelfde vrijdag.Op één onder-
geschikt punt lijkt hij gelijk te zul-
len krijgen. De in sommige kranten
geuite beschuldiging dat een ander
onroerend-goedschandaal in Lim-
burg ook al leidde naar het ABP en
met name naar Masson (die toen
overigens nog geen directeur Beleg-
gingen was) is inmiddels ontze-
nuwd door de Maastrichtse officiei
van justitie,mr. H. J. Laumen. ~Dal
verhaal is beslist niet waar. Ik heb
het hele dossier (en ik kan u verze-
keren, dat het een dikke pil is) mi-
nutieus doorgevlooid en niets wijs'
in de richting van het ABP of de
heer Masson", verzekert hij.

Wat natuurlijk niet per defini-
tie betekent dat het ABP ook
ditmaal vrijuit gaat. Mr. Lau-
men acht een opsporingson-
derzoek zelfs niet uitgesloten,
maar wacht nu eerst de bevin-
dingen van de rijksrecherche
af, die — als gemeld — in op-
dracht van de minister een
„oriënterend onderzoek" naar
eventuele laakbare feiten
houdt.

De eerste aflevering in dit tweeluik
over het ABP verscheen jongstle
den donderdag.

KOLONEL VALK, BESCHULDIGD VAN STEUN AAN SURINAAMSE COUP

„Staatsgreep is niets voor
Nederlandse militairen”

JJtTSSEL - „Toen zich in dej^tend van 25 februari 1980
"6. «e straten van Paramaribo|jJ? staatsgreep voltrok, had;LJn dochter autorijles. Ze| 'ih am thuis met de medede-; § dat er overal geschoten
jk,r d en liet mij een patroon-
} q>s zien. Als ik betrokken zou,(j^ geweest bij de staatsgreep,I tj| had ik mijn dochter die'o^tend toch nooit de straat

laten gaan".

V?°hel H. Valk reageert tamelijk
H rf * op de'beschuldigingen, dat
de de hand zou hebben gehad in
t)e Surinaamse staatsgreep die
bf:,' Bouterse aan de macht
_%Ht'
°0fHWaS tell t^^e Van COUP_J. van de Nederlandse Militai-,^'ssie in Paramaribo, ingesteld

6 onaniankelijkheidvan Suri-
Se' ri J Nederland publiceert
% HWee^ u^een geheimrapport
_jj-5e Contra Inlichtingen Dienst

%Tv Waarm de betrokkenheid
s _.at

e derlandse militairen bij de
°°n_greep zou worden aange-

ef&ns hetrapport zou Valk al in
*W aan deSurinaamse officieren
SHjS<u' an ey en Cairo voorge-
ler j?kben een coup te plegen,

r
e toonden geen interesse.

f; .thj13 zou hij de groep rond ser-
*Hl sPortinstructeur Bouterse
& _.hrfn gepolst, die wel voor zijn
kVr. _? voelde- Valk ontkent dat.

yen Bottse ken ik wel,
l . ö°ploof ik niet. Met Van Rey

e heb ik wel eens gespro-
ik heb ze nooit voorge-

%j een coup te plegen. Integen-
12e kwamen uit eigen bewe-

ging naar mij. Er heerste grote on-
tevredenheid over de weigering
van de regering de vakbond voor
militairen te erkennen. Zon 200
stakende militairen hadden zich
in de Memre Boekoe-kazerne ver-
schanst. Van Rey en Bottse wil-

den mijn advies hebben. Ik heb ze
aangeraden een telegram te stu-
ren naar premier Arron".

" De Nationale MilitaireRaad die in 1980 de macht in Suriname overnam (derrie .._ _ verht.Desi Bouterse) Het merendeel van demilitairen die op defoto voorkomen is indenja^endrie
jaar door Bouterse op een zijspoor gezet of zelfs vermoord. ajyeiopen arie

Gespannen
In de maanden voorafgaande aan

de coup heerste er een gespannen
situatie in Suriname, „maar", zo
zegt Valk, „we hebben er geen
moment bij stil gestaan dat ereen staatsgreep gepleegd zou
kunnen worden. We dachten dathet zich zou beperken tot sociale

onrust, demonstraties, de val
van het kabinet en dergelijke."

„Ik hoorde op die 25e februari 's
ochtends om vier uur pas voor het
eerst dat er iets gaande was. Ik lag
in bed - mijn vrouw kan daarop
een eed doen - en werd gebeld
met de mededeling dat er in de
buurt van de kazerne werd ge-
schoten. Toen besefte ik nog niet
dat er een staatsgreep bezig was.
Ik had mijn toen 18-jarige dochter
anders nooit om half acht rijles la-
ten nemen".
Het geheime rapport van de CID
zegt dat Bouterse in de dagen na
de coup een persoonlijke oplei-
ding van kolonel Valk kreeg. De
nieuwe machthebber moest in ijl-
tempo de kennis worden bijge-
bracht, die Bouterse van sportin-
structeur tot bevelhebber maakte.
Op 4 maart 1980 zou daarmee be-
gonnen zijn.
Valk: „Het is mogelijk dat ik die
dag met Bouterse gesproken heb.
Ik dacht eigenlijkdat het een paar
dagen eerder was. Ik heb Bouter-
se helemaal niet opgeleid. Ik heb
hem alleen maar gezegd dat hij
snel een regering moest vormen
en de democratie moest herstel-
len. Want de Nederlandse rege-
ring pikt het anders niet, zo liet ik
hem weten. Dat gesprek heeft nog
geenhalf uur geduurd".

Relatie
Kolonel Valk heeft naar zijn zeg-
gen nooit een bijzondere relatie
met Bouterse gehad, zoals het
rapport van de CID suggereert.
Maar niet alleenhet rapport, ook
oud- minister André Haakmat
van Suriname spreekt over een
bijzonder contact tussen Valk en

Bouterse. Volgens Haakmat zov
Bouterse bij het afscheid var
Valk hebben gezegd: „Zonder i
zou deze coup niet zijn ge
pleegd".

„Nonsens", noemt Valk die be
schuldiging. „En men moet voor
al maar doorgaan met het ver
spreiden van dit soort verhalen
Dat speelt Bouterse alleen maa
in de kaart. Op een gegeven mo
ment zal ook Bouterse vertellen
dat ik hem bij de coup geholpei.
heb. Daarmee kan hij de Neder
landse regering prachtig in dis
krediet brengen".
„Ik zal nooitkunnen bewijzen daik niets met decoup te maken hel
gehad. Maar er zal ook nooit blij
ken dat ik er wel betrokken bi
ben geweest. Een coup pleger
kost wel enige tijd aan voorberei
ding."
„Ik was pas een maand voor de
staatsgreep terug in Suriname
Van begin december '79 tot hal
januari '80 was ik met verlof. I.
bracht mijn vakantie in Zuid-Afri
ka door. Als ik bezig zou zijn ge
weest met een staatsgreep, dar
was ik wel in Suriname gebleven
Trouwens, een coup voorberei
den, dat is niets voor Nederlands-
militairen. Dat ligt helemaal niet
in onze aard".

Geheim
rapport

HEERLEN - Deze week werd
een geheim rapport bekend,
waaruit duidelijk bleek.dat Ne-
derlandse militairen steun heb-
ben verleend bij de staatsgreep
die Desi Bouterse in Suriname
in 1980 aan het bewind bracht.

Vooral kolonel H. Valk, de toen-
malige leider van de militaire
missie in Suriname, zou volgens
het rapport een kwalijke rol
hebben gespeeld. Minister De -Ruiter van defensie zei donder-
dag dat hij een onderzoek zou
instellen naar de Nederlandse
betrokkenheid bij de staats-
greep. Kolonel Valk, die mo-
menteel een post in Brussel be-
kleedt, zegt zon onderzoek toe
te juichen omdat naar zijn me-
ning dat niets anders kan ople-
veren dan het bewijs van zijn
onschuld. De kolonel ontkent
namelijk catagorisch iedere be-
trokkenheid bij de coup.
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economie, achtergronden

GRAANAKKOORD
VAN VS MET SU

WASHINGTON-WENEN — Er is
tijdens onderhandelingen in We-
nen een principe-overeenkomst be-
reikt voor Amerikaanse graanle-
veranties aan de Sowjet-Unie. Dit
heeft de woordvoerder van het
Witte Huis, Larry Speakes, meege-
deeld in Washington.

In kringen van de onderhandelin-
gen in Wenen is vernomen dat de
Sowjet-Unie krachtens het nieuwe
akkoord tenminste acht miljoen ton
graan per jaarzal afnemen. In de op
30 september aflopende éénjarige
overeenkomst was dat zes miljoen

ton met een optie op nog eens twee
miljoen ton. Over de looptijd van
het nieuwe akkoord zijn nog geen
mededelingen gedaan.

De eerste Amerikaans-Russische

graanovereenkomst werd van
kracht op 1 oktober 1976 en had een
looptijd van vijfjaar. Dit akkoord is
tweemaal verlengd met een jaar.
President Carter kondigde in janua-
ri 1981 een graanembargo tegen de

Sowjet-Unie af wegens het ingrij-
pen van dat land in Afghanistan.
Dat betekende weliswaar niet dat
de Sowjet-Unie helemaal geen
Amerikaans graan meer kreeg,
maar leidde er wel toe dat de Rus-
sen andere leveranciers zochten, zo-
als Argentinië, Canada en Australië.
Het embargo is in april 1981 door
president Reagan opgeheven, mede
onder druk van de Amerikaanse
boeren. De ervaring met het embar-
go heeft de Sowjet-Unie er echter
wel toe gebracht zich niet meer al te
afhankelijk van het Amerikaanse
graan te willen maken.

Ruilvoet iets slechter
ondanks stijging export

DEN HAAG — De uitvoer van goederen bedroeg in het eerste
kwartaal van dit jaar ongeveer 46,6 miljard gulden, wat 0,2
procent meer is dan in het eerste kwartaal van 1982. Dat
blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS), die de Economische Voorlichtingsdienst (EVD) van
het Ministerie van Economische Zaken vrijdag heeft bekend-
gemaakt.

Als aardolie, aardolieprodukten,
vliegtuigen en schepen, waarvan de
leveranties nogal eens kunnen
schommelen, niet worden meege-
teld dan is er zelfs 2,3 procent meer
uitgevoerd dan in het eerste kwar-
taal van vorig jaar. Gemeten in hoe-
veelheid vertoonde de goederenuit-
voer een uitbreiding van ongeveer
twee procent vergeleken met het
eerste kwartaal van 1982. Exclusief
aardgas was dat zelfs ongeveer vier
procent.
De invoer is in tegenstelling tot vo-
rig jaar sneller toegenomen dan de
uitvoer, wat een kleiner overschot
betekent op de handelsbalans: 4,8
miljard gulden tegen 6,3 miljard in
het eerste kwartaal vorig jaar. De
uitvoerprijs is gemiddeld gedaald
met twee procent (in 1981 stegen de
prijzen nog met 16 procent en in
1982 met 4,5 procent), vooral te wij-
ten aan de daling van de aardgas-
prijs. Aangezien de prijs van de in-
voer minder omlaag ging, is er spra-
ke van een lichteverslechteringvan
de ruilvoet, aldus de EVD.
De uitvoer naar de belangrijkste
EG-markten zoals Frankrijk, Bel-
gië en Luxemburg is minder ge-
groeid dan in voorgaande jarenen
naar Duitsland, Engeland en Italië
is zelfs iets minder geëxporteerd.
Dat komt vooral door de vermin-
derde exportopbrengst van aard-
gas en oliederivaten. De export
naar Turkije, Denemarken en Oos-
tenrijk groeide wel flink met per-
centages van 18 tot 6,5.

# De Oostenrijk-
se chemische on-
derneming Che-
mie Linz AG wordt
beschuldigd van
een valse verkla-
ring over de Dio-
xine-vracht naar
Antwerpen. De
foto toont het
hoofdkwartier van
de onderneming
in Linz.

NCOV stelt voor:
Handhaaf sanering
kleine ondernemer

Van onze redactie economie
DEN HAAG — Het Nederlands
Chr. Ondernemers Verbond keert
zich tegen de plannen tot geleide-
lijke afbouw van de zogenoemde
bedrijfsbeëindigingshulp, die
staatssecretaris Van Zeil (Econo-
mische Zaken) heeft bekendge-
maakt. Als overgang naar een an-
dere opzet wil hij de regeling per
1984 wat uitgaven betreft alvast
halveren.

De bedrijfsbeëindigingshulp is een
steunregeling voor kleine onderne-
mers die hun bedrijf sluiten, omdat
het niet meer of slecht rendeert. Ze
krijgen dan een uitkering die af-

hangtvan het inkomen dat ze als on-
dernemer hadden. Op de jaarlijkse
kosten van f 110 miljoen wil Van
Zeil f6O miljoen besparen in af-
wachting van nieuwe mogelijkhe-
den in het te wijzigen stelselvan so-
ciale zekerheid.

Het NCOV vindt deze plannen on-
aanvaardbaar. „Dit is afbraak in
plaats van de beloofde verruiming
van de mogelijkheden tot structuur-
verbetering in het Midden- en
Kleinbedrijf', zegt het Verbond in
eenreactie. Het wijst erop dat de via
de BBH wegvallende bedrijven de
levensvatbaarheid van andere be-
drijven immers vergroten.

De BBH geeft zelfstandige onderne-
mers een recht op uitkering dat ver-
gelijkbaar is met het recht van
werknemers op een WWV-uitke-
ring. Het NCOV zegt dat in de kabi-
netsplannen de WWV onaangetast
blijft in afwachting van een advies
van de Sociaal-Economische Raad
over de herziening van het stelsel
van sociale zekerheid. Dat Van Zeil
nu de BBH alvast wil halveren is
discriminatie van de ex-onderne-
mer ten opzichte van de ex-werkne-
mers, aldus het Verbond.
Het NCOV zal bij de Tweede Ka-
mer, die de voorstellen van de
staatssecretaris moet beoordelen,
bepleiten de huidige regeling ten
minste te laten voortbestaan tot het
moment dat op basis van het SER-
advies een besluit is genomen over
de wijzigingen van het totale sociale
zekerheidsstelsel.

BEURS-
OVERZICHT

Lager
AMSTERDAM - De voortgaan-
de daling op de Amerikaanse
beurs en het naderende week-
einde hebben vrijdag hun stem-
pel gedrukt op de koersvorming
aan het Damrak. Hierdoor kon-
den winstnemingen veel min-
der vlot worden verwerkt en als
gevolg hiervan traden een aan-
tal stevige verliezen op. Akzo en
KLM die deonderdagmiddag
nog verder stegen moesten nu
terug, en ook fondsen als Else-
vier, Ahold en Philips werden
flink aangetast.

Akzo die vrijdagochtend nog
was doorgestapt naar ’ 74 werd
teruglopend verhandeld tot

’ 72,50, wat ’ 1 verlies inhield.
KLM verloor ’ 1,80 op ’ 163,70
en Koninklijke Olie ging een gul-
den terug tot ’ 137 evenals Unile-
ver tot ’204,50. Ook Philips
moest stevig terug en wel ’ 2,20
tot ’5l. Hoogovens krabbelde
’0,30 terug tot ’36,90. Van de
uitgevers was Elsevier ’ 9 in re-
actie op ’ 378. VNU was prijs-
houdend op ’ 98,50. In de finan-
ciële sector waren de verschui-
vingen maarklein en ook de bou-
wers bleven op hun plaatsen.
Daarentegen trok Ahold zich ’ 4
terug op ’ 168,50 en ook Ned-
lloyd moest een toontje lager zin-
gen op ’ 100,50, of ’ 1,50 verlies.
Op de parallelmarkt lagKempen
en Co onveranderd op ’ 56 on-
danks de bekendgemaakte win-
stexplosie in het eerste halfjaar.
Voor deze bekendmaking was de
koers echter al dagenlang sterk
gestegen, zodat nu werd gecon-
solideerd.Bever gingmet de stij-
ging van de dollar mee omhoog
tot ’ 154,50. Dit betekende een
vooruitgang van ’ 2,50.

Lokaal
Op de lokale markt heerste een
vrijwel volledige windstilte en
orders waren dun gezaaid.Kiene
daalde ’ 8 tot ’ 277, Sanders ’ 6
tot ’ 111, Vereenigde Glas ’ 3 tot

’ 250 en Amfas ’ 2,30 tot ’ 85,20.
Anderszijds voegde Leidsche
Wol nog ’2 toe op ’ll6 en
sprong Twentsche Kabel op-
nieuw ’ 5 omhoog ’ 225. De obli-
gatiemarkt was iets lager met
verliezen tot 0,2 punt. Op de ac-
tieve markt leek de handel als
een nachtkaars uit te gaan en er
gebeurde hoegenaamd niets
meer. Op de optiebeurs bedroeg
de omzet vrijdag op het middag-
uur 2.752 contracten.

Vakblad voor
bruidsparen

SOEST — In een oplage van
15.000 exemplaren is bij uit-
geverij Christiaan in Soest
onder de naam 'Bruid en
Bruidegom' een vakblad voor
bruidsparen verschenen. Het
mikt op de vele bruidsparen
(in 1982 ruim 83.000) die naar
het gemeentehuis stappen en
die in hun trouwjaar gemid-
deld bijna f 25.000 besteden
aan trouwkleding, de trouw-
dag, de huwelijksreis, wo-
ninginrichting e.d. Het blad
is verkrijgbaar in bijna alle
kiosken en boekhandels als-
mede bijfilialen van een aan-
tal grootwinkelbedrijven.

AMROBANK
LANGER OPEN
AMSTERDAM - De Amrobank zal
kort na het vakantieseizoen de
openingstijden van haar ruim 60
districtskantoren uitbreiden tot
vijf uur in de middag. De cliënten
kunnen op deze grote kantoren
binnenkort derhalve voor alle
diensten, inclusief kastransacties,
terecht tot vijf uur in plaats van
tot vier uur.

Tevens wordt op plaatselijk ni-
veau via proefnemingen nagegaan
ofstraks ook de meeste middelgro-
te Amro-kantoren langer open
kunnen blijven.

Multinationals
penetreren in

zaaizaadsector
Van onze redactie economie

UTRECHT — De Voedingsbond FNV hekelt de houding van de Neder-
landse zaaizaadbedrijven. De afgelopen jaren zijn steeds meer van die
Nederlandse bedrijven in handen gekomenvan multinationals. Die heb-
ben een steeds grotere interesse voor de zaaizaadsector op de wereld-
markt. Nederland is niet 's werelds grootste leverancier, maar teelt wel
de beste kwaliteit. Voornamelijk zaden die een hoge opbrengst leveren,
de hybriden. Dit zijn zaden waarvan het niet mogelijk is nakomelingen
te kweken. „Hierdoor zijn de boeren in de ontwikkelingslanden steeds
meer afhankelijk geworden van die multinationals", meent de Voe-
dingsbond FNV.

De bond heeft aan enkele onderzoe-
kers opdracht gegeven de Neder-
landse zaaizaadsector door te lich-
ten. Het rapport dat is uitgebracht
wil de bond nu bespreken met de
werknemers in de zaaizaadsector,
„om via die werknemers een beetje

invloed uit te oefenen op het doen
en laten van multinationale onder-
nemingen", aldus de bond.
Uit het onderzoek blijkt dat de zaai-
zaadsector zich snel ontwikkelt en
dat de multinationale ondernemin-
gen steeds meer belangstelling to-
nen. Onderzoek naar zaaizaad kost
veel geld en de multinationals zijn
bereid dat geld in onderzoek te ste-
ken.De zaden met de hogere op-
brengst, de hybriden, worden uitge-
zet in de derde wereld. Ze verdrin-
gen derassen die in het land aanwe-
zig zijn. „Na de oogst moeten de
boeren in Afrika, Zuid-Amerika en
Azië opnieuw zaaien. Eigen zaad
hebben ze dan vaak niet meer. Dus
moeten ze aankloppen bij een wes-
terse onderneming.

Horeca meer
tegen strops
beschermen

DEN HAAG - De Horecafederatie
heeft uniforme voorwaarden opge-
steld voor de hele Horeca-sector,
die de ondernemer betere bescher-
ming moeten bieden bij financiële
strops door bijvoorbeeld annule-
ringen of het nietbetalen van reke-
ningen. De Horeca federatie is het
samenwerkingsverband van Hore-
caf en Horeca Nederland.

De nieuwe uitgave „Uniforme Voor-
waarden Federatie Horeca (uvfh)"
van de Horeca Federatie is veel juri-
discher van toonzetting dan voor-
gaande uitgaven, die onder auspi-
ciën van Horecaf zijn verschenen.
Bovendien hadden die voorwaar-
den alleen betrekking op de hotelle-
rie, zo meldt het blad „Horeca" van
de gezamenlijke Horeca-onderne-
mers.

De nieuwe bepalingen gelden te-
vens voor restaurateurs en caféhou-
ders. De oude bepalingen waren ju-
ridisch niet waterdicht, aldus Hore-
caf-jurist M.L.W. Cordesius en ex-
tern juridisch deskundige mr.
N.d.C. Meijer, die in het bijzonder
aan de totstandkoming van de uvfh
hebben gewerkt.ln de brochure
staan allereerst algemene verplich-
tingen voor Horeca-ondernemers
vermeld. Daarna volgen de ver-
plichtingen gespecificeerd voor de
hotelhouder, de restaurateur en de
caféhouder. Zo kan de hotelier, die
te maken krijgt met annulering van
kamerreserveringen, erin opzoeken
of hij daarvoor kosten in rekening
kan brengen en zo ja, hoeveel.

beurs van amsterdamgecombineerde beurs
Binnenlandse aandelen
Ahold 172,40 167,00
Akzo 73,70 72 80
ABN 386.50 386.00
Amev 124,00 124,50
Amro-bank 65,70 65,10
Bos Kalis Westm. 47,00 47,00
Dordtsche Pr. 126,00 124,70
Dordt. Petr. pref. 123,00 122^00
Elsevier-NDU 387,00 378,00
Ennia 136,50 135,00
FGH 43,90 43,90
Gist Brocades 161,00 160,00
Heineken 125,00 125,60
Heineken Hld. 111,70 112,90
Holl. Betongroep 97,50 96,50
Hoogovens 37,30 e 37,00
KLM 165,20 164,20
KLM (ree) 164,50 163,30
Kon. Olie 138,20 136,70
Nat. Ned. 162,40 161,80
NedLloyd groep 102,50 100,20
NMB 156,00 155,00
Océ-Gr. 210,50 209,00
Van Ommeren 28,40 28,30
Pakhoed Hold. 54,20 54,80
Pakhoed eert. 51,00 50,00
Philips 53,70 51,10
Robeco 314,50 311,50*
Rodamco 132,00 132,00
Rolinco 310,00 306,00
Rorento 190,40 189,80
Unilever 204,80 204,50
Ver. BezitVNU 98,50 98,50
Volker Stevin 37,50 36,90
Westland U.H. 121,50 121,00

Binnenlandse obligaties
12.75Ned. 81-91 126,20 126,00
12.50 id 81-91 115,90 115,80
12 25 id 81-88 111,60 111,50
12.00 id 81-91 113,20 113,10
12.00 id 81-88 110,10 110,00
11.75 id 81-91 109,10 109,00
U.soidBo 109,90 109,80
11.50 id 81-91 111.50 111,30
11.50 id 81 92 112,20 112.00
11.50 id 82-92 112.20 112,00
11.25 id 82-92 111,30 111,00
11.25 id 81-96 114,60 114,40
11.00 id 81-88 107,00 106,90
1100 id 82 110,60 110,50
10.75 id80 108,90 108,70
10.75 id81 108,40 108,00
10.50 id 74 104,30 104,30
10.50 id80 111,00 110,70
10.50 id 82-89 106,60 106,40
10.50 id82-92 108,00 107,70
10.25 id80-90 109.00 108,80
10.25 id80-87 104,80 104,69
10.25 id82-92 109,60 109,40
10.00 id 80 105,30 105,10
10.00 id 82-89 104,70 104,60
10.00 ld 82-92-2 105,80 105,80
10.00 id 82-92 106,60 106,50
9.75 id 74 104,80 104,80

9.50 id 76-86 103,70 103,80
9.50 id 76-91 102,80 102,80
9.50 id 80-95 103,60 103,60
9.50 id 83-90 103,70 103,50
9.25 id 79-89 102,60 102,30
9.00 id 75 101,30 101.10
9.00 id 79-94 101,80 101,50
8.75 id 75-1 100,70 100,70
8.75 id 75-2 100,70 100,60
8.75 id 76-96 100,40 100,20
8.75 id 79-94 100,50 100,40
8.75 id 79-89 100,80 100,70
8.50 id 75-90 100,00 100,00
8.50 id 75-91 100,00 100,00
8.50 id 78-93 99,60 99,60
8.50 id 78-89 100,20 100,20
8.50 ld 79-89 100,20 100.20
8.25 id 76-96 98,20 98,10
8.25 id 77-92 98,80 98,60
8.25 id 77-93 98,80 98,60
8.25 id 79-89 99,90 99,80
8.25 id 83-93 98,90 98,80
8.00 id 69 97,40 97,40
8.00 id70-95 97,80 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
8.00 id 70-3 100,80 100,80
8.00 id 76-91 98,60 98,60
8.00 id 77-97 96,60 96,50
8.00 id 77-87 101,20 101,40
8.00 id 78-88 99,50 99,50
8.00 id 83-93 97,00 96,80
7.75 id 71-96 95,60 95,60
7.75 id 73-98 95,40 95,40
7.75 id77-97 95,50 95,50
7.75 id 77-92 97,00 97,00
7.75 id82-93 95,30 95,30
7.50 id 69-94 95,30 95,30
7.50 id 71-96 95,30 95,30
7.50 id 72-97 94,50 94,50
7.50 id 78-93 95,50 95,50
7.50 id 78-88-1 98,50 98,50
7.50 id 78-88-2 98,30 98.30
7.50 id 83-87-90 95,80 95,70
7.50 id 83-90-2 95,80 95,70
7.20 id 72-97 93,10 93,10
7.00 ld 66-91 96,00 96,00
7.00 id 66-92 95,30 95,30
7.00 id 69-94 94,30 94,10
6.75 id 78-98 91,60 91,60
6.50 id 68-93-1 93,70 93,50
6.50 id 68-93-2 94,10 93,90
6.50 id 68-94 93,60 93,50
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 92,00
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 91,50
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 98,00
4.50 id 60-90 93,20 93,20
4.50 id 63-93 92,30 92,90

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 93,20
4.25 id 63-93-1 91,30 91,30
4.25 id 63-93-2 90,90 90,60
4.00 id 61-86 96,00 96,00
4.00 id 62-92 91,60 91,60
3.75 id 53-93 89,80 89,80
3.50 id 5t.47 93,00 93,00
3.50 id 53-83 99,50 99,50
3.50 id 56-86 95,70 95,70
3.25 id 48-98 89,40 89,403.25 id 50-90 92,60 92,40325 id 54-94 88,10 88,10
3.25 id 55-95 88,10 88,10
3.25 id 55-85 97,10 97 10
12.00BNG 81-06 120,70 120,70
11.00 id 74-84 103,00 103,10
11.00 id 81-06 113,20 113,50
9.50 id 74-99 102,60 102,30
9.50 id 75-85 102,10 102,10
9.50 id76-01 103,20 103,20
9.00 id75-00 100,50 100,20
8.75 id 70-95 99,80 99,80
8.75 id 70-90 101,00 101,10
8.75 id75-00 99,70 99,80
8.75 id 77-02 99,50 99,70
8.50 id 70-95 99,10 99,40
8.50 id 70-85 101,70 101,50
8.50 id 73-98 98,10 98,10
8.25 id 70-96 97,60 97,70
8.25 id 70-85 101,10 101,10
8.25 id 76-01 96,50 96,50
8.00 id 69-94 96,90 96,90
8.00 id 71-96 96,40 96,20
8.00 id 72-97 96,10 96,10
8.00 id 73-83 99 90 99,90
8.00 id 75-00 95!40 95,40
7.60 id 73-98 94,00 94,20
7.50 id 72-97 94 00 94,20
7.25 id 73-98 92,70 92,70
7.00 id 66-91-1 95,20 95,20
7.00 id 66-91-2 94,90 94,90
7.00 66-4 95,10 94,90
7.00 ld 72-97 91,40 91,40
6.75 id 67-92 94,30 94,10
6.75 id 68-93 93,60 93,40
6.50 id 67-92 93,70 93,50
6.25 id 67-92 92,50 92.30
6.00 id 65-90-1 92,90 93,10
6.00 id 65-90-2 94,00 94,00
5.75 id 65-2 94,20 94.20
5.50 id 65-90 93,80 93,50
5.25 id 64-89 93,80 93,80
5.25 id 65-90 93,20 93,30
5.00 id 58-88 94,10 94,10
5.00 id 64-89 94,30 94,40
4.75 id 58-88 93,60 93,70
4.50 id 58-89 93,30 93,30

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

4.50 id 59-84 98,00 98,10
4.50 id 60-85 96,80 96,80
4.50 id 62-92 91,70 91,70
4.50 id 62-93 91.20 91,20

Converteerbare obligaties
4.75 Akzo 86,00 87,00 b
6.75 Amro 73 101,10 100,90
5.50 Amro 69 — —8.50 Boskalis 96,70 97,10
11.00Bredero 105,90 —
6.25 Buhrm. T — —
7.25 Buhrm. T 95,30 95,00
7.00 Credit L.B.N. 93,80b —4.00 Elaion 92,20 93,00
8.75 Elsev.-NDU 116,00 113,00
7.25 Furn. 73 97.00 96,00
5.75 Gist-Br. 227,00 228,00
5.25 Hoogovens — 79,50
7.25Kappa 73 97,00 97,00
8.75KNSM 97,70 98,00
8.75KBB 80,00 b 83,00
7.75K.N. Pap. 115,20 115,50
7.2sM'intosh 153,00 —
9.00 Meneba 99,00b 100,00
7.00 NMB-B 32,00 32,00
7.25 Nederh.U.g.) 6,50 6,30
9.50 Nutricia — —
7.75 Nutricia 110,00b110,50
8.00 Nijverd. 101,50 100,80
6.50 Océ-Gr. 118,00 115,50
10.00 Pont 97,50 97,50
7.50 Proost B. 98,00a —6.50Rollinco 76,50 77,00
6.50 id. 1000 79,00 79,00
8.00 Sanders 98,00 98,00
8.75 Schuitema 98,00 —
14.00 SHV-Hld.Bl 127,10 127,10
8.75 Stev. Gr. 94,00 94,30
5.00 Tyco Int.F — —
8.25 Vih. But 2,80 2,80
9.00 VMF-St. 89,70 89,70
8.50 Volk. Stev. 89,20 89,80
7.00 W'have 143,30 142,80
T.OOWsanen 98,80 98,80
8.75 W.V.Hyp. 97,80 —
Binnenlandse aandelen
ACF 170,00 169,50e
AMFAS 87,50 85,20
Asd. Rubber 9,80 9,80
Asd. Rijtuig 253,00 248,00
Ant. Brouw 185,00b190,00 b
Ant. Verf. 196,00 196,00
Ass. St. R'dam 75,40 75,50
Audet 150,50 150,00
Aut. Ind. Rt. 1300,00 1300,00
Ballast-N. 79,50 79,80
Bam 54,40 53,60
Batenburg 382,00 382,00
Beek van 112.00 111,90
Beers 122,00 121,00
Begemann 72,00 72,00
Belindo 381,00e 384,60
Berkel P 27,00e 27,00 e
Blydenst. C 1560,00 1540,00

BoerDruk 82,50 83,00
Bols 97,10 96,00
Borsumij W. 194,00 195,00
Braat Bouw 150,50 151,50
Breevast 205,00 206,00
Breevast (eert.) 205,00 206,00
Bredero 181,00 179,00
Bredero (eert.) 175,00 174,50
Buhrm. Tett. 50,50 50,30
Cal hold NV 35,10 35,00
Calvé-D. eert. 283,00 283,00
id. 6 pet. eert. 1745,00 1740,00
Centr. Suik. 109,50 109,10
id. eert. 110,50 110,00 e
Ceteco 180,50 179,00
id. eert. 177,90 176,50
Chamotte 17,80 17,60
Cindu-Key 19,00 18,80
Claimindo 383,00 381,00
Credit LBN 50,90 52,40
Dcli mij. 74,50 72,50
Desseaux 58,10 58,00
Dorp en co. 80,00 80,00
Douwe Egb. 59,60 59,00
Econosto 55,10 55,00
Emba 165,00 161,50
Eriks 80,50 80,40
Fokker 34,50 33,90
Furness 45,50 44,50
Gamma H. 48,60 47,80
id. 5 pet. 17,80 17,80
Gel. Delft c. 155,50 156,00
Gerofabr. 75,00 b —
Giessen 125,50 123,00
Goudsmit 78,50 78,00
Grasso 149,00 145,00 a
Hagemeijer 45,40 44,90 e
Hoeks Mach. 70,20 71,00
NV Holdoh. 155,00 157,50
Holec 40,00 40,10
HALL Trust 219,00 219,00
Holl. Kloos 3,75 3,70
Holl. Sea Seare. 113,00 113,00
Hunt. Douglas 17,90 17,20
HVAMijencrt. 115,00 115,00
IHC-Inter 53,00 51,70
Ind Maatsch. 80,00 80,00
188 Kondor 227,20 227,50
Internat. M. 23,80 23.80
iKempen B. 91,00 90,00 e
Kiene s 285,00 277,00
Kluwer 106,80 103,00 e
KBB 22,50 23,00
id. eert. 22,00 22,20
id. 6 cum. 9,40
KNP 53,00 53,00
Krasnap. 91.00 91,30
Kwatta 14,80 14,80
Landre Gl. 129,00 128,00
Leids. Wol. 114,00 116,00 e
Macintosh 146,70 147,10
Maxw. Petr. 316,00 314,00
Meneba 60,50 60,20
MHV Adam 15,50 b 15,50 e
Moeara En. 558,00 537,00
id 1-10 6950,00 6705,00
id 1-4 1550,00 1500,00

'Mulder 580,00 580,00
Mijnb. W. 540,00 535,00
Naarden 37,30 37,70 e
Naeff 122,00 122.00
Nagron 25,00 24,50
NBM-Bouw 6,60 6,70
Nedap 237,50 235,00
Ned. Crediet 32,80 34 00
Ned SHB 222,00 220,50
Ned. Springst. 3910,00 3910,00
Nierstrasz —N'rit 114,30 113,80
Nutricia GB 79,00 78,00
Nijverdal 94,80 94,70
Orenstein 186,00 189,00
Otra 78,80 78,80
Palembang —„_ 45,00
Palthe 56,00 55,20
Pont Hout 60,00 60,00
PorcelFles 132,00a-
Proost en Br. 80,70 80,00
Rademakers 155,00 155,00
Ravast NV 22,50 22,50
ißeesink 240,50 243,00
R iva 638,00 637,00
id eert 627,00 623,00
Rohte en Jisk 66,00 66,00
Rommenholl. — 420,00
Rijn-Schelde 3,95 4,10
Sanders 117,00 111,00
Sarakreek 94,20 95,00
Schuitema 86,50 86,20
Schuppen 175,00 —
Schuttersv. 39,50 39,50
Smit Intern. 42,50 43,40
Telegraaf 148,00 148,50
Textiel Tw. 76,20 76,00
Tilb. Hyp. bk. 3,50 3,75
Tw. Kabel h. 220,00b 225,00
Twynstra en G. 27,70 27,70
Übbink 133,00 133,00
Ver. Glasf 253,00 250,00
VMF-Stork 68,50 68,00
Verto eert. 46,10 46,60
VRGGem. Bez. 51,00 51,50
Wegener eert. 43,80 43,30
Wessanen 123,20 123,20
Westhaven Asd. 210,00 210,00
Wolters Samson 126,00 125,20
Wyers 45,50 e 44,00
Wijk en Her 67,50 67,50

Beleggingsinstellingen
ABN-aand.-F. 207,00 207,00
Alg. Fondsenb. 142,00 142.00
Alrenta 128,10 127,70
Alvamy 145,00 145,00
America Fnd. 238,00 237,50
Binn. Belt VG 139,50 140,00
BOG 166,00 167,00
Chemical F 33.60 33,10
Col. Growth Sh. 29,70 29,10
Concentra 21,10 20,85
Goldmines 1500,00 1500,00
Holland F 157,00 160,00
Interbonds 601,00 601,00

Japan Fund 30,50 —
Leveraged 164,60 165,10
New Vork Ind. 1230,00 1210,00
Obam 114,90 115,00
OldCourtDlr. 102,50 102,00
Sei Tech. 10,60 10,50b
Sumabel 51,10 51,10
Technology 43,70 43,00
Tokyo PH 106,50 107,40
Unifonds 19.80 19,45
Vance, Sand 22,00 22,00
Viking 52,50 51,50
Wereldhave 153,50 153,00

Amerika (orig. aandelen)
Am. Express 67,70 65,00
Am. Motors 7,90 8,00
Am. Tel. & Tel. 60,30 60,80
Asarco 41,40 39,30 e
Atl. Richt 49,20 48,50
Beth. Steel 23,00 22,60
Boeing Comp. 45,50 44,50
Burroughs 54,30 52,75
Citicorp. 38,90 37,40
Colgate —
Cons. Foods —
Control Data 56,80 54,40
Dow Chemical 34,60 33,60
Du Pont 49,30 48,70
Eastman Kodak 71,20 71,70
Exxon Corp. 36,40 36,50
Fluor Corp. 21,10 20,80
Ford Motor 62,60 60,50
General Electr. 53,00 51.40
General Motors 75,60 74,70
Getty Oil 66,75 66,80
Gillette 44,00 d
GulfOil 38,20 37,00

' Honeywell Ine. 118,80 119,00
IBM 123,40 122,00f
Intern. Flavor 31,20 30,00
Intern. Paper 53,50 53,00
Intern. Tel.&Tel. 46,60 45,25
Littonlnd. 64.70 62 70
Lockh. Aireraft 120,00 115,00
LTV Corp. 14,40 13,90
Mobil Oil 30,80 30,80
North Am. Phil. 64,50 63,30
Occ. Petr. Corp. 24,10
Pepsico 35,60 f 34,50
Philip Morris 60,25- 59,80f
Philips Petrol. 35,35 34,85
Polaroid Corp. 27,80 -""8U
Quaker Oats 44,00

_
RCA 28,70 28,50
Rep. Steel 22,50 22,60
Schlumberger 58,30 55,70
Sears Roebuck 43,80 42,80
Shell Oil 46,20 45,70
Sperry Corp. 42,10 42,00 a
Stand Oil of Cal. 38,75 37,75
Tandy 43,50 44,10
Texaco 36,40 36,70
Texas Instruments 115,80 109,50
Union Carbids 68,30 67,30
Union Paeifie 56,40 55,60

U.S. Steel 24,90
Warner Lambert 29,40 28.2" Sc
Westingh. El. 47,20 47,1" k;
Woolworth _ 37,8(1
Xerox Corp. 45.45 4

Certificaten (buit. aand.) i
AU.Lyons — — . <
AMAX lnc. 84.50 8
Amer.Home Pr. 137.50 l^HAmer.Motors 24,50
ATT(Nedam) 180,00 1
ASARCOInc. 112,00 1
Atl. Richfield 142,50 14l>, 'Boeing Comp. 130,50 13
Burroughs 160,00 1
Can.Pac.Ent. 117,20 1
Chrysler 90,00 b 87. ~ t,
Citicorp 112,20 108;= 1 ,
Colgate-Palm. 62.50 62..% ]

-Control Data 163,00 155."'
Dart&Kraft 197.00 197.""' I
Dow Chemical 102,50 99-9u I
Eastman Kod. 209,20 — „„ <Exxon Corp 107,20 10b.» ,
Fluor Corp. 64.00 62,0« „
Ford Motor 182,50 177-",
Gen.Electric 156,80 lsf'Xj 'Gen.Foods 133,20 131-ij' 1
Gen.Motors 219.70 220."J ; |
GettyOil 193,00 1% iGillette 127.00 130^T ,
Goodyear 87,00 89.0J,
Hitachi 920,00 890." 1
Inco 44,00 44.1% " I
IBM 361,00 355." I;
Int.Flavors 90,00 86.»"0 j
ITT 133,70 133.'„
Kroger 116,00 11%
Littonlnd. 190,00 184'3 \
Lockheed Corp. 345,00 —'S
Merck&Co 282,00 278% ,
Minn. Mining 238,00 23»% 3(
Mitsubishi Elec. 380,00 380..
Nabisco Brands 110,60 l^'eO 'North Am.Phil. 186,20 I»*% I
Pepsico 101,50 »0"' 5o I
Philip Morris 176,001 17*'ïj
Phillips Petr. 102,20 lo1.'* ;
Polaroid Corp. 76,20 7b.» 0
Procter & Gam. 156,00 i^god

.Quaker Oats 130,00 J3".RCA Corp. 82,70 W.' 0 i
Schlumberger 169,60 }&!"$ ,
Sears Roebuck 125,80 !f*,j0
Shell Canada 62,40 s°Zoo I
Shell Oil 135,50. J^oSperryCorp. 125,00 }f„ 0o 'Stand. Oil. Calif. 112,50 Jio'sOb "TandyCorp. 125,00 I*%o I
Texas Instr. 336,00 f*%o ,
Union Pac. 166,00 1°A 0
US Steel 72,00 'i'30Warner-Lam. 84,50 °°a 5O
Westingh. El. 137,40 7'oo
Woolworth 109,50 »"7'50 1
Xerox Corp. 130,00 w '

Beurs & valuta
Goud en zilver

AMSTERDAM - Voorlopige noterik
gen goud en zilver op 28 juli om 14.^j
uur bij de fa. Drijfhout, alles in kg: P
GOUD: onbewerkt ’ 39.900-. 40.4ffl
vorige ’40.110-/40.610; bewerkt va
koop ’ 42.420, vorige ’ 42.640.

ZILVER: onbewerkt .1120-.1191j
vorige ’ 1135-/ 1205; bewerkt verkoaj

’ 1250, vorige ’ 1270. .
Advieskoersen

AMSTERDAM - Advieskoersen bui
tenlands bankpapier van gisteren:
Amerikaanse dollar 2,89 3,01
Engelse pond 4,36 4,66 Ii
Belgische frank (100) 5,44 5,74 |
Duitse mark (100) 110,00 114,01
Italiaanse lire (10.000) 18,25 20,25
Portugese escudo (100) 2,25 2,75
Canadese dollar 2,34 2.46
Franse franc (100) 36,00 39,00
Zwitserse franc (100) 136,50 141.01
Zweedse kroon (100) 36,50 39,50
Noorse kroon (100) 38,50 41,501
Deense kroon (100) 29,75 32,75[
Oostenr. schilling (100) 15,69 16.19JSpaanse peseta (100) 1,91 2,16 }
Griekse drachme (100) 3,20 4,00 L
Finse mark (100) 50,50 53.50|,
Joegoslav. dinar (100) 2,55 3,55 I
lerse pond 3,42 3.7_

Wisselmarkt Amsterdam
AMSTERDAM - Noteringen op d«
Amsterdamse wisselmarkt per gister]
middag:
US Dollar 2,95475-95725
Pond Sterling 4,4945-4995
Duitse mark 111,670-720
Franse franc 37,095-145
Belgische frank 5,5795-5845
Zwitserse franc 138,765-U
Japanse yen 122,31-41
Italiaanse lire 18,8550-9050
Zweedse kroon 38,135-185
Deense kroon 31,085-135
Noorse kroon 40,025-075
Canadese dollar 2,39775-40025
Oostenr. schilling 15,8950-^'
lerse pond 3,5190-5290
Spaanse peseta 1,9710-9810
Austr. dollar 2,5975-6075
Antill. fis. 1,6350-6550
Surin. fis. 1,6425-6725 I
Saoedi riyal 85.55-80

INDEX Amsterdam ANP/CBS
AMSTERDAM - De jongste ANP'-
CBS-indices over de Amsterdamse Ef-
fectenbeurs per dato gisteren luide"
(eerste kolom vorige index, laatste ko-
lom index van gisteren, e.e.a. volgen*
1979 = 100):

Algemeen 140,70 139,30
Algemeen-lokaal 132,30 131.60
Internationals 149,70 147.60
Industrie 113,90 113.30
Scheep- en luchtvaart 152,60 151,20
Banken 245,50 245.30
Verzekering 246,30 245,00
Handel 118,20 115,50
CBS-oblig. index 98,90 98,80
Rendem. staatslening 8,53 8.56
waarvan 3-5 jaar 8,33 8,36
5-8 jaar 8,56 8,58
8 jaar en langer 8,90 8.94
nieuwste drie 9,01 9,04
rend. BNG leningen 8,67 8,68
rend. bankleningen 8,67 8.70
rend. spaarbrieven 9,07 9,05
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Zaterdag 30 juli 1983 "

Hond
5f Meneer Lindeboom uit Mcc-
iPibroefc heeft het er niet bij la-
p zitten. Toen zijn hond werd
Mngereden voor zijn woning
Bn de Jozef Israelstraat heeft
H de politie ingeschakeld om-
JM de man in de auto gewoon
mis doorgereden na de aanrij-
'ig. Hij was wel eventjes ge-

"Opt, maar had niet de moeite
tornen even te kijken wat er. ln de hand was. Buren had-

' *n het autonummer genoteerd

' zodoende kon de persoon in
Gestie worden opgespoord. De
Üitie heeft dat gedaan. Linde-
tom vindt echter dat depolitieeman die zijn Arak (een witte
"kserj heeft aangereden, zou
beten vervolgen. Zover gaat
!e politie niet en begrijpelijk,
'ftnt er is verschil tussen men-

-1h en dieren. De (zeker onge-
aanrijdingvan een hond

'.Been strafbare zaak. Ook aan
brenliefde moet een grens ge-
Wd worden. Anderszins ge-

_. t het van goed fatsoen als
I nadat hij een dier heeft

" tenminste even
I 'Jfct wat er aan de hand is. Dat

" toch het minste wat je kunt
'°en.

Familie
Met de hele familie op pad;
' paden op de lanen in. Dat
*Ji volgende week in Simpel-
!e'd. De Jeurgdorganisatievan
'^ipelveld heeft namelijk van
bandag tot en met donderdag

avondvierdaagse georgani-
Vertrek dagelijks om

"""O uur aan het Jeugdcen-
u^wi. ledereen, (maar vooral
rtyilies) is uitgenodigd. Wie de
V&daagse uitloopt krijgt een

Dorst
fAls je dorst hebt en niets te
Finken, kun je ergens om een
rjs tuater vragen. Zouden er
v*nsen zijn die dat weigeren?
fkunt oofc een andere methode
veteren zoals dat eergisterenKleurde aan deNAVO-laan in
L^rlerheide. Daar werd een
r'lageruit van een min/cel in-
r'rapt en 25 flessen frisdrankfiolen. Waarschijnlijk lag er
C* geen bier in de etalage.

Klumpkes
jj,4ls we aan de Klumpkes-

van Heerlen, dat koor
g* allemaal carnavalsliedjes
{-?9t, denken, krijgen we altijd
{? winters gevoel. Maar dat
l^t natuurlijk door de prui-
lt dieze ophebben. In ieder ge-
tJj.is het koor ook in de zomerl|(Jle/. Nu gaat het eenfilm ma-Itool 9, woensdag 10 enL^Hsdag 17 augustus worden
(([opnames gemaakt. Op de
|leJi l en promenade in Heer-
IV b.y de NMB, het politiebu-

|s,,? 1* in Simpelveld en de basis-
k °l 't Pannesjop. Binnenkort
liften we deKlumpkes-Blum-
l^ dus in de bioscoop verwach-

Komkommers
i wici Beckers, oud-raadslid

(jj/ 1 Bocholtz werkt tegenwoor-
Ik- de schaarse _ rije tijd die
1!Ui eeft in een tuin. Een fikse
!'% e*n Bocholtzerheide niet

s; ' het hoo/d te zien is. Laatst

** s _ in een ca-/^ aardig op

<^ tfige /dualiteiten. Hij zei dat
tL*°mfcommers zo best groei-
kj .-at hij de kleintjes al in een
cfqJe legde en enkele dagen

i ki^Tn-a alleen maar met dat
i ï^e hoefde te rammelen en om
k >>ie een keurige kist kom-
r^Tners richting veiling te stu-
W Zijn vrienden geloofden
bes,Qmper tot helemaal niet en

ten een oraP u*{ te halen, 's
1

.h
s giwgen ze naar Wiels

\T . en bij de komkommers
\r j* een ladder geplaats met

' 'co?hLersoorden om voor de
8 .e-ornrners de aangewezen

\ k Achtingaan te geven.

Pawel
S^el Dabrowski, hetPoolse
9eojj G at *"er *n Limburg is
8^ ereerd aan zijn linkeroog,
\ vandaag terug naar Po-\^yiteraard samen met zijn
V*-De operatie is goed ver-
.g ■ Pawel heeft een glazen

'er^ot materiaal mee
Sm polen zodat daar verdere
%n afceltjfce behandelingen
% en plaatsvinden. Het is
l%ï(Prachtige actie geweest,
_i( °f' van de etherpiraten, om
%rJOn9etje te helpen. Een
'He o** Va-n dank aan een ieder
Hof enigerleiwijze heeft mee--6" ** dan 00'c op ziin

Behoorlijkefinanciële klap voor gemeenteHeerlen

Twee miljoen extra
aan RWW-uitkeringen

HEERLEN -De financiële po-
sitie van de gemeente Heer-
len verslechtert volgend jaar
aanzienlijk. De gemeente ver-
wacht dat ze volgend jaar
liefst 2,3 miljoen gulden méér
kwijt zal zijn aan RWW-uitke-
ringen. Het aantal Heerlena-
ren dat recht heeft op RWW
stijgt namelijk tot 3600; in
vergelijking met dit jaar is
dat een toename van 50 pro-
cent. „En tegenover de extra
uitgaven staan geen extra in-
komsten", aldus een gemeen-
telijke woordvoerder. Nieu-
we omvangrijke bezuinigin-
gen zijn onafwendbaar.

De bovenstaande cijfers zijn terug
te vinden in een prognose, die de
dienst Financiën heeft gemaakt ten
behoeve van de begroting '84. Door
de toename stijgt het gemeentelijk
aandeel in de RWW-uitkering vol-
gend jaar tot maar liefst 7 miljoen
gulden. Dat betekent in twee jaar
tijd zelfs een verdubbeling van het-
geen Heerlen uit eigen zak aan
RWW moet betalen. Al dit geld moet
opgebracht worden door op andere
posten te bezuinigen.

Oorzaak van de extra RWW-uitga-
ve van 2,3 miljoen is het toene-
mend aantal schoolverlatersen de
gewijzigde Wet Werkloosheids-
voorziening (WWV). Door deze
wetswijziging komen steeds min-
der werkloze jongeren in aanmer-
king voor een WWV-uitkering. In
plaats daarvan krijgen ze nu een
RWW-uitkering.

Voor alle gemeenten is dit finan-

cieel zeer onaantrekkelijk. De
WWV-uitkeringen komen voor 100
procent voor rekening van het Rijk.
Aan de RWW-uitkeringen moeten
de gemeenten echter tien procent
zelf meebetalen. In het Heerlens ge-
val betekent dat volgend jaar dus
een extra uitgavenpost van zon
twee miljoen gulden.

Vanwege het hoog aantal uitke-
ringsgerechtigden in Heerlen (ho-
ger dan het landelijk gemiddelde)
lijdt deze gemeente extra financiële
pijn door de wetswijziging. Heerlen
heeft daarom bij het Rijk extra com-
pensatie gevraagd.

Het begrotingstekort van Heerlen
bedroeg dit jaar al 11 miljoen gul-
den. Om dat tekort te dekken is
reeds een bezuinigingsplan van
ruim acht miljoen gulden uitge-
voerd.

Afsluiting Kindervakantiewerk
Indianendorp
op Zeswegen

HEERLEN - Ter afsluiting van het kindervakantiewerk
Zeswegen hebben de kinderen op een speelveldje na-
bij de Zeswegenlaan een heus Indianendorp ge-
bouwd. Het Indianenkamp is voorzien van een grote
poort met het opschrift "Stonehill-Kids", een voor de
hand liggende naam.

Kindervakantiewerk Zeswegen had voor het thema "india-
nen" gekozen. De gehele week hebben de kinderen deel-
genomen aan aktiviteiten die gebaseerd waren op het the-
ma. Onder een stralende zon werden met de nodige
zweetdruppeltjes wigwams, een ingangspoort en een heu-
se totempaal gebouwd. Gistermiddag werd er, met luid
vertoon, een optocht door de wijk gehouden. Ook hebben
de kinderen een echte indianenkrant gemaakt, 's Avonds
werd het vakantiewerk afgesloten met een kampvuur.

Kindervakantiewerk Zeswegen wordt georganiseerd door
een werkgroep, die samengesteld is uit de bewonersgroep
van Zeswegen. Tien vrijwilligers hebben de ongeveer
twintig kinderen een onvergetelijke week bezorgd. Met dit
kindervakantiewerk tracht de fterkgroep de sociale kon-
takten in de wijk te verbeteren.

De werkgroep had niet de beschikking over een wijk-
gebouw. „Wij hebben al onze aktiviteiten buiten moe-
ten houden. Gelukkig hadden we goed weer", aldus
een van de vrijwilligers. Bij slechte weersomstandig-
heden kon gebruik gemaakt worden van het parochie-
huis van Beersdal, dat echter geen geschikte ruimte
bood. " Eigenlijk is de naam 'kindervakantiewerk' niet

helemaal juist.

Bulletin over ziekte vooral onder homofielen

AIDS-informatie
in Heerlense bar

HEERLEN - Ook in de enigeHeerlense homo-bar zijn nupamfletten te vinden met eenwaarschuwing voor AIDS, devirusziekte die vooral onder
homosexuele mannen blijkt
voor te komen. In het pam-
flet, dat op de toiletten is op-
gehangen, wordt informatiegegeven over de aard van de
ziekte, de symptomen waar-
aan je AIDS kunt herkennen
en het gevaar dat een en an-
der kan opleveren voor de
omgeving. Vooral homo's die
bloeddonor zijn wordt aange-
raden erg voorzichtig te zijn.

AIDS staat voor Acquired Immune
Deficiency Syndrome. In New Vork
en San Francisco is de afkorting
AIDS oorzaak van paniek. De pest
van de twintigste eeuw wordt de
ziekte daar al genoemd. In de Ver-

enigde Staten is de ziekte ontdekt.
Weekbladen besteedden er onlangs
uitgebreid aandacht aan. De oor-
zaak is onbekend evenals een me-
thode om de ziekte te bestrijden. De
medici weten alleen dat de ziekte
wordt veroorzaakt vanwege een ver-
storing van het natuurlijke afweer-
systeem van het lichaam tegen in-
fecties. Feit is datvooral homofielen
AIDS oplopen en vooral zij die een
zeer actief sexueel leven voeren en
vaak van partner wisselen. AIDS is
besmettelijk en wordt pas maanden
nadat iemand besmet is merkbaar
en zichtbaar. De lymfklieren zwel-
len, de zieke krijgt blauwachtige
plekken op zijn lichaam (vooral in
de nek) hij krijgt koortsaanvallen en
verzwakt zienderogen. Van de 1641
AIDS-patiënten die sinds juni 1981
in de VS zijn geregistreerd zijn er al
644 overleden. Overigens is drie-
kwart van hen homofiel of bisexu-
eel, 17 procent aan drugs verslaafd
en vijf procent kwam uit Haïti.

Sinds enige tijd komen ook geval-
len yan AIDS voor in Europa. In
Berlijn en andere grote Duitse ste-
den zijn gevallen geconstateerd.
Ook in ons land zijn incidentele ge-
vallen van AIDS aan het licht ge-
komen. Evenals in Amerika en in
Duitsland is men nu blijkbaar ook
in Nederland gestart met een voor-
lichtingscampagne vooral op
plaatsen waar homofielen bijeen
komen. In Nederland zeggen in-
stanties op het gebied van de
volksgezondheid, dat zij bezorgd
zijn over de berichten omtrent de
ziekte, maar dat er geenszins reden
is tot paniek.

Intrede van
dominee Molema

TREEBEEK-De bevestiging en in-
trede van dominee Molema, de
nieuwe predikant van de Baptisten-
gemeente in Treebeek, vindt plaats
op 16 september. In de ochtend-
dienst zal domineeMolema worden
bevestigd door zyn voorganger do-
minee Eijer. In een middagdienst
zal de intrede van de nieuwe domi-
nee zyn.

Kijkdag hijpolitie
in Landgraaf

LANDGRAAF- De politie in de ge-
meente Landgraafhoudt zaterdag 6
augustus van 9.00 tot 12.00 uur een
kijkdag in het politiebureau aan de
Brandhofstraat in Schaesberg. Ge-
stolen fietsen en brommers kunnen
dan bekeken worden.

Veehouder mag
vergunning

houden
HULSBERG/DEN HAAG - Vee
houder Brounen aan de Ravens-
boschstraat in Hulsberg (gemeente
Nuth) mag zijn hinderwetvergun-
ning houden. Hij moet alleen eer
bak rondom de bovengrondse olie-
tank bouwen, om bodemverontrei-
niging te voorkomen.

Ook moet worden gecontroleerd oi
de opslag kuilvoer voldoet aan de
hiervoor in de hinderwetvergun-
ning gestelde voorwaarden. Dal
schrijft de adviseur van de Raad var
State naar aanleiding van het be-
roep van mevrouw M. Weerts-Var
Oppen, de voormalige buurvrouw
tegen het verlenen van de hinder-
wetvergunning bij de Kroon heefi
aangespannen. Gisteren heeft de af
deling Geschillen van Bestuur zich
met deze zaak beziggehouden. Hei
beroep van de vroegere buurvrouw
is in feite achterhaald omdat zij ge
ruime tijd geleden is verhuisd- naai
een verpleegkliniek. In Den Haai
wordt verwacht, dat de Kroon za
besluiten conform het advies van dt
adviseur van de Raad van State.

Appartementen, camping, hotel en restaurant in groengebied

Grootschalig toeristisch
project voor Strijthagen

door Joep Dohmen
HEERLEN - De gemeente Landgraaf heeft vergevorderde
plannen voor de vestiging van een groot 'verblijfstoeristisch'
project in een gedeelte van het gebied Strijthagen. Gepland
zijn een een drietal carré-vormige units samen goed voor
zon 200 appartementen én een camping. In de op het terrein
gelegen Winselerhof komt een hotel en een restaurant. Om
het project te kunnen realiseren moet een bestemmingsplan
worden vastgesteld, waardoor de grondprijs van het groen-
gebied zal stijgen. De grond waarop het project gepland is is
in handen van de gemeente, Laura en Vereeniging en OGON.
De aanleg van de noodzakelijke infrastructuur gaat Land-
graaf zon drie miljoen gulden kosten, maar de gemeente
hoopt gebruik te kunnen maken van zowel rijks- als provin-
ciale subsidies. Met de komst van het project zijn tientallen
arbeidsplaatsen gemoeid. Volgens plan wordt begin volgend
jaar begonnen met het project.

„We willen er in elk geval geen Val-
kenburgse toestanden. Verspreid
over het gebied Strijthagen komen

drieklusters te liggen. Elk kluster is
aangepastaan de omgeving en heeft
het karakter van een Limburgse
hoeve. Wordt de camping daar ge-
vestigd dan gebeurt dat in het land-
schappelijk minst waardevolle deel
ten oosten van debegraafplaats. Het
wordt niet kennisachtig, dus geen
disco's en schietkramen. Het geheel
is gericht op rustige en sportievere-
creatie", aldus wethouder Wiel He-
inrichs.

Nadat een werkgroep, bestaande uit
wethouder Heinrichs, provinciale
VVV, Kamer van Koophandel en
een vertegenwoordiger van de draf-
en renbaan, niet het nodige resul-
taat opleverde is de wethouder zelf
gaan praten met potentiële inves-

teerders. In opdracht van het Heer-
lense planbureau Jongen is door de
Economie Research Consultants
een haalbaarheidsonderzoek uitge-
voerd. De stedebouwkundige afde-
ling van de gemeente heeft de eco-
nomische en financiële haalbaar-
heid getoetst. „En het is haalbaar",
vervolgt Heinrichs, tenminste als de
investeerders meedoen. Als over-
heid kuri je alleen voorwaarden-
scheppend optreden. Het geld moet
uit de ondernemershoek komen."

Het gebied waarbinnen het verblijf-
stoeristisch project moet komen
wordt begrensd door Eygelshove-
nerweg, Hofstraat, Heistraat en de
grens met Kerkrade. De meest
waarschijnlijkeplaats voor het bun-
galowpark is volgens Landgraaf-
voorlichter Harrie Gielen de gebie-
den grenzend aan de Eygelshove-
nerweg. Volgens wethouder Hein-
richs is de ligging ideaal: „Vlak bij
de ANWB-fietspadenroute, de ski-
piste, draf- en renbaan, noem maar
op, alles is er."

%Het gebied waar het bungalowpark en de camping gepland zijn ligt op defoto nét boven de
draf- en renbaan. Foto . Dries Linssen

Limburgse
'kikkers'
op teevee

HEERLEN/KERKRADE - Leerlin-
gen van de openbare lagere
school Heerlerbaan te Heerlen en
de Kerkraadse Heilig Hartschool
hebben gisteravond ongetwijfeld
met extra aandacht gekeken naar
het NCRV-televisieprogramma
Nederland Kikkerland (een „nat-
te" variant op het bekende Zes-
kampspel) waarvan gisteren de
eerste uitzending de lucht inging.
Op 10 september namelijk zullen
de Limburgers in het vierde en
laatste programma hun sportieve
krachten meten met teams uit
Leuth, Nieuw-Bergen, Nuenen en
Klundert.

De teams van Heerlerbaan en de
Heilig Hartschool mogen de Lim-
burgse eer dus verdedigen, omdat
ze heelhuids uit de regionale voor-
rondes zijn gerold. Nu zijn 24 Ne-
derlandse basisscholen over die om
de ereprijzen gaan strijden. Alle
spellen in Nederland Kikkerland
spelen zich op het water af. De te
hanteren attributen zijn normaliter
ook te vinden in zwembaden, reden
waarom de leerlingen momenteel al
druk bezig zijn met oefenen. De op-
namen vinden plaats op 10 augus-
tus in Nijmegen en aan de vier
teams worden dan bekende Neder-
landse artiesten toegevoegd. Wie
dat zijn is nog niet bekend.

Elk team bestaat uit twee leer-
krachten en zes leerlingen, gere-
cruteerd uit de vijfde en zesde
klas. Het Heerlense team wordt
momenteel flink onder handen
genomen door Jan Dijkstra van
het sportfondsenbad. „We heb-
ben de spelletjes net binnenge-
kregen", aldus een woordvoerder
van de Heerlense lagere school.
„Dus het is nu flink oefenen ge-
blazen". Beide teams worden op
10 augustus in Nijmegen verge-
zeld door een bus supporters.

Rustig
Het gebied Strijthagen is op dit
moment groengebied, een rustge-
bied tussen Schaesberg en Kerkra-
de. Bang voor aantasting van deze
bufferfunctie is Heinrichs niet. De
wethouder: „Ook in de toekomst
blijft het een rustgebied en aan de
waardevolle stukken natuur ko-
men we niet. Neem nou het Strij-
thagerbeekdal dat blijft zoals het
is."

„Geen inbreuk op verworvenheden”

Kortingen op WWV
niet onrechtmatig

HEERLEN/DEN HAAG - Een
woordvoerster van het ministerie
van sociale zaken en werkgelegen-
heid in Den Haag heeft gisterenna-
drukkelijk ontkend dat de per 1
juli afgekondigde kortingen op de
Wet Werkloosheidsvoorziening
(WWV) onrechtmatig zijn: „Ze moe-
ten beslist niet gezien worden als
het met terugwerkende kracht in-
breuk plegen op bestaande ver-
worvenheden. De minister heeft de
normale Kamerprocedure toege-
past en er is niets 'illegaals' ge-
beurd".
Zij reageert daarmee op de protes-
ten die het gevolg zijnvan een wets-
wijziging die derechten van jonge-
ren beneden 23 jaar op een WWV-
uitkering flink beknotten. „Jonge-
ren moeten nu gewoonvoldoen aan
nieuwe richtlijnen. Als iemand on-
der de 23 jaar werkloos wordt en
minder dan 130 weken heeft ge-
werkt dan vervalt het recht op
WWV. Zo simpel is dat", aldus de
woordvoerdster. Het Buro voor
Rechtshulp in Heerlen is het niet
eens met de nu gehanteerde richtlij-
nen en weet zich gesterkt door een
uitspraak van de Centrale Raad van

Beroep in Utrecht, die heeft be-
paald dat een wetswijziging achter-
af, zoals nu het geval is, niet rechts-
geldig is.

Desgevraagd wil een zegsman van
de Centrale Raad van Beroep ech-
ter niet vooruitlopen op de juridi-
sche consequenties van de wets-
wijziging. „Wij zijn een rechtspre-
kend orgaan en doen geen medede-
lingen naar buiten", aldus de zegs-
man. „Dit om te voorkomen dat als
er geprocedeerd wordt de ene par-
tijwel en de andere nietover juris-
prudentie beschikt".

De mogelijkheid bestaat dat veel
WWV'ers beneden de 23 jaar hun
uitkering in gevaar zien komen en
in samenwerking met de Buro's
voorRechtshulp een stormvan pro-
test ontketenen. „Eerst worden de
bezwaren voorgelegd aan de betref-
fende gemeenten", aldus de woord-
voerder van de Centrale Raad. „Ik
denk niet dat wij de protesten indi-
vidueel behandelen, daarvoor is de
materie te principieel". Uitspraken
van de Centrale Raad van Beroep
zijn over het algemeen bindend.
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Frederique, dochter van F. Wolfs-Herens, Maastricht,
Mergelweg 73.

Airnee, dochter van R. Hagenaars-Evers, Maastricht,
St.-Michaelsweg 12b. Maastricht, tijd. adres: ziekenhuis
St.-Annadal, afd. 84, kamer 4.

Dolgelukkig zijn wij met
de voorspoedige

geboorte van

Floris
Jan Marianne Jan Jr

Schreuder-Van
Oosterhout

L Geleen, 29 juli 1983.——.—____.____,__ J
iivnimim iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

I carla weerts
| en
I jeroen de bic
l trouwen heden zaterdag
l 30 juli om 15.00 uur in
Ê de remigiuskerk te
l klimmen.
1 adres van de dag:
l remigiushoeve,
l klein haasdal-schimmert |
§ receptie van:
f 18.30-20.00uur.
riHHiiiiiiiiii.uniih_ii.iiii._.i_i_iiiii__.

Hoi OPA en
OMA

Proficiat met
jullie45-jarige

trouwdag

CARITA en
PASCAL

GOEDE
MORGEN

PAP en MAM
Hartelijk proficiat
met jullie45-jarige

trouwdag

JOOP en MIA

Proficiat
Maria en

Ben
met jullie 88-jarig

huwelijk
wenst jullie

spelers le elftal
SHE

A. Wïddershoven
arts te Heerlen

afwezig tot 22
augustus.

De waarnemers zijn de
drs. Ballieux,

V. Binsbergen en
V.- d. Werf. f

Wij gaan trouwen

Lilian Heiligers en

Hub Schoonbroodt
op zaterdag 6 augustus om 2 uur in de H.

Corneliuskerk te Heerlerheide.
Receptie in restaurant De Varenbeuk van 18.30

tot 20.00 uur.
Toekomstig adres: De Erk 8, Margraten.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦»»

Maandag 8 augustus zij onze ouders < >

Jos Mannens
o en <>

Maria Guffels
;; 50 jaar getrouwd ;;

Op die dag wordt om 11 uur een h. mis J|
< > opgedragen in de parochiekerk van het H. Hart < ►

van Jesus te Mariarade-Hoensbroek. J *
]; Gelegenheid tot feliciteren van 18.30 tot 20.00 ; \
i, uur in het Grand Hotel, Groene Boord 23 te < >

Heerlen. *'
Leny, Jan en Jos. ]'

6431 EV Hoensbroek, juli 1983. \[
\l Hommerterweg 221. <>

Liesbeth Sarneel en Ivo Schellinx trouwen heden za-
terdag 30 juli om 14.00 uur in de Cellebroederskapel
Beyart, Brusselsestr. 38, Maastricht. Receptiemis van
18.30-20.00 uur in het parochiehuis van Wolder. Toek.a-
dres: Cimbalenstraat 50c, 6217 ED Maastricht.

t
Diep bedroefd, maar dankbaar voor de liefde en
zorg waarmede hij ons gedurende zijn leven heeft
omringd, delen wij u mede, dat heden voorzien van
het h. sacrament der zieken van ons is heengegaan,
mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader,
opa, zwager, oom en neef

Hubertus Jacobus
Schroen

echtgenoot van

Luus Arentsen
in de ouderdom van 76 jaar.

In dankbare herinnering:
Amstenrade: L.M.H. Schroen-Arentsen

Treebeek: Ton, Jo en kinderen
Amstenrade: John, Thea en kinderen

Puth: Pierre, Elly en kinderen
Familie Schroen
Familie Arentsen

6436 AW Amstenrade, 28 juli 1983
De Gyselaar 6B
De plechtige uitvaartdienst zal plaatshebben
maandag 1 augustus om 14.00 uur in de parochie-
kerk Maria Onbevlekt Ontvangen te Amstenrade,
waarna de crematie in het crematorium, Imstenra-
derweg 10 te Heerlen.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van
de Begrafenis- en Crematie Verzorging, Nieuw-
straat 118 te Hoensbroek.
Gelegenheid tot bezoek aldaar van 18.00 tot 19.00
uur.
Overtuigd van uw medeleven is er geen condole-
ren.

DANKBETUIGING
Wij danken u allen hartelijk voor uw blijken
van deelneming ondervonden bij de ziekte,
het overlijden en de begrafenis, van mijn lie-
ve man, broer, zwager en oom

Twan Janssen
Bijzondere erkentelijkheid aan allen voor
hun condoleances, missen, bloemen en brie-
ven.

M. Janssen-Henssen
Familie Janssen
Familie Henssen

Locht, Kerkrade-West
30-7-1983

t
Bedroefd, maar in grote dankbaarheid voor wat hij
voor ons geweest is, delen wij u mede dat God,
plotseling, tot Zich heeft genomen, in de gezegende
ouderdom van 85 jaar, gesterkt door de h.h. sacra-
menten, onze inniggeliefde en zorgzame vader,
schoonvader, opa, overgrootvader, broer, zwager,
oom en neef

Johan Hubert Hamers
echtgenootvan wijlen

Sophia Jansen
Wij bevelen vader in uw gebed aan.
Kerkrade-West: J. Hamers

A. Hamers-Beckers
Kerkrade-West: M. Meurders-Hamers

J. Meurders
Schaesberg: J. Hamers

K. Hamers-Behrendt
Schaesberg: G. de Vries-Hamers

G. de Vries
en al zijn kleinkinderen
en achterkleinkind
Familie Hamers
Familie Jansen

6467 EA Kerkrade, 28 juli 1983
Schaesbergerstraat 25, kamer 113
Corr.adres: Kleingraverstraat 138,
6461 EJ Kerkrade-West
Wij nodigenu uit, samen met ons de h. eucharistie-
viering, gevolgd door de begrafenis, bij te wonen,
op dinsdag 2 augustus om 10.00 uur, in de parochie-
kerk van de H. Martinus te Spekholzerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Geen condoleren.
Vader wordt bijzonder herdacht in de afscheidsmis
van maandag 1 augustus as. om 19.00 uur, in deka-
pel van verzorgingstehuis Firenschat te Terwinse-
len, Schaesbergerstraat 25.
Bezoekuren mortuarium Lückerheidekliniek, St.-
Pieterstraat 145 te Kerkrade van 18.00 tot 19.30uur,
alwaarvader is opgebaard.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

mmmmmmm^^mmmmmmm^mm^^^^^^^^m^mmmmmm^m^^m^^mm^^^^m

t
Na een werkzaam en liefdevol leven, dat getekend
werd door eenvoud, goedheid en zorgzaamheid,
moesten wij afscheid nemen van onze lieve moe-
der, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, zuster,
schoonzuster, tante en nicht

Margaretha Louisa
Bosch
weduwe van

Petrus Theodorus
Verstraelen

Zij overleed op de leeftijd van 80 jaarin het De We-
verziekenhuis te Heerlen, voorzienvan het h. sacra-
ment der zieken.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Velden: B. Verstraelen
H. Verstraelen-Buskes

Puth-Schinnen: A. Cloos-Verstraelen
H. Cloos

Roermond: J. Timmers-Verstraelen
M. Timmers

Kerkrade-West: H. Lutjens-Verstraelen
A. Lutjens
klein- en achterkleinkinderen
Familie Bosch
Familie Verstraelen

Heerlen, 28 juli 1983
Corr.adres: 5941 AR Velden, Lijsterweg la

De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
dinsdag 2 augustus as. om 13.00 uur, in de kapel
van het bejaardenhuis Regenboog, Meezenbroe-
kerweg 13a te Heerlen, waarna aansluitend crema-
tie in het crematorium te Heerlen.
Bijeenkomst in de kapel. Geen condoleren.
De overledene wordt bijzonder herdacht in de
avondmisvan heden, zaterdag 30 juliom 19.00 uur,
in de parochiekerk van het H. Hart van Jezus te
Schandelen-Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen in de rouwkapel
van het De Weverziekenhuis te Heerlen dagelijks
van 16.00-17.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f I
Dankbaar voor het vele goede, dat hij ons tijdens
zijn leven heeft geschonken, geven wij u kennis,
dat heden tot onze diepe droefheid vrij plotseling
van ons is heengegaan, gesterkt door het H. Sacra-
ment der Zieken, mijn lieve man, onze zorgzame
vader, schoonvader, grootvader, broer, zwager,
oom en neef

Hubert P.H.W.
Zuketto

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
echtgenoot van

Helena J. Meertens
op de leeftijd van 68 jaar.

Heerlen: H.J. Zuketto-Meertens
Maastricht: Riet Goessen-Zuketto

John Goessen
Léonne en Arno

Bilthoven: Jo Zuketto
Noor Zuketto-Jongebreur

Gennep: Paul Zuketto
Familie Zuketto
Familie Meertens

28 juli 1983
Hamerstraat 48, 6411 CW Heerlen.
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartmis zal gehouden worden op
woensdag 3 augustus a.s. om 11.00uur, in de Deke-
nale kerk St.-Pancratius te Heerlen, Emmaplein,
waarna aansluitendbegrafenis op de Algemene Be-
graafplaats te Imstenrade-Heerlen.
Voor aanvang van de plechtigheid is er gelegen-
heid tot schriftelijke condoleance, achter in de
kerk, vanaf 10.40 uur.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het deWe-
verziekenhuis te Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar, dagelijks
van 16.00 tot 17.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen, gelieven deze annonce als zo-
danig te willen beschouwen.

Met droefheid en leedwezen geven wij kennis van
het overlijden van de heer

H.P.H.W. Zuketto
ex-directeur van onze onderneming

Zijn sterke verbondenheid met ons bedrijf, zijn in-
zicht en stuwende kracht zullen wij ons voor altijd
in dankbaarheid blijven herinneren.

Direktie, commissarissen
en medewerkers van
Oranje-Nassau Vastgoed b.v.
Heerlen.

I f IMet verslagenheid geven wij kennis dat na een kortstondig lijden, ten ge-
volgevan een noodlottig ongeval, op 80-jarige leeftijd in het ziekenhuis te
Roermond van ons is heengegaan, na voorzien te zijn van de h. sacramen-
ten der zieken, mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader, opa,
broer, zwager, oom en neef

Peter Johannes
t
Sjeng van Knippenberg

Schietmeester van de schutterij St.-Gregorius deGrote te Brunssum.
Begiftigd met de gouden medaille van de O.L.S.

echtgenoot van

Maria Elisabeth Theunissen
Brunssum: M.E. v. Knippenberg-Theunissen

Ammerzoden: Henk en Tilly v. Knippenberg-Linckens
Peter en Claudia

Brunssum: Karel en Diny v. Knippenberg-Vinke
Lissette en Edwin

Brunssum: Jo en Els v. Knippenberg-Reubsaet
Mare en Diana
Familie van Knippenberg
Familie Theunissen

6441 CD Brunssum, 29 juli 1983.
Dorpstraat 109
De plechtige uitvaartdienst met schutterseer zal plaatsvinden op woens-
dag 3 augustus a.s. om 11.00 uur in de St.-Gregoriuskerk te Brunssum,
waarna debegrafenis op de algemene begraafplaats aan deMerkelbeeker-
straat.
Samenkomst in dekerk, alwaargelegenheid istot schriftelijk condoleren.
Avondwake, dinsdag om 19.00 uur in voornoemde kerk.
De overledene is opgebaard in derouwkapel van het ziekenhuis te Bruns-
sum, bezoek van 17.30 tot 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen gelieven deze annonce als
zodanig te beschouwen.

Bedroefd om zijn heengaan, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons
heeft betekend, geven wij kennis van het plotseling overlijden van onze
goede vriend en ons medelid

schietmeester

Sjeng van Knippenberg
Gedurende 58 jaar was hij verbonden met het schutterswezen, waarvan
hij 27 jaaronze verenigingheeft gediend als bestuurslid, lid en goede leer-
meester.

Beschermheer, erevoorzitter, bestuur
en leden van de schutterij
St.-Gregorius de Grote te Brunssum.

Tot grote ontsteltenis hebben wij het plotseling overlijden vernomenvan
de heer

Sjeng van Knippenberg
In hem verloren wij een goede schuttersvriend.

Bestuur en leden van het erebestuur
Schutterij St.-Gregorius de Grote
te Brunssum

Geven met grote droefheid kennis van het overlijden van het zeer gewaar-
deerde lid van de schutterij St.-Gregorius de Grote te Brunssum

de heer

Sjeng van Knippenberg
Bestuur, leden en de gezamenlijke
Schutterijen van de Schuttersbond
St.-Gerardus

Geven met grote deelneming kennis van het overlijden van
de heer

Sjeng van Knippenberg
Lid van de Schutterij St.-Gregorius de Grote te Brunssum.

Bestuur, leden en gezamenlijke
verenigingen van de Federatie
van Zuid Limburgse Schuttersbonden

IS ER
EEN REKENING
NA DE DOOD?

De dood is het onontkoombaar eindpunt in
ieders leven. Een leven dat eisen stelt en
beslissingen vraagt. Een beslissing, die u
nü kunt nemen, is het regelen van uw uit-
vaart. Inderdaad, opdat er na de dood géén
rekening meer is . . .
Stichting LPU: de meest persoonlijke uit-
vaartverzekering, zowel voor koopsom- als
voor indexpolis. Inlichtingen ook bij uw uit-
vaartondernemer of assurantie-tussenper-
soon.

STICHTING

Stichting LPU. uitvaartverzekeringen Wf
■ Parkweg42,62l2XN Maastricht, tel. (043)14924 ■

t
Met diepe droefheid, maar in grote dankbaarheid voor hetgeen zij voor
ons betekend heeft, berichten wij u dat heden, op 71-jarige leeftijd van ons
is heengegaan, onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, zus, schoonzus,
tante en nicht

Maria Catharina
Schuncken

weduwe van

Arnold Smeets
De diepbedroefdefamilie:

Klimmen: Bert en Jeanneke Smeets-Thomassen
Rogier, Sebastiaan en Quinta

Übach o. Worms: Resie en Henk van der Horst-Smeets
Luc en Judith
Familie Schuncken
Familie Smeets

Übach o. Worms, 28 juli 1983
Groenewegje 14
Corr.adres: Karel Doormanstraat 128
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de begrafenis, vindt plaats op
maandag 1 augustus a.s. om 10.30 uur in de St.-Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in dekerk, alwaarvanaf 10.10 uur gelegenheid is tot schrif-
telijke condoleance.
Zondag wordt om 17.15 uur in vorengenoemde kerk de rozenkrans voor
moeder gebeden, waarna eucharistieviering mede tot haar intentie.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer te Nieuwenhagen. Raadhuisstraat
32 alwaar dagelijks tussen 18.15 en 18.30 uur gelegenheid is tot afscheid-
nemen.
Zij, dieonverhoopt geen kennisgeving mochten ontvangen, gelieven deze
annonce als zodanig te willen beschouwen.

In dankbare herinnering aan wat zij voor ons is geweest,
geven wij met droefheid kennis dat van ons is heenge-

—■ —— gaan in de leeftijd van 57 jaar

Francis Pietersz
Maastricht: C. Pietersz-Ferdinandus

Hulsberg: Gerda Spruit-Pietersz
Hans Spruit

Maastricht: Petra Smeets
Texas: Linda en Frank Gillis

Jonathan, Zachary
Amsterdam: Marco en Winny Spruit

Virgil
Maastricht: Inez Spruit en Ria Janssen

Berg en Terblijt: Francis Spruit en Ria Hendrix
6216PG Maastricht, 28 juli 1983.
Karbindersdreef 14.
Deplechtige uitvaartdienst zal worden gehoudendinsdag
2 augustusa.s. om 14.00 uur in de parochiekerk van de H. '
Jozef, Peijmeesterdreef Belfort, gevolgd door de begrafe- 'nis op de rk. begraafplaats aan de Tongerseweg, ingang
Javastraat.
Schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Gebedsdienst maandagavond om 19.00 uur in voornoem-
de kerk.
Bezoek uitvaartcentrum Dielemans, Aesculaapstraat 6
(Brusselsepoort) Maastricht, van 11.00 tot 12.00 en van
17.00 tot 18.00 uur, zondag van 17.00 tot 18.00 uur.

___^_____________-_""»■■»_______________■_■__"______"___——-______________________««' -
f

God gaf ons de stoere, levenslustige
Servaas en hij nam hem onverwachts
weer tot zich

Door een noodlottige val in de Dolomieten overleed

Servaas Leufkens
in Christus gedoopt met de voornamen

Servatio Christophoro
* 16 februari 1961 + 25 juli 1983
A.J. Leufkens en M.E.M. Leufkens-Petit
te Maastricht
Hubert Leufkens te Oberursel/TS
in West-Duitsland
Margreet en René van Vliet-Leufkens te Al Jubail
in Saoudie-Arabië
Paul en Marianne Leufkens-van Alphen
met hun Suzanneke te Delft
Guus en Yvonne Leufkens-van Vliet
te Nijmegen
Chico Leufkens
te Delft
Enri Leufkens
te Utrecht
Oma M.A.J.H. Leufkens-Dassen
te Heerlen
De families Leufkens en Petit

De uitvaartmis zal plaatsvinden op woensdag 3 augustus 1983 om 12.00
uur in de kerk van de H. Walburgate Amby-Maastricht en aansluitend de
begrafenis op het aanliggendekerkhof.
Gelegenheid tot condoleren van 11.00-11.45 uur thuis, Huize Kampveld,
Van Slijpestraat 2a, 6225 BM Amby-Maastricht.
Dinsdagavond om 19.15uur zal de avondmis tot intentievan Servaas wor-
den iïpgedragen in bovengenoemde kerk.

_BW"W_P___l I
Jonge HENNEN en her-
menhokjes vanaf ’ 95-
Zilstr. 20 Dicteren tel.
04499-1341.
Kuxmann 1- en 2-rijige
AARDAPPELVOOR-
RAADROOIERS elk type
uit voorraad leverbaar.
Collé, Nusterweg 90, Sit-
tard, tel. 04490-19980.
Vert. L. Herfs, Bom, tel.
04498-52418, Fr. Dassen,
Gronsveld, tel. 04408-
-1516. +
Te k. gevr SCHAPEN,lammeren en wol. P.J. vanHam & Zn. Valkenburger-weg 73, Nuth, tel. 045-
-241563.

te k. beste 1 jr. STIER en
runder a/d kalf, rood, tel.
0459-1237.

H.H. LANDBOUWERS
voorradig voor uw groen-
bemesting Franse klaver-
zaad. Peters Maasbrach-
terweg 57 Echt tel. 04754-
-1756.

Dankbetuiging
Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deel-
neming, ons betoond bij deziekte, het overlij-
den en de begrafenis van mijn lieve man,
onze zorgzame vader, schoonvader, groot- en
overgrootvader

Hendrik Joseph
Hubert Schulpen

betuigen wij u onze oprechte dank.
A. Schulpen-Op den Kamp
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Sittard, 30 juli 1983.
De plechtige zeswekendienst zal worden ge-
houden op zaterdag 6 augustus 1983 om 18.00
uur in de Grote Kerk te Sittard.

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

G.A. Bindels
erelid van onze vereniging

Zijn vriendschap en grote bezorgdheid voor onze
vereniging zullen steeds in dankbare herinnering
blijven.

Bestuur, dirigent en leden
Gem. Kerk. Zangkoor "St.-Barbara"
Terwinselen.

Voor uw zeer gewaardeerde blijken van deelne-
ming ons betoond bij het overlijden en de crematie
van onze vader en opa

Hein Piepot
betuigen wij u onze oprechte dank.

Fam. Piepot

Nieuw Einde, juli 1983

Il : .■t
Ons ging voor naar het eeuwige leVen bij God. A

een geduldig gedragen lijden, voorzien van de &f_\'.
nademiddelen van onze moeder de H. Kerk, i
leeftijd van 71 jaren, mijn inniggeliefde man, onz
zorgzame vader en schoonvader, onze lieve op 3'
zoon, broer, schoonbroer, oom en neef

Johannes TheodoruS
Wetzels
echtgenoot van

Maria Helena Peeters
Wij vragen een gebed voor zijn zielerust.

De bedroefde familie:
Guttecoven: M.H. Wetzels-Peeters

Susteren: René Wetzels
Toos Wetzels-Weijzen
Sandra

Guttecoven: Annie Weijzen-Wetzels
Math. Weijzen

Beek: Piet Wetzels
Trees Wetzels-Reinders
Martin, Cindy

Guttecoven: Toos Kitzen-Wetzels
Harry Kitzen
Lenny, Roy
Familie Wetzels
Familie Peeters

6143 BA Guttecoven, 29 juli 1983
Wijnrankenstraat 9.
De plechtige eucharistieviering gevolgd door -
begrafenis zal plaatsvinden op dinsdag 2 augus^,.
a.s. om 10.30 uur in de parochiekerk van de H-
colaas te Guttecoven.
Geen condoleren. ,e
Maandagavond 1 augustus a.s. zal in voornoen^
kerk een avondmis worden opgedragen voor
zielerust om 19.00 uur. ~De overledene ligt opgebaard in derouwkamer te
begrafenisondernemer Daemen, Heirstraat
Elsloo, bezoek dagelijks van 19.00 tot 20.00 uUr-
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen. fl |
lieven dit toe te schrijven aan de omstandign<; zO--waarin wij ons bevinden en deze advertentiea 1
danig te beschouwen.
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MAASTRICHT- Voor het rea-
liseren van de doelstelling van
het PNL-beleid in de tweede
planperiode noemen G.S. het
een onmisbare voorwaarde
dat departementen, vooral
waar het gaat om structurele
maatregelen en projecten voor
het Herstructureringsgebied,
duidelijker prioriteiten gaan
stellen dan zij tot dusver heb-
ben gedaan. Deze visie botst
met die van de Rijksplanologi-
sche Dienst, die in haar jaar-
verslag over 1982 de door G.S.
bepleite extra prioriteitstel-
ling daarentegen onomwon-
den ter discussie stelt.
De RPD vindt dat er geen nieuwe
pogingen moeten worden onderno-
men om bedrijven van de Randstad
naar onder meer het Noorden of
naar Limburg te verplaatsen, omdat
zij het ideevan spreidingvan bedrij-
ven naar deze regio's als een achter-
haalde zaak beschouwt. Volgens
deze dienst kunnen voor de uit-
bouw van economische activiteiten
beter centraler gelegen gebieden in
het land worden gekozen.

G.S. noemen het bijzonder teleur-
stellend dat een instantie als de
RPD in 1983 nog tot een advies kan
komen, waarbij het belang van een
regio voor de stimulering van eco-
nomische bedrijvigheid uitsluitend
wordt afgemeten aan de afstand tot
het westen van het land en waarbij
alle andere factoren die de economi-
sche potentie van een regio mee be-
palen - zoals de internationale lig-
ging - buiten beschouwing worden
gelaten.

G.S. kondigen aan in de komende
tijd, waar mogelijk, met nog meer
kracht hun argumenten naar voren
te brengen voor het nog steeds heb-
ben van recht op een extra prioriteit
in het regionaal-sociaal-economisch
beleid en op een bijzondere behan-
deling.

„Wanneer nu niet op de ingeslagen
weg wordt voortgegaan, is het ge-
vaar niet denkbeeldigdat het Her-
structureringsgbied weer in nega-
tieve zin van de landelijkeontwik-
keling gaat afwijken en dat deze
regio uiteindelijk weer terugvalt
in de achterstandsituatievan vóór
het PNL-beleid. De tot nu toe gele-
verde inspanningen zouden dan te-
vergeefs zijn geweest," zo tekenen
G.S. bitter aan.

nieuws uit de provincie, reportage

door jan a.c. de klerk BENDE KERKDIEVEN WEER ACTIEF

Kluis in dorpskerk
Horn doorstond geweld

HORN- De kluis in de sacristie
van de dorpskerk in Hom heeft
het grof geweld van brandkast-
krakers doorstaan. In de nacht
van donderdag op vrijdag zijn
die inbrekers in de St. Marti-
nuskerk van Hom binnenge-
drongen door eerst de zware
kerkdeur met breekijzers te for-
ceren en daarnaop dezelfde ma-
nier de deur van dekerk naar de
sacristie te openen. Zonder buit
zijn ze moeten vertrekken.

De krakers zijn de zeer oude
dubbeldeurse zware brandkast
met snijbranders te lijf gegaan.
Rondom het slot is vakkundig
een stuk uit de deur gebrand.

Maar ook daarna gaf het slotme-
chanisme geenkrimp en bleefde
kluis een onneembare veste. In
de kluis lag voor een grote waar-
de aan antiek kerkelijk vaatwerk
opgeborgen. „Cibories, kelken
en vooral enkele kostbare mon-

stransen", zei pastoor Ch. van -Mierlo in Hom. „Maar ze konden
er niet aan. Die oude kast heeft
zijn waarde bewezen. Niettemin
zitten we met een flinke schade
door de vernielingen te kijken".
De pastoor trof vrijdagmorgen

een grote chaos aan in de sacris-
tie. Kastdeuren waren uit de
hengsels gelicht om er de ramen
mee te blinderen om uitstralen
van het schijnsel van de snij-
branders naar buiten te voorko-
men. De inhoud van alle kasten

was over de vloer uitgestrooid.
„Ze hebben kennelijk ook overal
naar de sleutelvan die brandkast
gezocht. Maar uit voorzorg neem
ik altijd alle sleutels mee naar
huis", aldus de pastoor.

Uitkering
G.S. verwachten van het rijk nog
een doeluitkering van 685.000 gul-
den om de uitbreiding van het per-
soneelsbestand met 7 leden in het
kader van het zg. 100-Arbeids-
plaatsenplan te kunnen bekosti-
gen. Voor het bevorderen van de
economische infrastructuur in de
provincie is in de ontwerp-begro-
ting, evenals dat bij de vorige be-
groting het geval was, een bedrag
van in totaal 9,3 miljoen gulden op-
genomen. Uit de begroting blijkt
dat de provincie Limburg een "om-
zet" heeft van ruim 191 miljoen
gulden.

OVERLEDEN NA
AANRIJDING

d*to_>ND - In het ziekenhuis in
\,|ltard is de 67-jarige M. Tholen
V Urmond overleden. De manjjjjktebij een aanrijding op 15 juni
flu)st'S gewond toen hij op zijn
L's werd geschept door een
\ a°htauto die zonder voorrang te)J.^'enen de autosnelweg in Ur-
; °1d opreed.___

Aanleiding affaire: 300 woningen in Almere

Woningraad eist
liquidatie SBDI
door rob peters

H TTARD/ALMERE - Be-
l^ürsleden van de Neder-
O^sese Woningraad in Al-
\^f^ gebelgd over plannen
.jjjl de SBDI uit Sittard om
te koningen in die gemeente
tj bouwen, hebben de stich-
i^S „aangebracht" bij het
tiw lsterie van Volkshuisves-
v __uliat hebben ambtenaren
leg het ministerie van VROM

'*'c_?cd" De Woningraad die
c ** bezighoudt met woning-
.^Peraties, heeft over de
\v_ en de relatie met de
fo ti*ersgroep uitvoerige in-

atie verzameld en die ter
_t e j^ v»n het ministerie ge-
&W' omdat men de bouw-
iw _fn in Almere in strijd.n de voorschriften achtte
in «oals wordt gezegd: „Het

Almere kwaad bloed zette

dat een Limburgse stichting
woningen kwam bouwen"

De Woningraad in Almere zou de in-
formatie over de SBDI-Ruyters bin-
dingen uit de bouwwereld hebben
gekregen.

De Woningraad heeft gisteren in
een verklaring de stelling opnieuw
geponeerd dat de bewindsman op
grondvan feiten direct en afdoende
heeft ingegrepen. Verder eist de
NWR een liquidatie van de SDBI
omdat zoals de NWR in een infor-
matiekrant die spoedig gaat ver-
schijnen schrijft: „De innige samen-
werking van SBDI en Ruyters heb-
ben de gemeenschap handen vol
geld heeft gekost". Ook vindt de
NWR in die verklaring dat welis-
waar berouw is getoond en deSBDI
heeft beloofd snel die binding af te
bouwen maar dat „staatssecretaris
Brokx zich evenwel geen zand in de
ogen zal laten strooien".
Wel trekt de Woningraad als een
haas eerdere door haar gedane sug-

gesties dat ook deCDA-er en hoofd-ingenieur-directeur van de volks-huisvesting ln Limburg drs Jacobsvan de bindingen af wist en eieenlijk ook wel had mogen ineriinpn
De NWR heeft drs JafoCs latend-ten niet te twijfelen aan zijn inteeri
teit. De NWR beweert nu dat de u^spraken over Jacobs en de SBDIRuyters-affaire zijn gedaan zonderopzet de HID in Limburg te com-promitteren. Toch schreef de NWRindertijd dat Jacobs lid van hetCDA was en in diepartij een functiehad ten aanzien van de volkshuis-vesting.

Het SBDI onthield zich van com-
mentaar. „Schoonpratenheeft wei-
nig zin. Wij moeten zo snel moge-
lijk met de staatssecretaris aan ta-
fel om de zaken die nu blijven lig-
gen, uit te praten en te zorgen dat
de projecten afgebouwd kunnen
worden", zegt voorzitter Wim
Derks van de SBDI. Over een „aan-
brengen" van de NWR van de
SBDI-zaak bij het ministerie is
hem niets bekend.

Mieke
Voorts heeft hij een twaalfdelige por-tretreeks van zijn vrouw Mieke gerea-
liseerd, een achtdelige religieuze cy-
clus „Wie ben je mijn God", waarvan
een drieluik momenteel in Polen
wordt geëxposeerd en die ook op de
derde Biënnale in Seoul is geweest,
een tiendelige cyclus over geboorte!
een tiendelige cyclys over symbolen
en tekens uit mensen en relaties en
een driedelige erotische reeks.

THEO PASING

Bezuinigingsmaatregelen voor 1984

Provincie moet 2.5
miljoen inleveren

ÏAASTRICHT — De provincie Limburg zal moeten gaan be-
üinigen, wil zij het komende jaarniet voor zon 2,5 miljoen
tttlden in het krijt komen te staan. Dit blijkt uit de gisteren
'Jtgebrachte ontwerp-begroting 1984 van de provincie. Op
leze begroting zou een tekort komen te prijken van bijna 2,5
Mijoen gulden als de provincie haar tot dusver gevoerdebe-
*id op dezelfde voet zou voortzetten. Om dit te voorkomen
ijn thans bezuinigingsmaatregelen in voorbereiding. De
'oorstellen tot bezuinigingen zullen samen met het provin-
cie beleidsprogramma voor het jaar 1984 komende septem-
"er aan de Provinciale Staten worden voorgelegd.

met de ontwerp-begroting
984 is tevens de meerjarenbegro-

'lr>g 1984-1987 aan de Provinciale
* Staten aangeboden. Het beleid dat

5a h deze meerjarenbegroting ten

Idslag ligt stemt qua aanpak na-
eg overeen met de twee eerder
brachte meerjaren-begrotin-
Voor de komende vier jaren
in deze begroting de tekorten
imd op respectievelijk 2,4, 3,5,
_. 4,2 miljoen gulden. Ook voor
eerjarenbegroting geldt het pa-
jaarlijks bezuinigen!

JL e belangrijkste bron van inkomen■ror de provincies is nog altijd het
Povinciefonds. Dit wordt door het
Bk uit de opbrengst van verschil-
P^de belastingen gevoed. Voor het
f?mend jaar rekent de provincie
'pTiburg op een uitkering uit dit
J^lds van bijna 75 miljoen gulden.

ioor het rijk voorgestane wijzi-
i!lrig van de verdeelsleutels en ookE* verdeelsystematiek voor dit
[eO,1ds zal de provincie Limburg de,
fSrst komende tien jaren als over-
arigsperiode komen te staan op~t'll jaarlijkse financiële tegenvaller

B» 70.000 gulden. Aan dividend,J}l het aandelenkapitaal van de
mcie in de PLEM wordt gere-

I op een bedrag van ruim 3,8| "joen gulden.

Bij graafwerk in
Lindenheuvel

FOSFORBOM
GEVONDEN

GELEEN - Bij graafwerk-
zaamheden aan de riole-
ring op de hoek van de Es-
doornstraat en deKerkhof-
laan in Lindenheuvel werd
een fosforbom uit de Twee-
deWereldoorlog aangetrof-
fen. Het ding stond nog op
scherp. De politie bakende
deplaats afen de Explosie-
ven Opruimingsdienst
werd gewaarschuwd. De
bom werd door de EOD
meegenomen naar een
braakliggend terrein aan
de Bosweg waar ze tot ont-
ploffing werd gebracht.
Volgens een politiefunctio-
naris ontbrandt fosfor snelals het spul aan de open-
lucht wordt blootgesteld.Waarschijnlijk is het pro-
jectiel afkomstig van hetbombardement op Geleen
in de oorlogsjaren.

Golf
De laatste weken worden de bei-
de Limburgen aan weerszijden
van de Maas geplaagd door een
golfvan inbraken in kerken. Het
is de kerkdieven duidelijk alleen
om kostbaar gouden en zilveren
kerkelijk vaatwerk te doen. Vrij-
wel nergens is naar andere buit
omgekeken. De werkwijze van
dekerkdieven laat er geen twijfel
over bestaan dat steeds dezelfde
bende aan het werk is.

Sjef Biessen terug
met gloednieuw werk

HEERLEN - Na bijna drie jaar uit de
running te zijn geweest keert de
Heerlense kunstenaar Sjef Biessen
weer in de openbaarheid terug. Hij
heeft in die drie jaar niet stil gezeten,
want er zijn ruim 60 nieuwe werken
ontstaan. Sjef Biessen: „Ik heb nu
weer genoeg nieuw werk. Ik kan een
paar jaar achtereen exposeren zon-
der in herhaling te vallen". In de tus-
sentijd heeft Sjef Biessen internatio-
naal ook gescoord. Zijn werk werd
twee maal geaccepteerd op grafische
Biennalen in Seoul in Korea en een
keer op een internationale tentoon-
stelling in Lubin (Polen), een exposi-
tie georganiseerd door het Benedicti-
ne Monastery die thans nog loopt.
De vierde Biënnale in Seoul, die nog

"et beginnen, heeft van Sjef Bies-
f_L__f geiende zeefdruk geaccep-
A,n __et"lld "A moment in my Ito.
»l_o _ Bler,nale wordt door kun-

Rnnpnl 8 _" 23 landen deelgenomen.._l _lort 's werk van Sjef Blessenook weer ,n Limburg te zten. Hij doet
__?______, 6en 9r°epsexpositie, die
_____»___ ln z'J'n studio te Meche-InH .__

samen 9esteld. In mei vol-
_f iiJ_f__s_er een solo-expositie inde Hanenhof te Geleens.__ __ rf'n 6" heeft weer diverse cy-onde%er_, T3^ r°nd een bePaa'd" Een 180 kilometer lange
Blanc levin 6t als eindPunt de Montü_£_ Ln_ d_ een serie van 13 Zwit-
nfar St, C

hhaÊpen °P Aan een reisnaar Kreta h,eld hij acht impressies

over. Hij liep er alle musea af om te-kens en symbolen uit de minoistische
tijd van Knossos te verzamelen.

Met levensgevaarlijke
stroomstoten

Videotheek
houdt

inbrekers
buiten deur

SITTARD - Videotheek van
Houturn aan de Rijksweg in
Sittard houdt inbrekers bui-
ten de deur met levensge-
vaarlijke stroomstoten. Ten-
minste datblijkt uiteen minis-
cule mededelingaan de etala-
ge, waarin aspirant inbrekers
wordt voorgehouden, dat na
winkelsluiting diverse plaat-
sen in het pand onder stroom
(220 volt) zijn gezet en dat dit
levensgevaarlijk is. Het betre-
den wordt dan ook sterk ont-
raden.... Hoe deze beveiliging
is uitgevoerd, wilde men bij
de videotheek niet zeggen....

"De niet alledaagse waarschuwing bij de videotheek.

Helft Lindenheuvel urenlang in duisternis

Ontploffing in
transformatorhuis

door rené van zandvoort
GELEEN - Een exploderend trans-
formatorhuisje van de PLEM heeft
donderdagavond voor grote con-
sternatie gezorgd in de wijk Lin-
denheuvel. Het huisje stond op de
hoek Lindenlaan-Gladiolensingel.

Omstreeks half tien hoorden om-
wonenden een hevige knal gevolgd
door een spervuur van vonken. De
electriciteitstoevoer naar de noor-
delijke helft van Lindenheuvel
viel tegelijkertijd weg.

De politie zette onmiddellijk de om-
geving af. Deskundigen werkten
enige uren aan het herstel van de
electriciteitstoevoer. Pas tegen drie
uur 's nachts kreeg de wijk weer
licht. De ook ter plekke aanwezige
brandweer hoefde niet in te grijpen.
De vermoedelijke oorzaak van de
ontploffing is volgens de PLEM
kortsluiting.

Volgens ooggetuigen betrof het een
heuse explosie. Er zijn al vaker sto-
ringen aan het transformatorhuisje
geweest. De meest recente was van
afgelopen dinsdag, toen de PLEM
werd opgetrommeld. Ook toen
sprongen er van bepaalde kabels
vonken. Nadat een oude kabel was
omgeleid waren de problemen ver-
holpen. Woordvoerder Timmer-
mans van de PLEM kon gisteren
niet zeggen hoe groot de schade is.

Hedendaagse
Nederlandse

kunst in Utrecht
UTRECHT - Uitgeverij Van Spijk
en de direktie van Leolux bv heb-
ben een tentoonstelling van heden-
daagse Nederlandse kunst samen-
gesteld, waarbij een harmonische
combinatie is gezocht tussen wo-
nen en dekunst. Er zijn sculpturen,
schilderijen, litho's en zeefdruk-
ken samengebracht van Karel Ap-
pel, Ger Boosten, Luis Fileer, An-
ton Heyboer, Nic Jonk, Fon Kle-
ment, Nico Molenkamp, Ru van
Rossem, Gerard Schaperkötter,
Jan Sierhuis, Toon van de Ven,
Kees Verwey en Nicolaas Wijn-
berg. De expositie wordt gehouden
in de showroom van Leolux aan de
Hammersk jöldhof28. Hijbegint op
11 augustus en duurt tot 25 septem-
ber. Men kan er dagelijks tussen
9-17 uur terecht en op donderdag
tot 21 uur.

Expositie ex-Merkelbekenaar
in Krabbedans Eindhoven

Jan Strijbos:
merkwaardige

stadgenoot
EINDHOVEN - In het Cultureel
Centrum De Krabbedans te Eind-
hoven loopt momenteel een over-
zichtstentoonstelling van de „naie-
ve" schilder Jan Strijbos. De ten-
toonstelling draagt de titel „Een
merkwaardige stadgenoot". Jan
Strijbos was een timmerman/aan-
nemer, die na zijn pensionering be-
gon te schilderen en tot aan zijn
dood in acht jaar tijd ongeveer 150
schilderijen maakte.
Jan Strijbos heeft een groot gedeelte
van zijn leven in Merkelbeek doorge-
bracht. In 1947 verliet hij verbitterd
zijn geboorteplaats Eindhoven, om-
dat grond en woning onteigend wer-
den ten behoeve van Philips, die er
het Evoluon op zette. Jan Strijbos
ging in Brunssum wonen en trouwde
er met de veel jongereCiska Peters.
Het echtpaar kreeg acht kinderen. In
1949 verhuisde het gezin naar Mer-
kelbeek, waar het tot aan de pensio-
nering van Jan Strijbos in 1966 bleef
wonen. In die periode verdiende Jan
Strijbos de kost als uitvoerder voor
verschillende „bazen" in Zuid-Lim-
burg en Duitsland.
Het contact met zijn geboorte-
plaats heeft hij nooit verloren, want
hij stuurde de redactie van het
Eindhovens Dagblad regelmatig
anecdotes en verhalen, die dan
ook werden gepubliceerd. De wer-

ken van Jan Strijbos, waarvan de
meeste in een goed verzorgde ca-
talogus bijeengebracht zijn, tonen
een typische en eigenzinnige
„naieve" schilder, die op een heel
interessante manier uiting heeft
gegeven aan zijn onvrede met de
kerk, met Amerikaanse presiden-
ten en met Philips. Het zijn heel
amusante tafereeltjes, die bijna als
een cartoon werken. De tentoon-
stelling duurt tot en met 28 augus-
tus en men kan van dinsdag tot en
met zondag van 13 tot 17 uur in De
Krabbedans terecht.

" Jan Strijbos.

Ziekenviering
Heiligdomsvaart
MAASTRICHT - In het kader van
de Heiligdomsvaart in Maastricht
zijn reeds de voorbereidingen in
gang gezet voor de ziekenviering,
die woensdag 31 augustus op het
Vrijthofwordt gehouden. Deze vie-
ring zal worden geleid door hulp-
bisschop A. Castermans, rector W.
Keulaerds van het ziekenhuis St.
Annadal en ds. R. van den Beid van
de Hervormde Gemeente in Maas-
tricht. Voor de deelnemers aan
deze ziekenviering is een speciale
badge ontworpen.

Inmiddels wordt getracht via zie-
ken- en verpleegtehuizen en bejaar-
denoorden en voorts door het in-
schakelen van de Zonnebloem zo-
veel mogelijk mensen te bereiken,
die aan deze viering willen deelne-
men. Desondanks zullen er nog tal
van thuiswonenden zieken en ge-
handicapten zijn, die eveneens op
deze ziekenviering present willen
zijn. In dat geval is het gewenst om
zich zo spoedigmogelijk aan te mel-
den bij het bureau van de Heilig-
domsvaart, Cortenstraat 7 in Maas-
tricht, tel. 043-51789. Na aanmelding
zal met ieder persoonlijk contact
worden opgenomen om nadere af-
spraken te maken.
De commissie, die de ziekenviering
voorbereidt, tekent daarbij aan dat
het organisatorisch helaas niet mo-
gelijk is ook bedpatiënten uit te no-
digen. Wel zullen er honderden rol-
stoelen op het Vrijthof klaar staan.
Men dient zoveel mogelijk zelf voor
vervoer naar het Vrijthof zorg te
dragen. Er zullen speciale maatrege-
len worden genomen voor het
scheppen van parkeermogelijkne-
den. Niettemin kunnen zieken, ge-
handicapten en bejaarden, die zelf
niet voor vervoer kunnen zorgen,
worden opgehaald. Hoewel reeds
heel wat chauffeurs en chauffeuses
spontaan voor dit doel hun mede-
werking hebben toegezegd, zijn er
nog tal van vrijwilligers nodig. Wie
hieraan zijn medewerking wil verle-
nen kan zich opgeven bij het bureau
van de Heiligdomsvaart onder ge-
noemd telefoonnummer of vanaf
maandag 1 augustus bij het infor-
matiecentrum van de Heiligdoms-
vaart op het Vrijthof.

" Vervolg van pagina 1
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Bewoners Boschstraal-kwartier tevreden

Wonen aan 'dakstraat'
bevalt opperbest

MAASTRICHT - Het wonen
aan een "dakstraat" bevalt
goed. Zeer goed zelfs. Dakstra-
ten zijn woonstraten, die enke-
le verdiepingen hoger zijn ge-
legen dan het normale straat-
niveau. Ze zijn te vinden in het
Maastrichtse Boschstraat-
kwartier. Daar werd destijds
deze roemruchte en verkrotte
woonbuurt in het hart van de
provinciehoofdstad volledig
tegen de grond gebulldozerd
om plaats te maken voor een
modern stadskwartier van mo-
derne en experimentele snit.

Bijna de helft van het nieuwe
Boschstraatkwartier is gerealiseerd.
Om voor het voltooien van de rest
van het plan te weten of de gemeen-
te met haar stadsvernieuwend geëx-
perimenteer wel op de goede weg is,
werd een woonsatisfactie-onder-
zoek ingesteld. De uitslag: in het al-
gemeen positief, al blijft er nog ge-
noeg aan wensen over dat voor ver-
betering vatbaar is.
Helemaal ongerust over het resul-
taat van dit onderzoek behoefde de
gemeente Maastricht overigens niet
te zijn. Begin vorig jaar kreeg het
Boschstraat-kwartier een . onder-
scheiding van "Europa Nostra", een
internationale federatie van instel-
lingen op het gebied van de be-
scherming van cultuur en natuur in
Europa. Maastricht werd deze prijs
toegekend "voor de harmonieuze
ontwikkelingvan een stedelijkkaal-

slaggebied tot een woongebied
Daarmee zag Maastricht zijn m
gangspunt gehonoreerd om .
groot nieuwbouwproject als W*
"naadloos" in zijn stadscentrum
te planten.
Om te.peilen hoe de bewoners
de in totaal 18 verschillende typj
woningen zelf dit stedebouwkurw
fraais ervaren heeft de doctor*
student planologie in Nijmegen,'
Smitsmans, in opdracht van de i
meente Maastricht en Eurowonj
gen BV een onderzoek ingestej
Daarbij is gebleken dat de waard
ring van de tot dusver 331 gerea
seerde woningen positief is. Rul
70 procent van de bewoners is tevl
den. Zo bevalt onder meer het
nen aan een dakstraat 93 procw
goed tot zeer goed.
Tevredenheid is er ook over 1
woonomgeving en de woonsituaj
al vindt het merendeelvan de beVj
ners dat er te karig met de gro*
voorziening is omgesprongen. I
vrije grote bewouwingsdichtheiij
wordt niet als ongunstig ervarw
De kwaliteit van de bouw blijkt ecfl
ter (te) wensen over te laten,
woonlasten, bij de kopers meer dJ
bij de huurders, blijken bij 40 _5
cent van de bewoners nogal fors*
drukken. Slechts 16 procent wil v€
huizen, omdat zij hun woning oil
duurof te klein vinden.

Als gevolg van de klad in de *Jningbouwmarkt zijn de bouwa<<a
viteiten in dit stadskwartier vfl
wel nihil. Het nieuweBoschstr»T
kwartier zal uiteindelijk in tot» 1zon 750 woningen omvatten.

p

" Een van de dakstraten in het Boschstraat-kwartier.

Mogelijk volgend jaar uitbreiding ziekendagen

Rode Kruis Mergelland
zet experiment voort

WITTEM - Het Rode Kruis, afde-
ling Mergelland, is momenteel
druk bezig met de voortzetting van
een vorig jaar begonnen experi-
ment waarbij men ziekendagen or-
ganiseert voor rolstoelpatiënten
en mensen die langdurig in ver-
pleegklinieken moeten verblijven.
Deze ziekendagen worden gehou-
den in en rondom het Redempto-
ristenklooster in Wittem. Men
tracht de patiënten een program-
ma aan te bieden, waarbij de na-
druk ligt op „een rustig dagje uit".
Uit gesprekken met een aantal ver-
pleegklinieken is gebleken dat aan
dat „rustig dagje uit" een zeer gro-
te behoefte bestaat. Het experi-
ment wordt op 24 augustus voort-
gezet; daarnaast werkt het Rode
Kruis de komende weken nog mee
aan een vijftal uitstapjes voor zie-
ken en bejaarden. Blijken de zie-
kendagen in Wittem een succes,
dan wordt het project volgend jaar
aanzienlijk uitgebreid.

De afdeling Mergelland van het
Rode Kruis is gevestigd in een vleu-
gel van het Redemptoristenklooster
in Wittem. Het is dan ook bijna van-
zelfsprekend dat het Rode Kruis be-
devaartplaats Wittem als centrale
plaats voor deze ziekendagen heeft
gekozen. Projectleider Bert de Vries
beaamt dat. „We hebben vrijwel uit-
sluitend met oudere mensen te ma-
ken en voor velen van hen is „Wit-
tem" al altijd een begrip geweest.
Daarnaast is het voor ons belangrijk
dat we de mensen hier, vlak bij onze
eigen thuishaven, een uitstekende
technische verzorging kunnen bie-
den".

Aan het programma voor de zie-
kendagen sleutelt men nog. In sa-
menwerking met de paters Re-
demptoristen wordt een aantal
dia-klankbeelden vertoond. De
vraag hoe men het amusementsge-
deelte gaat invullen, is nog niet be-
antwoord. Wel heeft men bij goed
weer de beschikking over de kloos-
tertuin.

Vorig jaar maakte men een voor-
zichtig begin met het experiment.

Ook dit jaar staat nog in het teM
van experimenteren. „We pei^j
nog steeds de wensen van de m _
sen. De tot nu toe gehouden da_ï
zijn een grandioos succes gewe^
Je zag die mensen hier echt _
bloeien. Ik denk dat men liever <|
deze manier een dagje uit is, dan_l
een soms overvol programma i_
een uitstapje. Het ligt overigensj
debedoeling om er volgend jaar&\
wekelijks gebeuren van te make 11!
aldus De Vries.

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

Jo Hundscheid
echtgenoot van

Mia van der Haar
Hij overleed op de leeftijd van 51 jaar, in het Acade-
misch Ziekenhuis te Groningen.

Schaesberg: M. Hundscheid-van der Haar
Daniëlla
Familie Hundscheid
Familie van der Haar

6372 AW Landgraaf-Schaesberg, 27 juli 1983
Beneluxstraat 5
Liever geen bezoek aan huis.
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op
maandag 1 augustus a.s. om 11.00 uur, in de deke-
nale kerk van deH.H. Petrus en Paulus te Schaes-
berg, waarna de begrafenis op der.k. begraafplaats
aldaar.
Bijeenkomst in de kerk, geen condoleren.
Rozenkransgebed zondagavond om 17.45 uur, aan-
sluitend eucharistieviering, in voornoemde deke-
nale kerk.
Jo is opgebaard in de rouwkapel van „begrafenis-
onderneming Martie Lindeman". Raadhuisstraat
32 te Nieuwenhagen.
Gelegenheid tot afscheid nemen dagelijks van
18.30 tot 18.45 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

f
Op donderdag 28 juli 1983, is in alle rust van ons
heengegaan,op de leeftijd van 62 jaar, onze lieveen
zorgzame moeder, schoonmoeder, dochter, oma,
zuster, schoonzuster, tante en nicht

Trudi Schneider
weduwe van

Leo Gromotka
Wij bevelen moeder in uw gebed aan.

Eindhoven: Adelheid, Hub en Chantal
Heerlen: Ton, Selly

Familie Schneider
Familie Gromotka

6414 CL Heerlen, 28 juli 1983
Elandstraat 15.
Wij nodigen u uit samen met ons de h. eucharistie-
viering bij te wonen op maandag 1 augustus a.s. om
11.00 uur, in de parochiekerk van de H. Gerardus
Majella te Heksenberg,waarna de begrafenis op de
Algemene Begraafplaats te Heerlerheide.
Bijeenkomst in de kerk. Gelegenheid tot schrifte-
lijk condoleren achter in de kerk.
Rozenkransgebed heden zaterdag 30 juli om 18.45
uur. aansluitend avondmis in voornoemde paro-
chiekerk.
Moeder is opgebaard in de rouwkamer van het
rouwcentrum Jan van Hasselt, Spoorsingel 4 te
Heerlen. Bezoekuren van 18.00tot 18.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats is gezorgd.
Zij, die geenkennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

jl Anna Ramakers, echtgenote van Aloysius van
T St.-Fiet, oud 93 jaar, Maastricht. Verpleegkli-
niek Klevarie. Corr.adres: Gozewijnstraat 20,
6223EE Maastricht. De uitvaartdienst vindt plaats
heden 30 juli om 10.30 uur in de parochiekerk van
St.-Cornelius te Borgharen-Maastricht.

Het bestuur van het bejaardenoord te Meijel
vraagt E£N KOK A (M/y)
Hij,zij assisteert het hoofd van de keuken en treedt
op als diens plaatsvervanger.
In de keuken worden dagelijks door vijf
medewerkenden 115 maaltijden gereedgemaakt.
Onze gedachten gaan uit naar iemand met:- een afgeronde opleiding tot zelfstandig werkend

instellingskok;
- theoretische en praktische kennis van

dieetmenu's;
- ruime ervaring in een leidinggevende functie in

instelling en, of horeca;- de bereidheid een verdere opleiding te volgen;
- leeftijd 30-35 jaar.
Salaris en overige arbeidsvoorwaarden
overeenkomstig de CAO voor bejaardentehuizen.
Een psychologische test en,of een grafologisch
onderzoek kan deel uitmaken van de
selectieprocedure.
Schriftelijke sollicitatieste richten aan de directeur
p/a Kapelkesweg 1, 5768 AW Meijel.

Oproep! Oproep!
Aan alle oud-leden, supporters en allen die de V.V.R.

een warm hart toedragen.

Het bestuur van de V.V. Rimburg heeft, in het kader
van haar 75-jarig bestaan, bij deze de eer u uit te

nodigen voor een grote V.V.R.-reünie op donderdag
11 augustus 1983 om 20.00 uur in de feesttent aan de

Molenweg te Rimburg (Landgraaf).
Het is ons onmogelijk iedereen persoonlijk te

benaderen; u gelieve deze kennisgeving als uitnodiging
te beschouwen.

Wij rekenen op uw aanwezigheid.

Voetbalvereniging Rimburg.
135757

|^______________________— ————_^_->—_.—■^—^—^_________________________________ ——
Ons bedrijf renoveert deuren, kozijnen en
keukens volgens het bekende Portas-sys-
teem.

Wegens uitbreiding van onze activiteiten
zoeken wij op korte termijn

VAKLIEPEN
welke na een inwerkperiode geheel zelf-
standig kunnen werken.

Voor de afdeling deuren denken wij aan
iemand met als werkervaring meubelstof-
feerder, voor de kozijnen is de werkervaring
van een behanger passend.

Voor de afdeling keukens is kennis vereist
van eenvoudige loodgieters- en electrici-
teitswerkzaamheden.

Uw schriftelijke sollicitatie te richten aan de directie van
Portas Vakbedrijf Habenu 8.V.,
Industriestraat 7,
6361 HD Nuth.
135766

GEMEENTE NEDERWEERT
(14.600 inwoners)

Ter secretarie-afdeling financiën wordt gevraagd
een

MEDEWERKER(STER)
Functie-informatie

De medewerker(ster) zal in hoofdzaak worden
belast met beleidsadviserend en uitvoerend werk
op het gebied van onderwijs.
Daarnaast zal hij/zij worden ingeschakeld bij
andere op de afdeling voorkomende
werkzaamheden.

Vereisten
Diploma gemeente-administratie 1 of
bestuursambtenaar en ervaring op het gebied
van onderwijs.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring van
minimaal ’ 2256,- tot maximaal ’ 3375,- bruto
per maand (Schaal ó of 7).

Sollicitaties
binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad
met opgave van verlangd salaris te zenden aan
burgemeester en wethouders van Nederweert,
Geenestraat 16, 6031 VR Nederweert. 136064

Best betaald werk^^H
in de techniek

Vakmensen, kom snel langs.
W Automonteur

W Onderhoudsmonteur 1
Slijper

I Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwenreageren. I

U|TZENDGROEP M
WDa's duidelijk bij KeserPflI "Volledig sociaal verzekerd#vakantiegeld, I

vakantie- en feestdagen, kort verzuim en
I ziektecompensatie staan duidelijk vermeld I

op het wekelijks loonover„icht H

\w&\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

134920
■ _̂_______»_____■_______.

__________________
a
___

H__a____________-M-__M_|

Mercedes 450 SE 1978
veel extra's, autom. schuifdak, enz. enz. Nu ’ 22.500,-

Mercedes 280 S 11-1979
veel extra's, o.a. autom., airc, centr. slot, metaalkleur.

Nu bij Crombag

’ 24.500-
Mercedes 200 D '75, ’ 4250,-. Rijksweg-Zuid 240, Ge-
leen.

Gebruikte tractoren
Deutz DX 160 m. voorwielaandr. (demonstratietrekker);
Deutz D 7206, D 6806, D 6006, D 6206, D 5206, D 4506,
D 4006, D 6005, D 4005, D 50 S, MB trac 800, Holder A
55, IHC 423, Ursus 385, Ursus 355, Ford Major, John
Deere 310, John Deere 2120, Steyer 545 S, MF 178,
Zetor 4718, Zetor 2011, Renault Super 7, Renault R 56,
Man 30 Pk, Porsch 219, trekker Deutz/Fahr met opge-
bouwde Mestlader, tevens diverse gebr. Dubbellucht-,
Kooi- en verplegingswielen. Collé, Nusterweg 90, Sit-
tard-19980. vert. L. Herfs, Bom, tel. 04498-52418, Fr.
Dassen, Gronsveld, tel. 04408-1516.

Zondag 31 juli

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

Gebr. MACHINES: Fahr
opraapwagen WE 327 LX
27 m3; Strautman LB 24 24
m3;Welger opraapwagen
EL 41 20 m3; Weiger schij-
venmaaier 1,65 mtr. Fahr
cyclomaaie 1,35 en 1,65:
PZ 1,35 mtr.; New Holland
opraappers Veenhuis
mengmestverspreider
5800 ltr. collé Nusterweg
90, Sittard, tel. 0449(T
19980, vert. L. Herfst, tel.
04498-52418, Fr. Dassen,
tel. 04408-1516.

GRASZADEN Tetila, wik-
ken, bladrammenas enz.
Vitafarm, tel. 04749-1166.

I , , , >—r Rabobank Maastricht
verleent op persoonlijke wijze
uiteenlopende bankdiensten aan
bedrijven, particulieren en instellingen.

Wij maken, als zelfstandige bank, deel
uit van de landelijke
Rabobankorganisatie met ruim 3.000
vestigingen.
Wij zoeken een

assurantie-adviseur (m/v)
De Rabobank Maastricht neemt met Wij denken voor deze funktie aan De Rabobank biedt een goede
11 kantoren en ruim 70 kanidaten met een opleiding minimaal honorering en uitstekende secundaire
medewerk(st)ers een belangrijke plaats op Havo-niveau, in het bezit van het voorwaarden, waaronder een dertiende
in binnen de Maastrichtse gemeenschap. assurantie B-diploma en een leeftijd tot maandsalaris en een premievrije
Zij is zowel op de particuliere als op de ca. 30 jaar. pensioenregeling.
bedrijvenmarkt aktief.

Ervaring in het assurantievak (leven en Een psychologisch onderzoek kan deel
De assurantie-adviseur zal, naast het schade) is een must. Tevens zijn goede uitmaken van de selectieprocedures,
optimaal beheren van de bestaande kommerciële en organisatorische
portefeuille, een aktieve bijdrage leveren kwaliteiten noodzakelijk. Wilt u meer weten over aard en inhoud
aan de uitbreiding ervan. Dit dient mede van deze funktie, dan kunt u bellen met
te geschieden door een intensieve het hoofd van de afdeling bankzaken,
begeleiding van de bijkantoren. Buiten de heer J. Christophe, tel. 043-11944.
het gehele assurantiepakket zal hij/zij in
staat zijn alle produkten/diensen van de Uw schriftelijke sollicitatie, vergezeld van
bank met de kliënt te bespreken. De een recente pasfoto, dient u vóór 14
assurantie-adviseur funktioneert . augustus 1983 te richten aan de direktie
rechtstreeks onder het hoofd van de Coöperatieve Rabobank
assurantiën. Maastricht BA. Boschstraat 108-110,

6211 AZ Maastricht. ■
Rabobank S WÊ^r

Te k. LANDB.TRACTOR
Deutz 13 pk, 100% in orde-
.Mingersborg 13, Übachs-
berg, tel. 04451-1269.

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

VEILIGHEIDSBEU-
GELS, uitneembaar, ner-
gens voordeliger. A. Geur-
ten, Gasthuis 10, Bemelen.
Tel. 04407-1337.

ONDERDELENBANK
Schinnen. Tel. 04493-2715^
Te k. jonge HENNEN te-
gen de leg, tevens mest-
kuikens, regelm. leverb.
Vaesrade 43 Nuth tel. 045-
-241284.

Bezoek FOKDAG Mergel-
land op donderdag 4
augustus, aanvang 10.00
uur.
Te k. wegens ophouden
van bedrijfAARDAPPEL-
KEERWAND, lengte 18.50
m. geheel compl. met bij-
behorende ventilator
(E.M.I. 3 pk) en beluch-
tingsrekjes. Aardappelsor-
teermacn. met opvoerb.2-wielige Kipper (4 ton),,
graan-vijzel met motor,
lengte 8 m. Plateauwagen
(4 ton). H. L'homme Har-
telstein 204, Itteren-Maas-tricht.
Door aankoopvan een gro-
te partij LEMKEN grond-
bewerkingswerktuigen
o.a. ploegen, zaaibedcom-
binaties, vaste tandcultiva-
toren enz. kunnen wij u elk
gewenst type direct uit
voorraad en tegen zeer
guntigeprijzen leveren, te-
vens ruime keuze uit een
40-tal gebr. ploegen. Collé,
Nusterweg 90, Sittard, tel.
04490-19980, vert. L. Herfst
Bom, tel. 04498-52418, Fr.
Dassen, Gronsveld, tel.
04408-1516.

Gebr. zelfr. MAAIDOR-
SER Fahr M66 met graan-
tank, werkbreedte 2 mtr.
tevens gebr. aardappel-
bunkerrooier Grimme
Europa Super. Collé, Nus-
terweg 90, Sittard, tel.
04490-19980, vert. L. Herfs
Bom, tel. 04498-52418, Fr.
Dassen, Gronsveld, tel.
04408-1516.

21 augustus a.s. Limburg-
se PONYKAMPIOEN-
SCHAPPEN 1983 te Voe-
rendaal. Terrein De Mare
ingang a.d. Heerlerweg.

officiële mededeling
GEMEENTE STEIN

OFFICIËLE BEKENDMAKING»
SCHOUW DER WATERLOSSINGP
Burgemeester en wethouders '.v
Stem brengen ter openbare kenil^dat de schouw zal worden gevoc-
over de navolgende waterlossing
Legger A.
1. deReebeek te Stem
op donderdag 18 augustus 1983
2. de Broekbeek te Stem
op donderdag 18 augustus 1983
3. de Zijtak van de BroekbeeK i
Stem
op donderdag 18 augustus 1983
4. De Zijtak van de Ur te Stem
op donderdag 18 augustus 1983
Legger B.
1. de Slakbeek te Elsloo
op dinsdag 16 augustus 1983
2. de Hemelbeek te Elsloo
op dinsdag 16 augustus 1983 .
1. de Meeldertvloedgraaf te St?J

op donderdag 18 augustus 1983
2. de Ur te Stem en te Urmond
op donderdag 18 augustus 1983
1. deKingbeek te Nattenhoven
op vrijdag 19 augustus 1983

De onderhoudsplichtigen *° op-
gewezen op hun verplichtingen' $
genomen in het Reglement °V
Waterlossingen in Limburg.

der5'Burgemeester en wethou
De secretaris,
A.H. Schreurs
De burgemeester,
H.Th. Vrouenraets

Zaterdag 30 juli 1983" 12Limburgs Dagblad



tijdje vrij, nieuws uit eigen streek, cultuur

BIOSCOPEN
HEERLEN
Roval: Octopussy, 4e week, 12 jr. dag.
U.30 en 20.30 uur, za en zo 14.30, 18.45
tn 21.30 uur.
Rivoli: Blue Thunder, 12 jr. 2e week,
dag. 15.30 en 20.00 uur, za en zo 15.30,
19.00 en 21.30 uur. Het geheim van
Nimh. a.l. dag. 14 uur.
ft 5: Poltergeist, 3e week, 16 jr. dag.
H.30en 20.30 uur. Torn en Jerry, a.l. dag.
14.00 uur. Spartacus, a.l. dag. 20 uur.
Startrek, 12 jr. dag. 14 en 21 uur. Heldenin de frontlinie, 16 jr. dag. 13.45 en 20.45
lUur. Smokey and the bandit 2, dag. 14.15fci 21.15 uur.passage: Kamermeisjes voor het betere
jfcerk, 18 jr. dag vanaf 14.00 uur. Blue or-feie. 18 jr. do t/m zo 24.00 uur.
Jlnpoet:The state ofthings, zo 20.00 uur.

Ubach over worms
Klrand-theater: Class of 1984, 16 jr, za
PO.OO uur, zo 19.00 en 21.00 uur.

KERKRADE
Wijngrachttheater: 101 Dalmetiers, 4e

a.l. za, zo 15 uur. Twee stoere truc-
kers op de snelweg 12 jr. za en zo 17.30
Uur, di 20.30 uur. De lift, 16 jr. za, zo enma 20.30 uur.

SCHAESBERG
Autokino: Smokey and the bandit, deel
2, a.l. do en vr 22.15 uur. Don't go in the
pouse, 16 jr. do en vr 24.30 uur. Twee
Koere truckers op de snelweg. 12 jr. za,
to en ma 22.15 uur. Avontuurtjes in Ti-
teler schuurtjes, 16jr. za, zo en ma 24.15
Uur. Tarzan de aapmens, a.l. di en wo
82.15 uur. Poltergeist, 16 jr. di en wo
'4.15 uur.

MAASTRICHT
festival: Hair, a.l. dag. 14.30 en 20.30
kr.
'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
Itudio: E.T., a.l. dag. 14.00 uur. West

Pide Story, a.l. dag. 20.00 uur.iftoyal 1: Vrolijk sexpension, 18 jr. dag.

Janaf 12.00 uur, za en zo vanaf 13.00uur.
Meisjes van de betere stand, 18 jr. vr en
Pl 22.45 uur.Royal 2: Kannibalen vallen aan, 2e
jjjeek, 16 jr. dag. 14.30, 16.30en 20.30uur.
hijger van Shaolin, 16 jr. vr en za 22.30
Uur.
"labi 1: Octopussy, 12 jr. 4e week. dag.
W, 16.45 en 20.30 uur.
Mabi 2: Wie met pech omgaat, a.l. dag.
M.OO, 16.30 en 21.00 uur.Mabi 3: American Gigoio, 16 jr. 2e week,
Pag. 14.00, 16.30 en 21.00 uur.filmhuis: The big store, do 21 uur. A
i"ight at the opera, vr 21 uur.Les vacan-
ICes de Monsieur Hulot, za 21 uur. Mon
°ncle. _0 21 uur.
VALKENBURG

jUUoscoop: Tootsie, a.l. do t/m zo 14.30,
P9.00 en 21.30 uur. Firts blood, 12 jr. do
«m zo 14.30, 19.00 en 21.30 uur. Aas der
ifcen, a.l. ma t/m wo 14.30. 19.00 en 21.30

Classof 1984, 16jr. mat/m wo 14.30,
1J9.00en 21.30 uur. Sexy schatjes in New
"ork, 18 jr. do t/m di 24 uur. Een manier
|Per keer, 18 jr. do t/m di 24 uur. Het
Wondje van hiernaast, 18 jr. Wo 24 uur.porky's pikante pretpark, 16 jr. Wo 24
Uur.

GELEEN
?oxy: An officer and a gentleman, 12 jr.

f week, do fm di 20.30 uur, zo 18.00en
2()-30uur. Deensesnoepjes inTirol, 16 jr.
''.S 23.00 uur.."«idio Anders: De lift, 3e week, 16 jr. dov*i di 20.45 uur, zo 18.00en 20.45 uur.

SITTARD
jorum: Firebird Tornado, a.l. do fm di
'«>.30 uur, zo 18.00 en 20.30 uur. Who da-
i|*s wins, 12 jr. do t/m di 20.45 uur, zo
'8.00 en 20.45 uur.

EXPOSTITIE
HEERLEN
galene Stadhouders, Potgieterstraat
*l': beeldhouwwerken en schilderijen
,*n Alfons Stadhouders. Elke zaterdagi° " 20 uur.
*'adhuis: werk uit eigen collectie. Open
Wens kantooruren. Gedurende de?«and juli.
galerie Jean Viehoff, Tempsplein 10:
JJ-keningen en schilderijen van eigen, *rk. Te bezichtigen na afspraak,
£"715426.j»e*oekerscentrum Schrit'versheide,chaapskooiweg 99: olieverven en et-
?*" van Willem Labey. Open dag. 10- 18
gT- Tot eind juli.
be°'ogisch museum, Voskuilenweg
1*1: evolutie van beenvissen. Open ma
,"> vr 9 - 12 en 14 - 16 uur. Tot en met 4
f.gustus.
lijstenmakerij Du Passage:Egyptische
w?rist van Ibrahim Faiek. Open tijdens
w'lkeluren. Tot 16 augustus.

KERKRADE
' 'jnmuseum Klein Rolduc: tal van fa-tten uit de Limburgse mijnbouw.,„pen di t/m vr 9- 17 uur, za en zo 13 -17
-Ur.

UBACH OVER WORMS
wle'ier Binnenhof, Grensstraat 87:
H erk van Joos Damen. ledere dondergag 10 -22 uur.

HOENSBROEK
- archeologisch museum: car-

j„°nfossielen van S. Prins. Open dag.
\e ' 17 uur. Tot en met 1 oktober,
j^teel — fotogalerie 68: werk van
(J^burgse beroepsfotografen. Open ma
13 .Vr 10 "12 en 13-30 "17 uur' za en z0.^0 - 17 uur Tot en met 28 augustus.
j^teel - expositiezolder: fijnschilder-
ljnst van Jo v.d.Brand. Open dag. 10-j(uur. Tot en met 31 juli.
«steel- ridderzaal: Rond een veelluikf* Evert Thielen. Open dag. 10-17 uur.

en met 15 september.

VALKENBURG
(^t, '""Um Cocarde, Odapark: olievervenjj, .varellen van zr. Odilia Bruis
TQ Jv[-2..open ma t/m vr 13.30 - 17.30 uur.
oUden0Uden met 1 augustus.
va^ Stadhoes: orphistische aquarellen
tjj Annie Savelkoul-Pinckers, schilde-
dj J1van Maria Vaessen-Pinckers. Open
tnj 1*»zo 14-18 uur. Tot eh met 9 augus-

GELEEN
v*n i. U'n' Danikerstraat 15: beelden
l$c, het Amsterdams Beelhouwerscol-
vo_!. ■ Open tijdens winkeluren. TotorJaar 1984.

BEEK
kuri_' eiershal luchthaven Zuid-Lim-
'tuI_t"Werken rond net tnema ..vüeg-
9. ], van tien kunstenaars. Open dag.
9v0n ?n 18 -22 uur, behalve op dinsdag-
H_, en woensdagochtend. Tot en metaugustus.

URMOND
? .i!;art,nuskerkje, Grotestraat: schil-Valk c van Cor van de Akker, Ineke de
% 'bmeets en Jan Verheijen en beel-
UUr X,an Sjef Kreutzer. Za en zo 14 -17

" x ot en met 14 augustus.

SITTARD
6,1 te_,e Mienel, Steenweg: olieverven°!>__ ,Pera s van Frits van der Zander.
vÜ|Ustusg H" 19 Uur' Tot en met 15

Morgen: wandelen
met het L.D.
Morgen is het zoveri Morgen (zondag 31 juli)
„draait" de zomerwandeling van het LIMBURGS
DAGBLAD (zie L.D. 28 juli jl).Van 10.00-15.00uur
is er bij de LD-caravan, op het parkeerterrein bij
de kerk van Reijmerstok, startgelegenheid voorwandelingen over 5,10 en 15 kilometer door het
„onbekende" Gulpdai, Aan de ongetwijfeld vele
wandelaars, veel plezier gewenst!

Bronk
Alleen de „bronk" bracht om de vier
jaren leven in de brouwerij. Bos-
schenhuizen werd pas in de twintiger
jaren „open gebroken", toen electrici-
teit en stromend water het gehucht
„binnendrongen". Jammer genoeg
werd toen de historische waterput
achter de kapel -een „nieuwsbron bij
uitstek", zoals Sjeng Schrijvers hem
noemde- in 1935 gesloopt. Na de oor-
log werd de kapel een sta-in-de-weg.
Na buurtberaad werd zij in 1958 afge-
broken en op een driehoekig stuk
grond in het hart van de buurtschap,
door bewoners „De Leng" genaamd,
herbouwd. De bouwgrond was voor
het grootste gedeelte eigendom van
de familie Haembuckers, de rest van
de gemeente. Beide eigenaren ston-
den hem kosteloos af.

Sjeng Schrijvers: „De fraai gelegen
kapel bezit, opgetrokken uit oude
Kunradersteen, een harmoniërend
lijnenspel. Een minikerkje, waar
onze gemeenschap trots op is, dat
in het donker opvallend onder-
streept wordt door het licht van
een schijnwerper. Wat door de ja-
ren heen in de stilte van de kapel
door mensen in nood met de Heer
is besproken, valt buiten het buur-
tarchief...Het bedeesde kaarslicht
was de enige stille getuige".
Vijfentwintig jaren staat de kapel
nu centraal in de buurtgemeen-
schap Bosschenhuizen. En dus
wordt er, voor de tweede maal in
zestig jaren, feest gevierd. Morgen
de gehele dag....

van
DAG
tot

DAG

" MAASTRICHT. Antiek- en vlooienmarkt
in Stationsstraat van 10.00-16.00 uur.

"VALKENBURG. Geulhal vrije markt van
10.00-22.00 uur.
Hervormde Kerk, Oosterweg. Zomercon-
cert door ensemble De Quintencirkel. En-
tree: 2,50 gulden.

" GELEEN/LINDENHEUVEL. Country en
Westernfestival in het Volkshoes

" ARCEN. Bierfeesten.

" EPEN. Feestweek met o.m. VillerSpat-zen.

" VAALS. Bezichtiging Von Clermonthuis om 13.00-15.00 uur.

" EIJSDEN. Diepstraatfeesten met o.m. straatmarkt, optocht schutterij
St.Sebastianus en Bielemannen vanaf 14.00 uur.
ZONDAG

" BERG EN TERBLIJT. Luikse markt aan de Slakweg van 14.00-20.00uur.

" VALKENBURG. Geulhal vrije markt van 12.00-22.00 uur.
Concert Rotspark door Geulkapel.

" WIJLRE. Bezichtiging tuinen Kasteel Wijlre vanaf 11.00 uur.

" KLIMMEN. Bondsschuttersfeest vanaf 13.30 uur.

" POSTERHOLT. Bondsschuttersfeest.

" ARCEN. Bierfeesten.

" EPEN. Feestweek. Feestweek met o.m. Viller Spatzen, The Fortunes.

" EIJSDEN. Diepstraatfeesten met o.m. vanaf 11.00 uur straatmarkt envan 15.00-18.00 uur Streetparade door The Antwerp and District Pipe
Band.

" ÜBACHSBERG. IVN-wandeling vanaf kerk om 14.00 uur.

BAL IN BUURTSCHAP BOSSCHENHUIZEN

Kapelfeest in
Simpelveld...
Morgen andermaal kapelfees-
ten in Simpelveld! Rondom
de kapel van het Heilig Hart in
de buurtschap Bosschenhui-
zen. Bedehuisje dat thans
vijfentwintig jaren bestaat.
Niet zo maar een gebouwtje,
niet zo maar een feest dus.
Wie beter dan „Zumpelvel-
der" Jacques van der Heyden
zou mij kunnen informeren
over de achtergrond van ka-
pel en feest? Hij deed dat dan
ook op de van hem bekende
wijze, niet eerder echter dan
eerst een beroep te hebben
gedaan op, zoals Jacques het
uitdrukte, dorpspoëet Sjeng
Schrijvers...
De informatie: In het hart van Bos-
schenhuizenwerd ruim een eeuw ge-
leden een groot houten kruis ge-
plaatst. Sjeng Schrijvers: „De maker
is niet meer te achterhalen. Ik weet
wel dat het houten kruis in 1870 ver-
vangen werd door een massief smee-
dijzeren op een stenen sokkel. Het
houten crucifix werd tegen de zijgevel
van het vakwerkhuisje van opa Coe-
nen geplaatst, waar het spoedig
schuil ging onder een weelderige
druivenrank".
In 1923 organiseerde de jonkheidvan
Bosschenhuizen een weidefeest met
de meest frivole man van de buurt-
schap, Joep Beckers, als centrale fi-
guur. Dit gebeuren tilde de mensen
boven de sleur van alledag uit. Het
feest werd een groot succes. Met
zelfs een batig saldo van tweehon-
derdvijftig gulden...Besloten werd van
dat geld een kapel te bouwen. In 1924
was dat. Toenmalige wethouder Crut-
zen, grootvader van Simpelveldse
huisarts Jo Crutzen, maakte de teke-
ning. Het smeedijzeren kruis werd
overgeplaatst naar het pand Senden,
in die tijd aan een wegkruising gele-
gen. Bosschenhuizen verviel weer in,
normale sleur.

TIJDJE VRIJ MET NINO TOMADESSO

" De Heilig Hartkapel van buurtschap Bosschenhuizen.

POGING TOT BUNDELING KRACHTEN

Streektoneel in
zuid-oost-hoek

SIMPELVELD/VAALS - Door de
Simpelveldse toneelvereniging
Ons Toneel worden momenteel
plannen uitgewerkt om in de zuid-
oost-hoek van Limburg te komen
tot bundeling van toneelkracht.
Met name de gemeenten Vaals,
Wittem en Simpelveld zouden le-
den moeten leveren voor een
streektoneelclub. Om datresultaat
te bereiken wil de Simpelveldse
toneelclub onder meer gaan praten
met bestaande toneelgezelschap-
pen in de gemeente Wittem en in
Bocholtz. In eerste instantie wordt
echter geprobeerd via een leden-
werfaktie het eigen spelersareaal
uit te breiden.

Met dat laatste doel voor ogen houdt
Ons Toneel op maandag 19 septem-
ber open huis in zaal Broekmans
aan de Markt in Simpelveld. Daar
zal een beroepskracht van de Maas-
trichtse Toneelacademie luister bij-
zetten aan een avond die de bezoe-
kers confronteert met alle aspecten
die toneel te bieden heeft van op-
bouw van het podium tot acteren,
van grime tot souffleren en van ba-

sisexpressie tot regie. Daartoe zul-
len in eerste instantie de leden vanOns Toneel zelf in aktie komen.

Ons Toneel is door driezaken op hetidee van het streektoneel gekomen.Op de eerste plaats kampt de ver-
eniging al jaren met gebrek aanmannehjke acteurs. Op de tweedep aats is het ledenbestand al langmet meer voornamelijk gebaseerdop Simpelveldenaren De leden zijn
_fn h Jk,afkomstig uit de gemeen-ten Heerlen Kerkrade, Simpelveld,_!, _t

e" Vaals. En tenslotte is het_._!_!. i._!lek van de SimpelveldseSi_f_li".Vvet alleen afkomstig uit

_ _
«_W maar ook ui* alle omlig-gende gemeenten.

Voorzitster Hélène Smit - van Bins-__age .w n ?ns Toneel- afkom-sï__n_u!___rL en maar nu wonend inSimpelveld daarover: „Typisch ge-
_,__? Z .V661 leden van de vereni-ging uit Simpelveld weggetrokken,terwijl de nieuwste leden import!
__,?__?_" deTaren zi->n- We h°Pendat dit onze aktie om een bredere re-

gio te bestrijken positief zal beïn-
vloeden." Overigens is men er in de
vereniging van overtuigd dat Ons
Toneel honkvast in Simpelveld
moet blijven. Immers de banden
met die gemeente worden van le-
vensbelang geacht. Hélène Smit
daarover: „We zijn erg blij dat het
kwaliteitstoneel dat we nog steeds
wensen te brengen in Simpelveld
wordt gewaardeerd. We willen best
voor wat luchtige humor zorgen in
onze stukken, maar willen persé
niet de kant opvan de klucht zonder
enige pretentie. Ons vaste publiek
rekent niet alleen op een vrolijke
avond maar ook op toneelspel van
gehalte. Dat we nu al twee jaar ach-
ter elkaar een provinciale jurie heb-
ben uitgenodigd om onze uitvoerin-
gen te komen beoordelen getuigt
van onze wil die kwaliteit op zijn
minst te behouden."
Ons Toneel zal de open dag in Sim-
pelveld zelfextra bekendheid geven
door het huis aan huis verspreiden
van een folder. De vereniging hoopt
dat de open dag in elk geval druk
wordt bezocht. Niet alleen door mo-
gelijke kandidaten voor het lid-
maatschap maar door iedereen die
van toneel houdt en iets meer wil
weteh van het werk achter de scher-
men. Benadrukt wordt bij de aktie
dat dames en heren en/of meisjes en
jongens (vanaf 16 jaar) die interesse
hebben voor toneel geen enkele er-
varing hoeven te hebben op het po-
dium. Drempelvrees wordt als een
normale zaak ervaren. Bovendien
zoekt Ons Toneel niet alleen acteurs
en actrices. Er zijn ook bijvoorbeeld
vaardige handen van technische

mensen nodig. Wie nadere inlichtin-
gen wenst over Ons Toneel of be-
langstelling heeft om lid te worden
kan zich wenden tot Maria Heunen,
Frankenlaan 55 in Heerlen, telefoon
045-719266, tot Ellie Smeets, St.
Martinusstraat 15, Kerkrade, tele-

foon 045-411485, tot Hub Mulle-
neers, Rolduckerweg 2a in Simpel-
veld, telefoon 045-442483, tot Marij
van Loon, Kersenweide 6 in Wittem,
telefoon 04451-1737 of tot Rietje
Vermeeren, Kolmondstraat 120 in
Vaals, telefoon 04454-3674.

Programma
Kapelfeest
„Krenten" uit de Kapelfees-
ten:
11.00 uur: Mis voor de kapel. Ce-
lebrant hulpbisschop Castermans,
concelebranten pastoor Wiel
Vreuls en kapelaan Hub Crutzen.
Gelegenheidskoor uit Simpelveld-
se zangkoren, 0.1.v. Fred Piepers,
verleent „Gregoriaanse" mede-
werking.
12.00 uur: Frühschoppen in de
drie overdekte straten rond de ka-
pel. Mgr.Castermans hapt, geas-
sisteerd door burgemeester Te-
heux, in een reuze vlaai van bak-
kerij Franssen.
14.30 uur: Balonwedstrijd voor de
jeugd.
15.30 uur: Buutte, edner Wiel Vin-
ken bedient Rad van Avontuur.
20.00 uur: Openluchtbal onder
feestverlichting. Twee blaaskapel-
len van de Koninklijke Philharmo-
nie uit Bocholtz spelen er op los.

WEEKEND-
DIENSTEN
APOTHEKEN
De avond-,weekend- en zondag-
diensten beginnen op vrijdagavond
en eindigen de volgende week vrij-
dagochtend om 8.30 uur.
HEERLEN. Apotheek Voncken
Vergiliusstraat 18, tel. 713385 er
apotheek Ganzeweide, Stanley-
straat 23, Heerlerheide, tel. 210772.
NIEUWENHAGEN-SCHAES-
BERG- ÜBACH OVER WORMS
Apotheejc Lempers, Hoofdstraat 5
Schaesberg, tel. 310777. Zaterdag
van 9.30 tot 18 uur. Voor spoedge-
vallen dag en nacht geopend. Alle
andere apotheken in de Landgraal
zijn zaterdag geopend van 10 tot 13
uur.
KERKRADE - EIJGELSHOVEN.A
potheek Smithuis, V. Gronsveld-
straat 2, tel. 454000.
BLEIJERHEIDE. Apotheek Bleij
erheide, Bleijerheidestraat 52, tel.
460923. Zaterdag van 10.30 tot 16
uur en zondag van 12 tot 13 uur en
van 18 tot 19 uur. Voor spoedgeval-
len dag en nacht geopend.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Apo
theek Voncken, Dr. Ottenstraat 9.
Simpelveld, tel. 441100. Zaterdag
van 11 tot 15 uur en van 22 tot 22.3C
uur. Zondag van 13.30 tot 15 uur en
van 22 tot 22.30 uur.
HOENSBROEK. Apotheek Heg-
gen, Akerstraat Noord 43, tel.
213773. Voor spoedgevallen dag en
nacht geopend.

GROENE KRUIS
HEERLEN. Wachtdienst vooi
spoedgevallen zaterdag en zondag,
tel. 713712.
BOCHOLTZ. Wachtdienst voor
spoedgevallen zaterdag en zondag,
tel. 441500.
SIMPELVELD. Wachtdienst vooi
spoedgevallen zaterdag en zondag,
tel. 441587.
BRUNSSUM-SCHINVELD-JA-
BEEK. Wachtdienst voor spoedge-
vallen zaterdag en zondag, tel.
252845.
HOENSBROEK-MERKELBEEK-
BINGELRADE. Weekend en
avonddienst voor spoedgevallen tel.
212044, gezondheidscentrum tel.
214821.
KERKRADE. Voor spoedgevallen
is de dienstdoende verpleegkundi-
ge bereikbaar onder telefoonnum-
mer 452095.

ARTSEN
HEERLEN. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen b.g.g.
te1.712411.
BRUNSSUM-HOENSBROEK.
Voor spoedgevallen eigen huisarts
bellen.
KERKRADE-WEST. Voor spoed
gevallen eigen huisarts bellen.
SCHIMMERT. Voor spoedgevallen
eigen huisarts bellen.
KERKRADE-OOST. Tot zaterdag-
middag 12 uur eigen huisarts bellen.
Daarna tot zondagmorgen 10 uur
dokter Hubbers, Haghenstraat 61,
tel. 453003. Van zondagmorgen 10
tot maandagmorgen 8 uur dokter
Hamers, Hoofdstraat 28, tel. 452712.
SIMPELVELD-BOCHOLTZ. Dok-
ter Crutzen, Panneslagerstraat 3,
Simpelveld. Artsenpraktijk
te1.440333 voor spoedgevallen zater-
dag van 11 tot 11.30 uur.
SCHAESBERG. Voor spoedgeval-
len eigen huisarts bellen.
ÜBACH over WORMS-NIEUWEN-
HAGEN. Van zaterdag 12 tot zon-
dag 24 uur dokter H. Snijders, Wil-
helminastraat 1, Nieuwenhagen, tel.
312275.
VOERENDAAL. Dokter Gulde-
mond, Vloedsgraaf 12, tel. 753366.

TANDARTSEN
HEERLEN-HULSBERG-VOE-
RENDAAL. Tandarts V.d. Voort,
Hogeweg 47, Voerendaal, tel.
751450. Spreekuur van 11 tot 12 uur.
KERKRADE-ÜBACH OVER
WORMS-SCHAESBERG-NIEU-
WENHAGEN-EIJGELSHOVEN
Tandarts Engelen, Akerstraat 149,
Kerkrade. tel. 412207. Spreekuur
van 11.30 tot 12 uur en van 17 tot
17.30 uur.

SIMPELVELD-BOCHOLTZ-GUL-
PEN-VAALS-WIJLRE-WITTEM.
Tandarts V.d Heuy, Pr. Bemhard-
straat 1, Vaals. Tel. 04454-1533.
Spreekuur van 12.30 tot 13 uur.
BRUNSSUM-SCHINVELD-NUTH-
HOENSBROEK-SCHINNEN.
.Tandarts Schoffelen, Op de Vaard 9.
Brunssum, tel. 252797. Spreekuur
van 11.30 tot 12 uur en van 17.30 tot
18 uur.

Crossbaan in anderhalve maand klaar

„De Teggert”stak
handen uit mouwen

VOERENDAAL - In nauwelijks zesweken hebben ongeveer vijftien
bewoners van buurtvereniging
„De Teggert" in Voerendaal eenfraaie crossbaan voor de jeugd ge-
realiseerd. Deze baan wordt vol-
gende week zaterdagofficieel ge-opend als burgemeester Hub
Strous hoogstpersoonlijk op eencrossfiets een rondje zal gaan rij-den.

Het idee voor een dergelijke baan
werd geboren toen de Voerendaals
egemeenteraad besloot om crosster-reinen aan te leggen in Kunrade-Oost en Klimmen. Omdat volwasse-nen in De Teggert zich ook bezig-
houden met recreatiemogelijkhe-
den voor de jeugd (zo werd enkele
jaren geleden in dat buurtschap een
ijsbaan gecreëerd) besloot men me-
dewerking van de gemeente te vra-
gen die ook snel werd toegezegd.

Met schoppen, houwelen, harken en
kruiwagens kreeg het initiatief in
een mum van tijd gestalte: duizend
autobanden werden ingegraven,
vlaggemasten geplaatst en start- en
finishdoeken aangebracht.

Voorafgande aan de opening maken
de crossers samen met de drum-
band van harmonie St. David op 6
augustus een rondgang door het
dorp waarna burgemester Strous de
openingshandeling verricht. Leden
van wielerclub De Ster uit Geleen
demonstreren vervolgens hun kun-
nen en de dag wordt besloten met
onderlinge wedstrijden voor de
jeugdvanaf 4 jaar. Gestart wordt in
leeftijdsgroepen. Crossertjes kun-
nen zich aanmeldenvóór woensdag
3 augustus op de adressen Teggert
46, Teggert 64 of Teggert 80. Alle
deelnemertjes ontvangen een herin-
nering.

Regio kort
LANDGRAAF

" Het spreekuur van wethouder
Erkens komt behalve maandag ook
dehele maand augustus te verval-
len.

BOCHOLTZ

" Vandaag halen leden van de fan-
fare oud papier op in de wijken Hei-
weg, Baneheide, Koolhoverweg,
Groeneweg en Schoolstraat.

" Het Kindervakantiewerk kan
nog oude materialen gebruiken. Ge-
lieve deze af te geven bij J. Hünen,
Persoonstraat 25 of bij H. Brauns,
Irenehof 22.

SIMPELVELD
"De wethouders Franssen en
Grooten houden vandaag weer
spreekuur van 11 tot 13 uur.

Kienagenda
VANDAAG
Heerlen: 19.45 uur in het Kegelpa-
leis.
Kerkrade: 19.45 uur in zaal Krings
Spekholzerheide. 20 uur in zaal
Kloth. 19.45 uur in club 208.
Brunssum: 19.45 uur in het gemeen-
schapshuis De Burcht. 20 uur in het
Unitasgebouw.
Hoensbroek: In zaal 12 Ambachten
om 19.30 uur.
Übach over Worms: 20 uur in zaal
Eggen. 20 uur in zaal Vogelsanck.
Kerkrade: 19.45 uur in zaal Kloth.

ZONDAG
Heerlen: 20 uur in het gemeen-
schapshuis Schaesbergerweg. 20
uur in het gemeenschapshuis Lau-
rier. 19.45 uur in zaal Hermans
Schaesbergerweg. 20 uur in het ge-
bouw Sittarderweg. 19.45 uur in het
Kegelpaleis.
Kerkrade: 19.45 uur in zaal Krings
Spekholzerheide. 20 uur in uur in
zaal Kluitmans Bleijerheide. 20 uur
in zaal Kloth.
Brunssum: 19.45 uur in het gemeen-
schapshuisDe Burcht. 20 uur in het
Unitasgebouw. 19.45 uur in het ge-
meenschapshuis In 't Ven. 19.45 uur
in 't Schachtwiel, Rumpenerstraat.
Hoensbroek: 19.45 uur in het Tref-
centrum. 19.30 uur in het multifunc-
tioneel centrum. 19.30 uur in E
Ambachten.
Nieuwenhagen: 20 uur in het
Spaans Kentje.
Übach over Worms: 20 uur in zaal
Eggen.
Eijgelshoven: 19.45 uur in zaal A
genne Komm.
Nieuw-Einde: 19.45 uur in de Va-
renbeuk.
Heerlerheide: 19.45 uur in café het
Centrum aan de Ganzeweide.
Treebeek: 19.45 uur in het jeugd-
centrum.
Vaesrade: 19.30 uur in 't Pomp
huuske.
Schaesberg: 20 uur in wijkcentrum
Eikske.

MAANDAG
Heerlen: 20 uur in Stad Heerlen. 20
uur in het gemeenschapshuis Cau-
merbron. 20 uur in het gemeen-
schapshuis Schaesbergerveld. 20
uur in het Pauluscentrum de Wieer.
19.45 uur in zaal Hermans Schaes-
bergerweg. 19.45 uur in het Kegel-
paleis. 20 uur in het gemeenschaps-
huis Weiten.
Kerkrade: 19.45 uur in club 208.
19.45 uur in gemeenschapshuis Hei-
lust. 19.45 uur in zaal Krings Spek-
holzerheide. 20 uur in zaal Reuling.
20 uur in de Berenbos Rolducer-
veld. 19.45 uur in hotel Monopole.
19.45 uur in café 't Palet.
Brunssum: 19.45 uur in zaal Concor-
dia. 20 uur in het Open Huis. 20 uur
in café Het Schachtwiel.2o uur in
Unitasgebouw.
Nieuwenhagen: 20 uur in zaal Vee-
nendaal. 14 uur in het wijkcentrum
de Kleikoel. 20 uur in het Spaans
Kentje.
Hoensbroek: 19.30 uur in het club-
gebouw St.Jan Gebrook. 19.45 uur
in het Trefcentrum. 19.30 uur in het
multifunctioneel centrum. 19.30 uur
in gemeenschapshuis Mariarade.
Übach over Worms: 20 uur in het
gemeenschapshuis Lauradorp.
Simpelveld: 19.45 uur in zaal Kals-
beek.
Heksenberg: 19.30 uur in het ge-
meenschapshuis.
Eijgelshoven: 19.45 uur in zaal A
genne Komm.
Nieuw-Einde: 19.45 uur in het ge-
meenschapshuis Romantica.
Klimmen: 19.45 uur in zaal Claes-
sen.
Schinveld: 20 uur in het gemeen-
schapshuis 't Kloeëster.
Nuth: 20 uur in café Ter Voorst.
Treebeek: 20 uur in benedenzaal
Casino.

Concours Hippique
voor missionarissen
TEN ESSCHEN - Zondag houdt
het Missie Comité Ten Esschen
haar jaarlijks Concours Hippique
ten bate van de Hoensbroekse Mis-
sionarissen. Een en ander gebeurt
in samenwerking met de Landelij-
ke Rijvereniging Pegasus uit Huls-
berg.

De wedstrijden beginnen om tien
uur, terwijl deoffieciële opening om
twee uur met een parade van alle
deelnemers plaatsvindt. Direct
daarna geven dressuurruiters Jae-
nette Haazen en Raf Heiligers de-
monstraties.
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reportage, interview, achtergrond

Jan Pelleboer
al vijfendertig jaar
in de „weer”

„Het mooie weer komt
van God, het slechte

weer komt door mij”

HEERLEN - Hij gaat bij
voorkeur over straat met
zonnebril en hoed. Niet
omdat hij door Interpol
wordt gezocht, of iets
vreselijks heeft gedaan.
Nee, Jan Pelleboer (59)
geniet een haast
beangstigende
bekendheid omdat hij
zich bezighoudt met
weersverwachtingen.
Op campings overal in
Europa wordt door
Nederlanders 's morgens
om tien uur de
glanzende spriet uit de
wereldontvanger
getrokken. Van Portugal
tot achter in Noorwegen
klinkt dan via de
Wereldomroep dat zo
typerende, wat hoge,
ietwat landelijke
stemgeluid van de
weerman uit Eelde,
Drenthe.

"Tussen de 3000 en 4000 mensen
draaien dagelijks zijn weerlijn (05907-
-5907). acht lijnen, driemaal daags ver-
:i»erst. Velen sturen hem een ansicht-
■kaartje uit een ver land. Unifil-militai-
ren informeren vanuit het Midden-
Oosten naar het weer in de Sinai. Hij is
geïmiteerd door Seth Gaaikema, Piet
Bambergen. André van Duin, Wim
kan, en nu onlangs door („de beste")
Robert Paul.
Pelleboer treedt ook op voor de
TROS-televisie. Daartoe trekt elke
.week een complete cameraploeg naar
Woord-Drenthe, want de weerman
heeft geen zin om iedere keer naar Hil-
Versurn te reizen, en ze willem hem
maar wat graag.

Telexen
Vijf en dertig jaar lang houdt hij zich al
bezig met het weer. Eerst, op het vlieg-
veld Eelde en een tijdje bij het KNMI,
vrij snel begon hij voor zichzelf. In zijn
achterkamer staat de apparatuur waar
alle wijsheid uit moet komen: een
weerkaartenmachine, telexen met
weerberichten uit heelEuropa, printers
waar lange lijsten gecodeerde waarne-
mingen uit komen. Buiten de regen-
meter, op het dak de windmeter.

Naast het weer is Pelleboer ook actief
als redacteur van het weekblad Eelder
Dorpsklanken, dat enige faam geniet
op het gebied van de kleine, gemeng-
de berichtgeving. ..In de ...straat is gis-
teravond een groot konijn gepas-
seerd". Vorige week werd nauwgezet
melding gemaakt van de aankomst in
Eelde van 206 vleermuizen.

We zitten in de tuin, het is mooi weer,
zijn vrouw Janny zet thee en Jan Pelle-
boer verbaast zich. „Laatst belde zelfs
dat blad Privé. Ik zei: ik ben niet ge-
scheiden, en u mag het gerust contro-
leren, maar in mijn hele familie is ver-
der ook niets raars aan de hand".

Hoekrijgt iemand zon grote be-
kendheid door zich met weers-
verwachtingen bezig te hou-
den?

Pelleboer: „Tja. In de wintermaanden
hou ik alleen maar wat lezingen voor
boeren. Af en toe ben ik twee minuten
op de televisie en vertel iets over het
weer. En dan komen ze hier het tuin-
pad op en vragen ze: mogen wij u even
zien".

Bloemetje
„Ik wil niet klagen, ik kan het alleen
maar me zelf verwijten en er zijn toch
öok allerlei leuke dingen bij. Een me-

vrouw die hier naar toe komt en zegt:
ik luister altijd naar u in Zwitserland.
Nu was ik in de buurt van Eelde en ik
dacht: even een bloemetje brengen
aan meneer Pelleboer".

„Maar dan is er hierzon oriënteringsrit
voor fietsers en moeten ze eerst op de
ANWB-paddestoel kijken, die hier
voor het huis staat. Op het papier staat
vervolgens: en op nummer 24 woont
de bekende heer Pelleboer. Op zon
moment hoor je ze in koor roepen:
Goh, daar woont-ie, misschien zien we
hem wel. Intussen lig ik alweer achter
de heg".
„Het wordt pas helemaal een grote el-
lende als de organisatie van de fiets-
tocht heeft bedacht datze hier moeten
aanbellen. Stond ook op zon papier:
op nummer 24 belt u aan bij Pelleboer
en vraagt u hem hoeveel boeken hij
geschreven heeft. Toen al vier mensen
hadden aangebeld met diezelfde
vraag, rook mijn vrouw onraad. Ze
heeft een briefje op de deur geplakt: hij
heeft er drie geschreven. En we zijn
weer achter de heg gaan zitten".

„Nog een voorbeeld: we wilden wel
eens met het vliegtuig naar onze doch-
ter in Engeland. Op Schiphol begint
het dan al. Een man achter me in de rij
zegt: prima dat je naar Engeland gaat,
hoor, als je het mooie weer maar hier
laat. Het ergste kwam in het vliegtuig.

Ik werd ontdekt door een ouwe, wat
dove kerel. Dove mensen hebben toch
al de neiging hard te schreeuwen. Die
man begint te roepen: hier zit Pelle-
boer! ledereen staat op en staart ons
aan. Op zon moment wil ik er wel uit-
springen".
„In Luzem loopt een vrouw recht te-
gen me aan en zegt: als ik het niet
dacht, da's Pelleboer! In Oostenrijk zit-
ten we aan de gril in de Mozartstube.
Niet meer dan twintig mensen, dat lijkt
wel veilig. Plotseling tikt mij iemand op
de schouder en roept: mijn vrouw zei,
nu ga je het hem vragen: is het hem, of
is het hem niet. Daarna valt op het
vliegveld van Wenen een heel nest
Limburgers over je heen: wat voor
weer het is in Limburg".

„M'n vrouw en ik rijden door het Roer-
gebied en willen er wel even uit bij zon
Raststatte. We stappen uit. gaan naar
binnen maar hebben jammer genoeg
die bus uit Naaldwijk niet zien staan.
Een bus toeristen is het ergste: die
mensen zijn een dagje uit en dus op
hun geestigst. Ik doe de deur open, en
meteen begint iemand te schreeuwen:
Pelleboer, dat is Pelleboer. Wordt het
vandaag een zeven (Pelleboer is ge-
wend het weer dagelijks een cijfer te
geven). Ik loop er dan maar op af,
want je moet toch iets, en zeg: omdat
jullie een dagje uit zijn wordt het van-
daag een acht".

Komt dat allemaal door de tele-
visie?

„Nou nee, want toen ik alleen nog ra-
dio deed, werd ik herkend aan mijn
stem. Ik had nog niet gezegd: twee to-
matensoep" of het lopen begon al.
Alle zeven obers hadden plotseling iets
te doen aan ons tafeltje: asbak schoon-
maken, peper brengen, peper weer
ophalen, allemaal hadden ze even een
karweitje. Is het niet idioot?"

De geschiedenis
van Japan
Bob Tadema Sporry (tekst) en haar
echtgenoot Auke (tekeningen) hebben
ich in hun nieuwste bij Fibula - Van
Pishoeck Bussurn verschenen boek
gewaagd aan een geschiedenis van Ja-
pan. Het is een summier overzicht in
170 bladzijden, taai van stof totdat de
moderne tijden bereikt worden, waarin
pc isolatie van de eilandenreeks werd
«erbroken. Toch is het goed iets meer
Ie weten van dit land. waarmee Neder-
land lange tijd als enig westers land
connecties heeft (mogen) onderhou-
den. In zoverre voorziet het boek wel
fri een behoefte. Het kost ’ 19,50.

Schrijversdebuten
Kees de Bakker is bij dertigNederland-
ie schrijvers van naam en hun uitge-
vers nagegaan hoe litteraire debuten
lot stand kwamen. Waarom werd het
ene litteraire manuscript van een be-
npnnend schrijver direct uitgegeven en
liet andere pas na vele weigeringen?
Met deze vraagstelling leidt de auteurlijn lezers binnen in het aparte wereldje
Van de uitgeverijen. Hij vertelt in zijn
schetsen tal van wetenswaardigheden
ten bijzondere voorvallen, die het boek

niet alleen voor de litteraire diepgra-
vers maar ook voor gewone lezers en
scholen tot leuke lectuur maken. Bij
elke tekst plaatste hij een foto van de
schrijver ten tijde van diens debuut en
aan het einde geeft hij van elke behan-
delde schrijver de na het debuut ge-
volgde werken. Daarmee kan een le-
zende literatuurliefhebber jaren voor-
uit. De prijs bedraagt ’ 24,50.

Cor Lommers

Nieuw boek
over Strawinsky
Op volstrekt originele manier behan-
delen de auteurs Louis Andriessen en
Elmer Schönberger in hun boek Het
Apollinisch Uurwerk hun onderwerp
Igor Strawinsky. In onafhankelijke
hoofdstukken schrijven zij over leven
en werk van deze markante persoon-
lijkheid, door middel van analyses van
zijn werk en kritische kanttekeningen
bij zijn uitspraken, geschriften en ge-
dragingen en alles, wat er door ande-
ren over Strawinsky is gezegd. Daarbij
trekken zij in wetenschappelijke en se-
miwetenschappelijke (war)taal fel van
leer tegen (volgens de auteurs onjuiste)
waarde- en vooroordelen, die er met
betrekking tot het werk en de persoon
van Strawinsky bestaan, daarbij ge-
bruik makend van een overvloed aan

paradoxale en antithetische bewerin-
gen, waarmee het „ontsluieren van de
Waarheid" niet altijd gediend is. Inte-
ressant zijn vooral die gedeelten uit het
boek, waar door middel van muzikaal
bewijsmateriaal de onveranderlijke
muzikale houding van de componist in
zijn muziek wordt aangetoond en tege-
lijkertijd een strenge periodisering van
zijn oeuvre in termen van neoclassisis-
tisch, Russisch en serieel ter discussie
wordt gesteld.
De liefhebber van Strawinsky's mu-
ziek, die iets meer over de muziek en
de persoon van de componist te weten
wil komen, moet ik dit boek echter ont-
raden. Het vereist namelijk niet alleen
een grote achtergrondkennis (zowel
muziektechnisch als -historisch) en be-
heersing van het muzikaal vakjargon,
maar bovendien een grote bekendheid
met het hele oeuvre van deze compo-
nist. Voor eenieder, die dieper op deze
muzikale materie kan en wil ingaan, le-
vert dit boek een schat aan nieuwe
standpunten en meningen. Het vak-
manschap van beide auteurs garan-

deert de waarde ervan.
Uitgave: Uitgeverij De Bezige Bij, Am-
sterdam, 1983. Prijs ’ 99,-.

Jos Frusch

Lollig
Komt het ook omdat iedereen
interesse in en verstand van het
weer heeft?

Zijn vrouw Janny: „En door de manier
waarop je het brengt",,Pelleboer: „Ik
ben er zeer voor gaan waken niet op-
zettelijkde lollige broek te zijn. Het eer-
ste jaar heb ik me op de televisie ach-
teraf gezien iets teveel laten gaan. Ik
kwam op met een suikerbiet, of met
een kip hier uit de tuin. Ik heb het ook
al eens als Sinterklaas gedaan. Daar
moet je ontzettend mee oppassen. Ik
ben niet ingehuurd als komiek, maar
om iets over het weer te vertellen. Als
je teveel van die grappen maakt, duurt
het maar even of de mensen zeggen:
heb je die flauwe vent weer".
En zijn weer klopte ook al niet.
„Precies".

U hebt zich ook eens voor de te-
levisie in een telefooncel laten
rondrijden.

Pelleboer, licht beschaamd: „Ach ja, je
krijgt er je geld voor en de mensen van
de TROS wilden dat zo graag. Maar ik
moet wel zeggen: het was mijn idee
niet".

Tweedehands
Uitgeverij De Viergang heeft een boek-
jevan Judith Pollmann samengesteld,
waarin zij alle adressen waar men
tweedehandsgoederen kan kopen
heeft verzameld. Het boekje heet „Zo
goed als nieuw" en bevat 1732 adres-
sen met 283 soorten tweedehansgoe-
deren in 369 plaatsen in Nederland.
Een soort gouder. gids dus, maar dan
in hard rosé verpakt. Een kleur, die op
de eerste plaats pijn aan de ogen doet
en op de tweede plaats niet over het
hoofd gezien kan worden en dat is na-
tuurlijk de bedoeling. Het boekje zal
niet lang actueel kunnen zijn, zoals
blijkt uit de handleiding. Niet alleen
schieten de winkels in tweedehansgoe-
deren als paddestoelen uit de grond, ze
verdwijnen ook weer geruisloos. Volg
daarom de raad van de samenstelster:

bel altijd eerst de winkel op, die u wil
bezoeken, want dit soort winkels zijn
op onregelmatige tijden geopend en
bovendien kan men zo nagaan of de
winkel nog bestaat. Door middel van
een handig register kan men snel vin-
den wie wat heeft en waar men wat
kan vinden. Het boekje kost fl 12,50.

Zeven maanden
in een
trappistenklooster
De in Amerika wonende en docerende
Nederlandse theoloog en psycholoog
Henri Nouwen trok zich zeven maan-
den bij wijze van een langdurigeretrai-
te terug in een trappistenabdij in het
dal van de Genesee in de staat New
Vork. Hij hield er voor zich persoonlijk
een dagboek bij. dat hij op aandringen
van vrienden in het Engels uitgaf. On-
der de titel „Vreemdeling in het para-
dijs" is er nu bij De Haan Bussurn een
Nederlandse vertaling van verschenen.
Het is geen geschiedenis van het kloos-
terleven of een nauwgezette beschrij-
ving van het dagelijks leven in een
kloostergemeenschap maar een weer-
gave van zijn eigen gedachten en ge-
voelens tijdens de zeven maanden
waarin hij in alles het leven van de
Trappisten deelde. Nouwen is daarin

zeer oprecht. Hij schrijft vanuit de ka-
tholieke traditie, die waarde hecht aan
vroomheid en gebed. In zijn woord
vooraf twijfelt hij er aan of zijn boek in
Nederland en België wel zal aanslaan
omdat „woorden en gedachten, die in
deVerenigde Staten tot eenheid en ge-
meenschap leiden in Nederland en
België wrevel en irritatie oproepen".
Het is de vraag of dit helemaal waar is.
De verkoop van het goed en hier en
daar geestig geschreven boek zal het
uitwijzen.

Advertentie
En als een firma adverteert met:
Pelleboer voorspelt een goede
zomer. Dus voor al uw re-
genkleding naar... Hebt u dan
niet de pest in?

„Dat zat wat anders, maar ik word wel
op die manier belazerd. Janny en ik
hebben scherpe richtlijnen opgesteld
over reclame die ik doe. Geen radio en
televisie. En in advertenties alleen iets
datmet m'n werk te maken heeft. Iso-
latiemateriaal. Een ventilator. Plus die
advertentie voor een wereldontvanger,
want ik werk voor de Wereldomroep.
Dat is alles".
„Maar er gebeurtvan alles waar ik niet
van weet. Teksten als: Pelleboer aan
de kant, onze barometer aan de wand.
Of een advertentie in een krant in de
Noordoostpolder: Pelleboer verwacht
een strenge winter, dus dames, haal u
nieuwe winterjas tijdig bij modehuis
Dijkema".

~Ik heb die kerel opgebeld en geze|
ik voorspel geen strenge winter,
voorspel überhaupt niks, ik geef allj
verwachtingen. Nou, hij zou het r
een rectificeren. En wat staat er de
gende week in de advertentie van i
dehuis Dijkema: Pelleboer verw;
GEEN strenge winter, maar het kaï
wel één worden dus dames, haal
nieuwe winterjas tijdig bij... Ja, <ben je uitgepraat".

Geen moer
Zon meezinger van de arti« l
JanBoezeroen: „Erklopte gel
moer van Pelleboer", lijkt i
ook vervelend.

„Valt mee. Moerrijmt op Pelleboer,
daar gaat het zon man om. En
zingt: SOMS klopt er geen moer i
Pelleboer. Dat is waar. In een land
Nederland zit je met een percent!
van 80 procent heel goed. Dat g<
voor het KNMI, het geldt ook v<
mij".

Ziet hetofficiële KNMI u als e
grote concurrent?

„Valt wel mee. Toen ik daar in de jal
vijftig weg ging, was de verhouding
het begin niet prettig. Ze waren o
een beetje bang: iemand dievoor zi<
zelf begint met weersverwachting*
Maar er is nu geen enkele controvei
meer. Ik krijg via De Bilt de gegev«
van twintig weerstations in Nederlafl
en daar betaal ik voor. Als er een ov
collega met pensioen gaat. krijg ik 4
uitnodiging. Nee, niks meer dan j
hand. Ze zullen ook wel denken:
loopt al tegen de zestig".

Woede
We gaan praten over zowel &
woede als het leedvermaak fl
een weersverwachting die acll
teraf fout blijkt te zijn.

Pelleboer: „Dat zal eeuwig zo blijvfl
Het beroerde is wel: als het mooi w<Jis, hoor je geen mens. De Bilt en Peif
boer zijn dan geheel vergeten. Be<jf
het te regenen, dan gaat meteen vW
de telefoon. Daar komt bij: mooi W*
komt rechtstreeks van God. slefl
weer is de schuld van Pelleboer". 1
„Het regent en meteen een man at!
de telefoon: u had zon voorspelt i
nou sta ik hier op Schiermonnikoog!
blauwbekken! Aan de andere kant M
er ook mensen die mij vragen of m
nog lonend is voor het komende weM
emde een badpak te kopen. Of: Jj
willen volgende week naar dat of <|i
dal in Oostenrijk: wat denkt u ervanl.
U hebt eens gezegd: mensen d.
zich intensief met het weer bi
zighouden, zijn vaak wat w<_
derlijk.

„Klopt niet helemaal. Er zijn bijvO*
beeld op dit moment zon zeshond<ji
jongeren, die zich serieus met het w
bezighouden, dus dat is hoopgeveC1
Maar ik krijg lui aan de telefoon wa»
van ik denk: och, och, och".
„Ik ben ook al twee keer naar een p^
chiatrische inrichting geweest waar &
regenwaarnemer van me was opge"'
men. Er zijn natuurlijk ook nogal
mensen, die wat last krijgen als de o»
deren vallen".

Lekker
Wat is uw favoriete weer?

„Het ergste is: iedere dag hetze!'"!!
Dan is ervoor ons niets te verdienen-],
Winters: een hogedrukgebied,
elke dag mist. Waardeloos. Maar a'<«
zien daarvan: 22 graden, windkracht
dat vind ik lekker. Dan klaagt er o\
bijna niemand. Dat klagen begint wn
bij 28 graden".
„En een leuk record is natuurlijk °3
zeer interessant. De winter van \"'A
staat bij mij zeer hoog genoteerd, n
als er maar geen doden bij vallen eij
een zware storm zo af en toe ook n<jj
boeiend. Ik vind het ook goed jj
Onze Lieve Heer in deze jachtigeo^ï
ge wereld zo af en toe zegt: julliewildj
vandaag weer van alles en nog
maar je komt de deur niet uit, wan'■i
gooi er een fikse sneeuwstorm ol' J
heen. Het hoeft niet elke winter. En
boeren moeten ook zorgen dat ze SJ
noeg vreterij voor de beesten achter
hand hebben. Maar dat de natuur ol
de baas is, ons even terug fluit: datfn
ik wel".

Mopje
De telexbel gaat: iemand vra»*(
met spoed wat voor weer "wordt.

„Daar begin ik niet aan. Soms den%
wel eens: de mensen worden sefa
gekker. Neem nou dit. Over mij gaa j
het land het volgende mopje, en "moet er meteen bij zeggen: erg h° j

staand is het niet. Het gaat zo: ee.^
dat de vrouw van Pelleboer wil & A
den. Goh, nee. Ontknoping: dat k° ,
omdat hij er altijd naast zit".
„Zoiets gaat dan een eigen leven j

den. Mijn vrouw Janny werd l3^
door iemand even apart genomen ,
zei: ik wil me er verder niet mee J
moeien, maar is het waar dat) j„j
gaan scheiden En mijn zoon, °* u\
Zuid-Holland onderwijzer is, rl?°igifM
laatst een meisje op het schoolP
zeggen: erg hè, ze zeggen dat me'^Pelleboer gaat scheiden omdat ze 3. £
kinderen kunnen krijgen. Maar o (
niet waar. Want de zoon van me
Pelleboer is onze meester".

Tony van der Mcul^J;

Salamanders
Uitgeverij Querido gaat gestaag verder
met het uitbrengen van bekende titels
in de goedkope Salamanderreeks.
Voor een paar gulden kan men het
boek krijgen, dat ook een veel duurde-
re versie heeft gehadof dat al enige tijd
uit de running is. De Salamandertjes
zien er de laatste tijd heel aantrekkelijk,
uit. Het papier en de druk zijn verbe-
terd en zoiets leest natuurlijk wel een
stuk prettiger. De nieuwste aanwinsten
in de Salamanderreeks zijn Max Have-
laar van Multatuli (fl 12,50), De
Adriaantjes van Lodewijk van Deyssel,
Jaap van Jac. van Looy, Met Louis
Couperus in Afrika, De blauw-zilveren
koning van Willem Brakman en De
amazone van J.Ritzerfeld(alle f19,90).
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reportage, interview, achtergrond

Dienstplichtig
Nederland
verzameld
in Kerkrade

Nieuw Defensiekantoor, drempel
tussen maatschappij en krijgsmacht

ERKRADE - In 1975 werd aan de Tweede Kamer
e nota 'Spreiding Rijksdiensten' aangeboden. De
1 moeilijkheden verkerende regio's in het land, met
ame daar waar grote werkloosheid was ontstaan,
buden 'schrijftafels' uit Den Haag krijgen om zo-
oende de arbeidsmarkt wat meer body te geven,
let de in gebruikname van het Defensiekantoor in^
terkrade is de spreiding van de Defensiediensten
'snuit Den Haag naar Zuid-Limburg afgesloten.

hjsn eenmaal bekend was, dat dien-

' _k
n van Defensie gespreid moesten

" jj°rden is men direct van start gegaan.
-jTjf 1 mei 1977 kwam de afdeling Pen-
„jf^nen en Wachtgelden naar Heer-
| *11. met 54 ambtenaren uit Den Haag
di /?*° n 70 nieuwe hier uit Limburg. In-
(j^dels heeft deze afdeling 165 mede-
(/^fkers in dienst en is op diverse plaat-

*Ji in Heerlen gehuisvest. Dat blijft
% zo, alleen het archief van deze af-

,<. jj'n9komt in het nieuwe gebouw in
$ *rkrade. Vijfentwintig ambtenaren
ei ?eken eveneens op 1 mei neer in het
,4|. erneentelijk Administratiegebouw in
,J r̂krade. Dat waren de jongens van

y lr>anciëel beheer en Geneeskundige
sj die binnenkort overgaan
,$ het nieuwe kantoor. Midden no-
i L^ber 1977 nog een verhuizing, dit

k . Qer hetBureau Registratie, Informatie
,U plagen Personeel', dat een onder-

jjJHenvond in de oude kantoren van
~ Staatsmijn Emma aan de Aker-
i tussen Passart en Tree-. ek. Ook dit bureau gaat met haar gi-

nösche archieven naar het nieuwe
k ntoor in Kerkrade. Komt nog bij dat
D,.r 1 augustus de Directie Dienst-ig Jfthtzaken verhuist (156 man) de Af-
d n 9 Geneeskundige Aangelegenhe-

id n Dienstplichtkeuring (22 man) en

' 9eReling Geneeskundige Aangele-
iden (27 medewerkers).

1 Uit e namen van diensten die deel
J ta^^en van net Srandiose perso-
\ lene.sPa^ket van het ministerie van De-
-Ig_ se. Bij Defensie hebben ze er overi-
jl\n niet zovee' problemen mee. Ze
I W(/en de naam van de afdeling ge-
S \,Q/n ar en krijgen zo een 'begrip' dat

*■ iv*' buitenstaanders onbegrijpelijk is,
[l Q*r voor 'insiders' zeer handelbaar.
I en zakjes melkpoe-
i '«op ]e bijvoorbeeld de term 'Cadi'

<j*n- Rangschik dat alstublief niet on-
L de normale suiker- en melkmer-

; 'g, ' Cadi staat heel gewoon voor
tt^ne dienst. Voor geheime codes

je inderdaad bij het leger zijn.

"Het Defensiekantoor vanuit de lucht gezien (in aanbouw in oktober 1982). Prompt één van demeest imposante gebouwen van Kerkrade

Nodig
*«' kriJ9smacht heeft jaarlijks
O- 47000 dienstplichtigen

ji f(j '9- Daarvan gaan er jaarlijks. i.j d 42.000 naar de Land-
1500 naar de Marine en

44t ° naar de Luchtmacht." En■ l,ty*e9t de nieuwe directeur Mr.
f b|-.' Mazel zonder blikken of
I **atCn ' aso het de gewoonste

' '**r|--Va" dc de wereld is dat
j '««iJ^s «en club jongens in de
1 fcojd0

jd van 17 tot 20 jaar in deije otte van het inwonertal van
1 l»iup*°,eente Landgraaf, 's ko-

WaPenrok wordt aange-
'<> _£*?"" Maar voor Mazel is het
1 W%r |

e gewoonste zaak van de
jti« | d, ergo zijn hele organisa-

v<je * erop gericht die taak uit te
\ Wich

*n' De Directie Dienst
1Hj^ **«ken is er verantwoorde-
i4e .°or op het juiste moment
Nd ste dienstplichtigen in

i l<*ij00<inde aantallen voor de
1*oh___ lachtonderdelen be-daar te hebben.

'de __,taak ligt °P de drempel tussen

' 2eSt h3tschaPP'J en de krijgsmacht,"
wecteur Mazel. Overigens een

fraaie drempel, gesitueerd aan deKos-
terbeemden in Kerkrade, een zijstraat
van de Centrumweg. Een drempel die
30 miljoen gulden heeft gekost en
waar men twee jaar aan heeft ge-
bouwd. In de lege kamers hangen
Hare Majesteit en Prins Claus in de
veelvuldigheid van hun statieportret-
ten te wachten op het ambtenarenvolk
dat nu aanstonds de drempel zal ne-
men. Dit weekeinde neemt de verhui-
zing van de Directie Dienstplichtzaken
van Den Haag naar Kerkrade een aan-
vang. Een enorme operatie, waarvan
de eerste fase in 36 uur voltooid moet
zijn. Het archief is eigenlijk het belang-
rijkste voor de hele dienst. Enorme ar-
chiefruimten vormen dan ook de ga-
pende holle buiken van het gebouw

die nu gevuld worden met de informa
tic van dienstplichtig Nederland.

" Tussen de 11 en 12 kilometer archief, dienstplichtig Nederland verza-
meld.

# Het Defensie- schip . Kerkrade is nu niet alleen maarKlankstad.

Informatie
Een vracht aan informatie. „Die we na-
tuurlijk trouw bewaken. Alleen Defen-
sie en de dienst Civiele Verdediging
van Binnenlandse Zaken kan beschik-
ken over deze gegevens. Verder nie-
mand. Er zijn veiligheidssystemen in-
gebouwd, zodat alleen de bevoegde
personen bij die gegevens kunnen.
Daar zijn we erg serieus in; geen flau-
wekul," zegt directeur Mazel resoluut.
Behalve de 11 tot 12 kilometer archief
die binnen wordt gedragen in Kerkra-
de beschikt bijvoorbeeld de Afdeling

Geneeskundige Dienstplichtkeuring
over een microfilmarchief waarin de
medische gegevens van naar schatting
55 miljoen personen in opgeslagen is.
Het zijn de gegevens van de keuringen
die dienstplichtigen ondergaan op di-
verse plaatsen in ons land, die gege-
vens worden overigens 100 jaar be-
waard. In 1983 worden door de keu-
rend artsen bij de keuringscommissies
van de zeven indelingsraden ruim
120.000 dienstplichtkeuringen ver-
richt. Ook die gegevens worden in
Kerkrade verzameld en bewaard.

Uiteraard is ook de hulp van de com-
puter ingeroepen. Via telefoonlijnen is
Kerkrade verbonden met de centrale
computer van Defensie die in het
Westland (De Lier) staat. Vooral het af-
handelen van correspondentie ge-
beurd per computer. Daarvoor zijn ook
op de secretarie van de Directie Diens-
plichtzaken, terminals voor de bedie-
ning van de computer te vinden.

Werk
De spreiding van de defensiedienstenheeft effect gehad. Uit de getallen diedoor het ministerie zijn geproduceerd,
blijkt dat 74 procent uit Limburg komt.
Daaronder bekende Limburgers. Bij-
voorbeeld dokter Van Wijk, ex-huis-
arts te Valkenburg aan de Geul die
hoofd is geworden van de Afdeling
Geneeskundige Aangelegenheden. De
directeur van het Huis van Bewaring inMaastricht, de heer Harmans wordtadjunct-directeur van de DirectieDienstplichtzaken. Hoewel in het ver-leden vaker werd getwijfeld aan het ef-fect van de spreidingsoperatie op de
werkgelegenheid in de regio, blijkt nu

toch, dat 42 procent van de mensen
die op de diverse afdelingen komen te
werken voorheen werkloos waren, een
club van toch altijd nog 86 mensen.

Maar dat heeft natuurlijk ook conse-
quenties voor Den Haag. In Limburg
hebben mensen een nieuwe baan ge-
vonden, maar in Den Haag hebben
157 ambtenaren (72 procent van de
totale sterkte toen de diensten nog
daar gevestigd waren) hun baan verlo-
ren. Dat betekent niet dat ze werkloos
zijn, er is voor herplaatsing gezorgd,
enkelen zijn op wachtgeld gezet, enke-
len afgekeurd. „Maar al met al, mede
gezien de bezuinigingen en inkrimpin-
gen is dat een heel moeilijke operatie
geweest" aldus Van Dusseldorp van
het Bureau Spreiding Defensiedien-
sten. Alhoewel de operatie die heeft
geleid tot het verkrijgen van werk voor
deze 86 mensen, kostbaar en tijdro-
vend genoemd mag worden. De heer
F.W. van Dusseldorp zegt: „De sprei-
ding is natuurlijk doorkruist door be-
zuinigingsoperaties. Ook hier is inkrim-
ping aan de orde van de dag. Werd
eindvan de jarenzeventig nog gespro-
ken over 530 arbeidsplaatsen in Zuid-
Limburg in het kader van de spreiding
van Defensiediensten, nu weten we
dat het er 445 zijn. Defensiediensten
zijn geen groeidienten zoals het ABP of
CBS. Nadat de hele spreidingsoperatie
voltooid is, na een half jaar ongeveer,
wordt opnieuw bekeken of er mensen
bij moeten of niet".

# Terminals voor directe verbindingen met de centrale computer van De
fensie in het Westland.

Huizen
De Haagse ambtenaren die meeko-
men naar het zuiden — in totaal 68 —
moeten in deregio gehuisvest worden.

Dat is niet bepaald van een leien dakje
gegaan. Het bleek namelijk dat in
Kerkrade erg moeilijk aan eengezins-
woningen te komen was. Woning-
bouwprogramma's worden in Kerkra-
de nog maar zeer karig doorgevoerd
en niet in de sector eengezinswoningen
met een betaalbare huur. Veel ambte-
naren uit Den Haag hebben daarom
een huurwoning genomen. Via de
NEDU in Heerlen (buro voor verhuur
van woningen in eigendom van ABP)

hebben 16 ambtenaren een onderko-
men gekregen. Anderen huren van de
gemeente Kerkrade, Heerlen, Land-
graaf en anderen (in totaal 37 ambte-
naren) en in totaal 17 ambtenaren
hebben een huis gekocht. Zes in Kerk-
rade, vier in Heerlen, drie in Land-
graaf, twee in Nuth en twee in Voeren-
daal. De heer Dusseldorp ontkende
dat het feit dat weinig Haagse ambte-
naren in Kerkrade gaan wonen te ma-
ken zou hebben met het ontbreken
van Openbaar Onderwijs in de ge-
meente Kerkrade. Volgens Dusseldorp
is een en ander alleen terug te voeren
op de mogelijkhedenom een geschikte
woning te krijgen.

Maar voor Limburg tellen in eerste
instantie de gewonnen arbeids-
plaatsen. Er is werk. Geen 'gesjra-
vel' onder de grond, maar werk
waar een beperkt aantal jonge
mensen uit de regio aan de slag
kan. Samen met de andere ar-
beidsplaatsen die zijn gecreëerd
in het kader van de spreiding van
Rijksdiensten zorgt dit voor een
zekere werkgelegenheid, ook in
Kerkrade waar ruimtelijk gezien
nog plaats is voor meer mensen in
het nieuwe gebouw, het Defensie-
schip, van Kerkrade. De diensten
en afdelingen zitten ruim in het
jasje, want in totaal kunnen er
400 mensen werken in het nieuwe
gebouw en er komen nu rond de
320. In totaal kunnen er dus nog
80 bij. Maar of dat ooit zover zal
komen? Tachtig dat kan veel
of weinig zijn, 't ligt er maar aan
hoe je het bekijkt.

door
wim
dragstra

Dier
Lieveheers-

beestjes
Een van de populairste en in onze'
ogen vriendelijkste kéversoort is-
het levendig, helder gekleurd liè-'
veheersbeestje. Maar liefst vier-
duizend soorten telt de familie
van de lieveheersbeestjes ën~
daarvan komen negenenvijftig af-
gevaardigden in ons land voor.,
De bekendste zijn wel het zespun^
tige lieveheersbeestje met rode.-
zwartgevlekte dekschilden en hef
tweestippelige lieveheersbeestje."
meestal rood met twee zwarte
stippen op de dekschilden maar
ook vaak zwart met twee rode
stippen öf, om het nog ingewik-
kelder te maken, dikwijls ook,
éénkleung rood of zwart met al-
lerlei overgangen daartussen

Lieveheersbeestjes hebben hel-
dere, zeer vaak contrastrijke kleu-
ren met zeer veel variaties: rood
en zwart of geel en zwart gevlekt
of eenkleurig zwart, geel of rood.
De kleuren en tekeningen varië-
ren zo sterk, dat je er voor de de-
terminatie van de soort niet al te
veel op kunt vertrouwen. Ge-
woonlijk vormen de stippen- o_
punten op de dekschilden het
beste herkenningsteken.

De kevers zijn klein, lang ovaal
bijna cirkelvormig: half bolvormig
en van onderen vlak. De dek-
schilden zijn bij de meeste soor-
ten kaal en glanzend. Het over-
grote deel van deze diertjes zijn
felle rovers waarmee ze ons een
zeer welkome dienst bewijzen in
de strijd tegen blad- en schildlui-
zen, mijten en springstaarten.
Slechts een tweetal bij ons voor-
komende soorten is pure plante-
neter. die zich voedt met het sap'
uit de bladeren. Ze kunnen dan
op cultuurgewassen schadelijk
zijn. zoals het luzerne-lieveheers-
beestje (of het 24-stippelige lieve-
heersbeestje) op luzerne en kla-»
ver.

Succes
De bontgekleurde larven van de
lieveheersbeestjes zijn eveneens
vraatzuchtige rovers die grote
hoeveelheden blad- en schildlui-
zen verdelgen en met de volwas-
sen kevers in staat zijn een plaag
van deze luizen te verhinderen.
Overigens werd in het kader van
de biologische bestrijding het eer-
ste succes geboekt met lieve-
heersbeestjes en met name het
Australische. In zijn land van her-
komst had zich dit gespecialiseerd
in het verorberen van deAustrali-
sche wolschildluis. Toen deze lui-
zen de citruscultuur in Californië
bedreigden, werden Australische
lieveheersbeestjes ingevoerd die
de zaak zo effectief aanpakten,
dat het wolschildluizengevaar
spoedig was geweken en de ci-
trusoogst was gered.

Het lieveheersbeestje produceert
tussen de 100 en 400 gele of
roodachtige eitjes en zet ze in
groepjes af op bladeren, gewoon-'
lijk in de buurt van bladluizenko-"
lonies zodat de voedselvoorzie-"
ning voor de larven is verzekerd.
De totale ontwikkelingsduur van
ei tot volwassen insekt, waarvan
drie weken in het larvestadium
wordt doorgebracht, duurt vier
tot vijf weken. Wanneer de larven
zich gaan verpoppen. hechten ze
zich met het achtereind vast aan
planten. Evenals de kevers zijn
ook de poppen opvallend van'
kleur.

Oliebeestjes
Vooral na een bladluizenjaai
dens een lange, droge zomer, en -er duseen overvloed aan voedsel-
is, kunnen de kevertjes zich in,
grote aantallen ontwikkelen.
Wanneer je een lieveheersbeestje
beetpakt, scheidt het een bittere,
oranje-gele vloeistof af die de
hand kleurt en nog een hele tijd
naruikt. Vanwege die geelachtige
vloeistof (het zogenaamde reflex-,
bloed) worden ze plaatselijk ook
wel oliebeestjes genoemd.
Een nog niet opgelost verschijnsel
is de opvallende gewoonte van
bepaalde soorten om in groepen
bijeen te leven zowel tijdens de
winter in beschutte plekjes als in_
de zomer in het open veld. Op-
eens kunnen ze massaal ergens
zonder aanwijsbare of verklaar-
bare reden neerstrijken.
Soms overwinteren enkele exem-
plaren in onze woningen, waar ze
door de warmte van de centrale
verwarming midden in de winter
uit hun rust ontwaken. Dat is dan
niet zo best voor ze, aangezien ze
niet in de winterrust kunnen te-
rugkeren. Ze gaan dan in de wo-
ning wat rondscharrelen, maar
gaan aan voedselgebrek spoedig
dood.

GER OIJEN
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Voor degevoelige huid.

Ë m^^T"_^B __T"^ I y I *_■ Sensitive Line met Avocadin verzacht, reguleert en beschermt de

" VI (l( m^ Mm gevoelige huid.De serie bestaat uit reinigingsmelk, gezichtslotion, dag-
mJ±i_^M m JL^L^_ |VyIV m i^_h_ yl H en nachtcrème. Verkrijgbaar bij drogisten ofparfumeriezaken.

het schoonheidsgeheim
van de avocado. ssf- jaöe

Subsidieregeling
voor kinderen in schoolinternaten

Met ingang van 1 augustus 1983 Een brochure met inlichtingen over
treedt de subsidieregeling voor deze subsidiemogelijkheidkan men
schoolinternaten in werking. Deze aanvragen aan het Secretariaat van
regeling van het Ministerie van de Stichting Schoolinternaten
VY.V.C. dient ter vervanging van de Nederland, Postbus 430, 5800 AK
financiering via de Algemene Venray.
Bijstandswet.

De nieuwe regeling voorziet in een WW . ,
individuelesubsidie aan ouders, die TmmWltom. Stichting
niet in staat zijn de kosten voor een I__»J_\ schoolinternaten
noodzakelijk verblijfvan een kind in nederland
een schoolinternaat te betalen._________________________________________________________________

————_____-—-—-—

Toekomstige
ondernemers

en/Of bezitters Wie na 1 augustus 1980 een
van miriripn detailhandelzaak wil overnemen of wil
Vdli IlllUUeil- starten, moet in het bezit zijn van een

StandSdiplOlTia ondernemersdiploma detailhandel.

Opgelet! Wij leiden hiervoor op
Met dit diploma kan men elke
detailhandelzaak starten, behalve een
zaak in vuurwapenen en
drogisterij-artikelen.
Inlichtingen en aanmeldingen
Tel. 04494-45382 (bij geen
gehoor: 04494-41732) 12136-

-_____________________ OPLEIDINGSINSTITUUT""I^F" "^ VOOR SCHOONHEIDSSPECIALISTE

■__ "<■ Steuree'dSSPeC'dl'S,e___l Zeer BunstiB gelegen, recht tegenover het stationp _^^ Dag-en avondopleiding_ M Aanvang nieuwe cursus schoonheids-
f <_>|| _. (»__€>_<_» specialiste en pedicure: September 1983 a.s.
[ WW«_IIÖ^-j Open huis:Elkezalerdag van W-13.00uur (volgensafspraak)

LIJ Stationsplein 7- 8 - Sittard
Tel. 04490- 12510/21159 - 04494-46487

Informatica opleidingen
De Afdeling Informatica Onderwijs van hetEconomisch InstituutTilburg verzorgt
(mondelinge) avondkursussen op het gebied van de informatica, voor de regio
Zuid-Nederland.

Voor nadere informatie verwijzen wij naar het E.1.T.-kursuskompas 1983/1984,
een studiegidswaarin diversekursussen worden beschreven die opleiden tot de
zogenaamde AMBI-examens, die onder rijkstoezicht worden afgenomen, maar
ookkursussen die bestemd zijn voor specifieke groepenfunctionarissen, zoals
een gebruikerskursus en een kursus mikroprocessoren.
Deze studiegidsen zijn o.a. te verkrijgen tijdens onzes ,vragenuurtjes", die
gehoudenworden te:

- Heerlen, op 1 en 2 augustus, in het Grand Hotel, Groene Boord 23.

- Eindhoven, op 3 en 4 augustus, in Holiday Inn, Montgomerylaan1.
- Breda, op 8 en 9 augustus, in het Turfschip Chasséveld.

Aanvangstijdenvooralle avonden: 20.00 uur.

Het kursuskompas 1983/1984 wordt U geheel kosteloos en vrijblijvend
toegezonden. Een briefje naar het E.1.T., antwoordnummer 97,
5000 WB Tilburg is voldoende.
U kunt ook bellen: 013-662216/662196.

Het Economisch Instituut Tilburg is een wetenschappelijk instituut zonder
winstoogmerk, verbonden aan deKatholieke Hogeschool te Tilburg.

Economisch Instituut Tilburg
Hogeschoollaan 225,5037 GC Tilburg

Mehr Zinsen
Sparbriefe in D-Mark
Typ A &£5% jetzt 7 %
Typ N &J5% jetzt 7,25%
(Laufzeit 4 Jahre, Auszahlung netto)

Ê^^

Deutsche Bank V-A
Aachen, Friedrich-Wilhelm-Platz 15, Tel. 09-49-241/466-1
Alsdorf, Rathausstr. 4, Tel. 0949-2404/21005 Eschweiler,
Englerthstr. 12, Tel. 0949-2403/4061-63 Herzogenrath,
Kleikstr. 1, Tel. 0949-2406/3067 Hückelhoven, Parkhofstr.
111 Tel 0949-2433/4031 Jülich, Kölnstr. 3, Tel. 0949-
-2461/53065 Merkstein, Kirchrather Str. 150, Tel. 0949-
-2406/6091 " Stolberg, Rathausstr. 16a, Tel. 0949-2402/
23091 Übach-Palenberg, Talstr. 2. Tel. 0949-2451 /4051
Würselen, Kalserstr. 97, Tel. 0949-2405/21058

yfffl | f DAG-/AVONDSCHOOL VOOR M.E.A.O.
VOLWASSENEN Klompstraat 30-

ONDERWIJS HEERLEN
RUKSG£Sl«sdi__rc_ Vanaf maandag 1 augustus is de inschrijving geopend
ot(^\a^c(N voor de volgende opleidingen:

- EENJARIGE FULLTIME DAGOPLEIDING M.E.A.O.
voor HAVO VWO-abituriënten. Alle richtingen.
Dit jaar slaagde ca. 80% van de kandidaten.

- AVONDOPLEIDINGEN M.E.A.O. - alle richtingen
Deelopleidingen:

- BEDRIJFSADMINISTRATIEVE SPOEDOPLEIDING
(niveau MBA) dagopleiding één jaar, avondopleiding twee jaar.

- LOGISTIEK MANAGEMENT (w.o. goederenstroombeheersing)
- ASSURANTIE (niveau Assurantiebezorger B)
- WISKUNDIGE AUTOMATISERINGSOPLEIDING
- BEDRIJFSADMINISTRATIEVE AUTOMATISERINGSOPLEIDING
- INFORMATICA
- VOORBEREIDING OPEN UNIVERSITEIT (rechten)
Aanmeldingen maandag t/m donderdag van 18.00 - 20.00 uur in het
CORIOVALLUM COLLEGE, Klompstraat 30 Heerlen, tel. 045-713105.

Binnenkort kan elk bedrijf beschikken over een (microcomputer.
Maar kunnen de mensen in het bedrijf er ook mee werken? Het is

nn de tijd om iets te doen aan:

COMPUTERKENNIS
EDUCOM-OPLEIDINGEN verzorgt in Roermond avondcursussen vanaf

Basiskennis Informatica
tot

complete programmeursopleiding
Vraag informatie bij EDUCOM OPLEIDINGEN, antwoordnummer

1004, 6040 VB Roermond. (Postzegel niet nodig)

FI_l imM - Bisschop Boermansstraat 40,
_D_L_/U^WIVI ___.

6041 KM Roermond
OPLEIDINGEN Telefoon: 04780-10887 13é1H4

VOLVO 245 DLA combi,
okt. '77, le eig., km.st.
86.000, kl. geel, ANWB-
keuring toegest., pr.

’ 11.000,-. Provincialeweg
Z. 50, Oirsbeek, tel. 04492-
-3630.
Te k. HONDA Accord,
3-drs., trekh.r radio, bj. '78,
blauwmet., i.z.g.st., vr.pr.

’ 5250,-. Laagstr. 78, Steen-
berg - Hoensbroek.
Koopje, FIAT 125P, bj. '78,
op gas, i.z.g.st., vr.pr.

’ 2150,-. Weyenbergstr.
248, Hoensbroek (flat).

Te k. FORD Taunus 2 L,
op gas, trekh., radio, bj. '78,
vr.pr. ’4200,-. Laagstr. 34,
Steenberg - HoensEroek.
Te k. RENAULT 4 F 6 be-
stel, met ruiten en bank,
bj. 81, le eig. Heisterberg
55, Hoensbroek.
Te k. OPEL Kadett 12 N,
bj. '75, kl. groenmet., zeer
mooi, pr. ’2250,-. Tel. 045-
-719335.
Te k. BMW 520, bj. '80,
89.000 km, in prima staat,
groenmet., puum., stereo-
ïnstall., sunroof, vr.pr.

’ 16.750,-. Tel. 045-241731.
na 18.00 uur.
Te k. MERCEDES 200D
1975, nieuw gespoten, na
18.00 uur, tel. 04704-1799.
Te k. OPEL Kadett 1980
5-drs., Looimolenstraat 28,
Sittard.
Weg. omst. te k. CITROEN
GS nov. '79, kmst. 30.000,
tel. 04490-14590.
CARROSSERIEBE-
DRIJF biedt aan uw auto
geheel uitdeuken en spui-
ten va. ’5OO-, tel. 045-
-312081.
Te koop aangeboden: div.
gebruikte LANDROVERS
88" en 109" zowel diesel als
benzine. Automobielcen-
trale De Uiver BV, Provin-
cialeweg Noord 85-87,
Doenrade, (Lb.), tel. 04492-
-1931.

Nieuw: FORD Orion-show
bij automobielbedrijf Jos
Bogman BVC. Weth. San-
gersstr. 7, Beek, tel. 04402-
-75353.
SIMCA 1100 '75 met radio
vr.pr. ’950-, tel. 04406-
-41001.
RENAULT TL4 '75 kmst.
89.000, vr.pr. ’ 1150-, tel.
04406-41001.
Te k. PEUGEOT 304 '76
kmst. 80.000 met radio,
vr.pr. ’ 1950-, tel. 04406-
-44001.
Te k. BMW R5O origineel
en mooi zond. blok met
carb. en versn.bak, tel. 045-
-451549.
Te k. crossmotor HONDA
250 cc, bj. eind '81 i.z.g.st.
mcl. onderd. en kleding,
pr. n.o.t.k. tel. 045-441225.
Te k. YAMAHA cross 80
cc. kl. model, bj. '81, Pr.
’900,-, tel. 045-418171.
Te k. PANHARD 17 BT,
'Relmax' bi. 1963, zeer
mooi, rijklaar, prijs

’ 2800-,Past. v. Eysstr. 10,
Geleen, tel. 04494-47112.
Te koop zeer mooie RER-
NAULT 5 TL als nw. kleur
rood, kmst. 60.000 bj. '79,
tel. 043-75346.
Voor FSO POLONEZ
5-deurs vanaf ’ 14.995-
Garage Piet de la Roy en
Zn. Hoofdstr. 114 Hoens-
broek, ook zaterdags ge-
opend, tel. 045-212896.
Voor SKODA naar garage
Piet de la Roy en zn.
Hoofdstr. 114 Hoensbroek,
tel. 045-212896, ook zater-
dags geopend.
GOLF Diesel 79 .9500,-.
Mini 1100 special 78
f4750-, Mini 1000 76
f2250,-; Renault 5 76
f2950,-; VW 1303 S 74
f 2900.-; Merc. 220 D type
74 ’ 2900,-; Toyota Corona
78 ’ 2750,-; Toyota Corolla
76 ’2250,-; Peugeot 504
automaat 77 ’ 2950,-; Fiat
Stationcar 76 ’ 1950-,
Schelsberg 206a, Heerlen.

RANGE-ROVER, 2-deurs,
Bahama Gold, 40.000 km,
bwj. 1979, Automobielcen-
trale De Üiver BV, Provin-
cialeweg Noord 85-87,
Doenrade (Lb.) tel. 04492-
-1931.
Ford Granada 2300L auto-
maat '82, Ford Sierra
1600 L '82, Citroen GSA
Pallas '80. Ford-dealer
JOS BOGMAN BV Weth.
Sangersstr. 7, Beek, tel.
04402-7353.
FIAT 127 special metradio
bj. '75, vr.pr. ’ 1450-, tel.
04406-44001.
Te k. in showroomstaat
verk. ALFA Romeo Spider
2000, vele extra's bj. '80,
mr. mog. Te bevr. Kri-
chelsbergweg 36, Kerkra-
den

__^

Te k. OPEL Kadett '75,
vr.pr. ’ 1650-, tel. 045-
-412937.
Autobedrijf G. SIMONS
biedt te koop aan 0.a.:
Ford Escort 1.1 luxe bravo
zilver met. jan. '83; Escort
1.1 luxe bravo blauw met.
mei '81; Ford Siërra 1.6
luxe ziler okt. '82; Fiësta
1.1 luxe bravo groen met.
type '82; Fiësta 1.1 S brons
'79: Opel Kadett 1.2 S spe-
cial 3-drs. groen met. '80;
Kadett 1.2 S luxe blauw '79
autom.; Kadett 1.2 N luxe
bruin '79; Kadett 1.2 N City
oranje '79; Kadett 1.2 S
luxe brons '77 automaticj
Ascona 1.9 N luxe goud
met. type '80; Ascona 2.0
SR groen '78; Mercedes
200 m. schuifd. '79 crème;
Honda Civic 1200 luxe
goud automatie '78; Suzu-
ki Jeep 4-wieldrive type
LJ 80 wit '80; VW Golf MX
zilver '80; VW GolfL groen
met. '79. Inr. en fin. mog.
Eigen servicedienst, ga-
rantie. Autobedrijf G. Si-
mons, Nieuwstr. 127,
Hoensbroek, tel. 045-
-215691.
Te k. VW KEVER m.
trekh., niet rot, bj. '72,

’ 875-, tel. 045-257233.

Klassiek en modern gaan niet samen.
Totna dieknip van Woonkultuur.

Dan worden alle twistgesprekken opeens zo Eenheid in verscheidenheid,
overbodig. Omdat WOONKULTUUR met die WOONKULTUUR heeft die denkende
ene vingerbeweging de zoete verzoeningvan binnenhuisarchitecten dieuw lefom
twee verschillende leefstijlen tastbaaren veelzijdig te wonen helemaal waar kunnen
zichtbaar heeft gemaakt. maken. Denk niet dat uw hand daarom diep, in dezak moet gaan. Na dieknip van
Daar kijkt u van op? Nog grotere ogen zullen WOONKULTUUR wordt veel mogelijk voor
de anderen opzetten. De anderen die in uw ee

_
smaakv0||e beUrs.

interieurdiewonderlijke combinatie van
klassiek en modern zullen ontdekken en met
stijgende verbazing hetverhaal zullen
aanhoren van twee woon- en WOONKULTUUR
meubelbeschavingen die volkomen het betere, betaalbare meubel
harmonieus in elkaar zijn overgevloeid.

woonkulfcuur
Autobaan Heerlen-Antwerpen afslag Zutendaal f _!______%■
Q2ufe_^oL eln ______

ia
___-__

-ll_^O ledere zondag open van 10 tot 18 uur ÉSffRVffPPffi&n
I X~}'l Dorpsstraat 2-4 8-3601 Zutendaal Tegenover de kerk Tel 09 3211350518
I ■'t II op slechts 13 km van Maastricht. 35 km van Heerlen en 20 km van Geleen K___________ffifTlHrro^stncht^°'K^üa\)-j Dagelijks open van 10 tot 19 u donderdag tot 21 u zaterdag en __)_______|__ÉI A-—-""i-^ hoerion zondag van 10 lot 18u woensdag gesloten _H4Élllifi_HllOjjji2en
, Levering zonder kosten naar Nederland, inklusiet BTW Geen grenskoslen - "m"

Te k. FIAT 127 Sport 70
HP bj. '78 auto 100% 2
kleuren gesp. iets aparts

’ 4950-, Bexhoes 36,
Brunssum-Nrd. tuss. 16.00
en 19.00 uur.

Grandioze AANBIE-
DING! Yamaha DT 50 MX
nu nog voor oude prijs

’ 2399-, gratis, gekl. hand-
vaten, vorkrubbers, stuur-
hoes, uitl. rooster. Math
Salden Limbricht.
Grandioze HONDA-AAN-
BIEDING! Math Salden,
Limbricht.
Zoekt u een 2e hands
BROMMER, komt u maar
naar Math Salden, Lim-
bricht.
Te k. KREIDLER ’ 475-,
Puch Maxi ’ 575-,
Groenstr. 202, Waubach.
Zeldzaam mooie Puch
MAXI, V/2 jr. oud,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-320190.

'Te k. Puch MAXI, kl.
'zwart, bwj. 1980. Dwarsstr.
13, Nuth.
Te k. ZÜNDAPPKS 50 pr.
f 900- Staringstr. 19 Heer-
len.
Tek. SUZUKIER, vele ex-
tra's met verzekering, tel.
043-70949. Na 15 uur.
Te k. weg. omstandigh.
BROMMER Tomos Sprint
electr., 4 voetversn., ster-
wielen, schijfr., cockpit,
knipperl., i.z.g.st., ’ 900,--
Tel. (145-252903.

Té k. SUZUKI ER 50, bwj.
'82, zeer mooi, vr.pr.

’ 1400,-. Inr. bromfiets
mog. Ploeghof 18, Heerler-
baan.
ONDERDELEN nieuwen
gebr. krukas rivisie gebr.,
bromfietsen o.a. Zün-
dapp's, Kreidler's, Yama-
ha s, Puch Maxi's, Vespa's.
Daytona shop, Maasstr. 3,
Beersdal-Heerlen.
Te k. PUCH Maxi Nostal-
?ie, z.g.a.n., 300 km gel.,

800,-. Brandhofstr. 14,
Schaesberg.
Te k. SUZUKI RM 125
crosser, bj. '80. Tel. 045-
-[413491.

Te k. ZÜNDAPP KS 50,
mooi spuitwerk, bj. '79. De
Lingestr. 18, Kerkrade-
West
Te k. ZÜNDAPP, loopt
prima, vr.pr. ’ 100,-. Tel.
04402-73078.
Te k. ZÜNDAPP KS 50.
Achterstr. 47, Schaesberg.

Te k. MT 5, bj. '82. Tel. 045-
-319067.
Tek. KREIDLER RMC bj.
'78, i.z.g.st. veel chroom,
Kattekop 15, Urmond.

Bij vonnis, d.d. 21 juli 1983,
van de arrondissements-
rechtbank te Maastricht is
Ben Lahcen Chaksar Ali,
wonende te Kerkrade aan
de Kampstraat nr. 3 in
staat van faillissement ver-
klaard met benoeming van
de edelachtbare vrouw mr.
G.M.Ch.J. Gemmeke-van
Delft tot rechter-commis-
saris en ondergetekende
tot curator.

Mr. E.R.Th.A. Luijten
advocaat en procureur
Raadhuisplein 12
6411 HK Heerlen

Bij vonnisvan de arrondis-
sementsrechtbank te
Maastricht d.d. 21 juli 1983
is in staat van faillissement
verklaard de heer Gerar-
dus Henderikus Beuke-
veld, wonende te Kerkra-
de aan de Vroenstraat no.
15 b, met benoeming van
mr. G.M.C.J. Gemmeke-
van Delft tot rechter-com-
missaris en aanstellingvan
ondergetekende tot cura-
tor.
Mr. G.J.A.F. Beulen
advocaat en procureur
Kerkstraat 51
6381 HH Übach over Worms

De griffier van de arrondissementsrechtbank
te Maastricht roept op:
Roger Gabriël GUY, verblijvende vermoedelijk
te Mauretanië, gescheiden echtgenoot van Bar-
bara Maria HERBEN, bij vonnis van de arron-
dissementsrechtbank te Amsterdam dd. 15 ja-
nuari 1976, om op VRIJDAG 9 SEPTEMBER
1983 te 11.45 uur te verschijnen voor de recht-
bank te Maastricht, Paleis van Justitie, Minder-
broedersberg 4, teneinde te worden gehoord op
een verzoek van B.M.H. Herben voornoemd,
strekkende tot ontzetting van de toeziende
voogdij van hemzelf over de minderjarigen:
1. Rudolphe Roger, geb. te Hermalle-sous-Ar-
genteau (B) op 10 november 1967,
2. Patrick Hendrik Joseph, geb. te Hermalle-
sous-Argenteau (B) op 15 oktober 1969.
De waarnemend griffier van de

■ rechtbank voornoemd,
J.H. Keulers.

._»»_»«-«««»'___________ f \ _✓

y^\ PENSIONAAT
f ,__ BLEYCmiE!BÏ
Schoolinternaat voor jongens en meisjes 0.1.v.
de Broeders-Franciscanen.
Opleidingsmogelijkheden:

BASISSCHOOL
MAVO
Studie-begeleiding 0.1.v. vakleraren.
Cursus informatica voor liefhebbers.
Opleiding diploma machine-schrijven.
Andere onderwijsmogelijkheden in de stad
Kerkrade:
LEAO, LHNO, LTS, HAVO, ATHENEUM, GYMNASIUM
Een prospectus en aanmeldingsformulier
worden u op aanvraag toegezonden.
Correspondentieadres:
PENSIONAAT BLEYERtIEIgt
Pannesheiderstraat 55,
6462 EB Kerkrade. Tel. 045-456061.

.._.._._._...———^

/Algemene vergadering
van de Rabobank

te Hoensbroek
Hierdoor roept de Coöperatieve Rabobank B.A.
gevestigd te Hoensbroek, gemeente Heerlen haar
leden op tot het bijwonen van de algemene
vergadering die gehouden wordt op dinsdag 16
augustus 1983 om 20.00 uur ir» Hotel Amicitia, Markt
9 te Hoensbroek
Verkorte agenda

" Opening

" Notulen vorige vergadering

" Jaarrekening 1982

" Verkiezing leden Bestuur en Raad van Toezicht

" Mededelingen en rondvraag.
De volledige agenda, de notulen van de vorige
vergadering alsmede de jaarrekening 1982 liggen
vanat heden op het hoofdkantoor van de bank voor
de leden ter inzage.
Het Bestuur

-
Rabobank B

[__2.__?ï___,



Zaterdag 30 juli 1983 "

Limburgs sportDagblad
Woordenstroom

' "_*nj^mt niet weg dat, als je cen-
t j|?a' tegenover Wiel Coerver in

tij!1 mooie bungalow zit, hij alle, voor je heeft en in een ware
fi°°fdenstroom het boek en het
tJf project, zijn controversescu| clubbesturen, bondsoffi-, 's, collega's en managers, de
je n 'tterende ervaring met de
ne 9d, Roda JC, zijn werk als trai-
te 'n binnen- en buitenland en
I^gezondheid derevue laat pas-

r6n.
Jl__tr^'m Sparta-tijd is er met de hele
96rJln9smethodiek een aanvang
v% akt "■ De9'nt Wie' Coerver zijn
j9_naal. „Drie keer per dag gaf ik
\, Van Beveren keeperstraining.
Va ®ek naar de groten uit hef vak:On, Banks etcetera en bracht
k$ sterke punten in de persoonlij-
-0v 6 ,rainingen met Van Beveren

_06,o6
, °P hem. Hij werd een goede

het man' terw'J' traptechniek door
WVele schieten op doel enorm
*. \».'erde' 'k vroe9 me t°en °°k
hi^ aarom ik niet drie keer per dag
l_ar

® nele selectiegroep trainde.
9e g ik dan ook 9auw toe °ver-

an' 'k lDen 9aan oefenen °P de.ou?9'n9en zoals ik ze zag van
O,Öi <z' Keizer- Matthews, Charlton'rgj' s,efano. Na verloop van tijd, ik
tfici^. inmiddels NEC, had ik tien

eken onder de knie: zeven
9eborthnieken' waaroP verder
B9s. d kon worden en drie
Ve_rtechnieken- Bi. NEC had ik
9evvftis'e nieuwe trainingsaanpak
k") 9succes. Vier internatio-'

' 'nijssen, De Jong, Peters en

Van Deinsen en de rest goede ere-
divisiespelers, liepen er na een tijd
werken in De Goffert rond. Het bc-,
wijs dat ik met mijn methode op de
goede weg zat".

Feyenoord
Het succes bij NEC wekte de be-
langstelling van Feyenoord. Na
een lange bedenktijd, Coerver
had nog een contract in Nijme-
gen, besloot de Kerkradenaar
naarRotterdam te vertrekken. Hij
kon daar met een hele nieuwe
groep aan de slag want het Feye-
noord van Hasil en Kindvall was
net uit elkaar gevallen.

„Aanvankelijk lag het accent op de
jeugd. Een rustige maar gedegen
opbouw; een aanloopperiode naar
een nieuw groot Feyenoord. Toen
de groep, waarin Van de Korput,
Everse en Rijsbergen doorbraken,
hoog op de ranglijst terecht kwam,
werd het accent verlegd naar de
prestatie. Niet door mij overigens.
Een kampioenschap en de UEFA-
cup werden behaald, maar ik hield
het voor gezien in Rotterdam. Het
werkklimaat is er verre van opti-
maal. De heren Kerkum en Blanke-
meijer gingen er vanuit dat het een
eer moest zijn bij Feyenoord te mo-
gen werken. Ik ging van een ander
standpunt uit en dat botste. Inmid-
dels had ik een prima aanbod van
de Indonesische voetbalbond op
zak en met de woorden van Max
Merkel in mijn achterhoofd - als je
werkelijk ooit iets wil doen in en
voor de voetbalsport, moet je zor-
gen dat je financieel onafhankelijk
bent - vertrok ik naar Azië. Ik wilde
inderdaad financieel onafhankelijk
worden en kon in Indonesië veel
geld verdienen".
Om er veel geld te verdienen was
Coervers verblijf in dearchipel te
kort. Na enkele maanden kreeg
de oefenmeester hartklachten en

moest de terugreis naar Neder-
land, waar hij emplooi vond bij
de Go Ahead Eagles, aanvaar-
den. Reeds na drie maanden
ging het fout. De hartoperatie in
Nijmegen verliep niet naar wens
en Wiel Coerver werd opgeno-
men in het hartcentrum in Hous-
ton. Een paar maanden later
kwam hij daar weer terecht en
zijn actieve loopbaan was tenein-
de. Onder het kundige medische
toezicht van professor Wellens
werkte Wiel Coerver aan dereva-
lidatie. In de winter zocht hij het
warme klimaat van Indonesië op
om derest van het jaarin Kerkra-
de door te brengen.

Coerver: _|n Indonesië ben ik aan
het boek begonnen. De voorzittervan de voetbalbond vroeg me of ik
alle voetbal lectuur uit Engeland,
West-Duitsland en Nederland mee
wilde brengen en de theoretischekennis daaruit in de praktijk wildebrengen met betrekking tot dejeugd aldaar. Omdat achteraf ge-
zien geen haalbare kaart was be-
S oti'_ _elf een boek te gaan schrij-ven, ik had zelf vrijwel geen techni-sche opleiding als voetballer geno-ten, maar in '80 en '81 had ik tijd ge-noeg trainigen en wedstrijden te be-zoeken en te analiseren".

i_r_/_ __hlmbur9 Mt ik centraal,
in __ h,?b_Jr9se Profclubs directm de buurt en op minder dan een
d_r_""^'■'ldenl.FCKöln.Stan-
iu h.k _!°"chen9ladbach en PSV.s__£iï debe,an9rijkste spelers_w_K en gekeken naar hun_?____„"_?' 'k kwam tot de ont-dekking dat vedetten als Kevin
2n en Allan Simonsen___,__._,e_<Plosief waren, maarsaar^ef het bij. 2e hadden ver-der geen enkele beweging in?__ _« ?_T1door J°u of mjJ le-ren is. In die twee jaarvan obser-______ h_l_fkte ik dat ook de «opS__li?__fk aan technische crea-tiviteit camoufleert".

„Ga maar na. In Nederland lopen
een miljoenvoetballers rond. Noemme maar tien echte toppers. Ennoem dan vervolgens hun kenmer-kende schijnbewegingen. Ik denk
dat je het moeilijk krijgt. En aan de
beweging herken je toch de kwali-teit. De schaar van Piet Keizer is
toch bekend over de hele wereld?
Hier een stuk verderop speelt Roda
JC. Eredivisievoetbal met full-profs.
Spelers, die de hele dag met hun
vak bezig zijn. Toch is het niet mo-
gelijk dat het elftal van achteruit met
een speler meer over een tegen-
stander heen gaat. In moeilijke si-
tuaties wordt de bal gauw ingele-
verd. Onpersoonlijk tot en met. Ik
had niet verwacht dat het zo erg
was in de eredivisie. Als ik wil ge-
nieten van voetbal, moet ik in de
auto stappen en een uur rijden om

„Categorie Happel-Paisley
was nooit geboren als er

diploma's hadden bestaan"
Littbarski of Lozano aan het werk te
zien".

Roda JC
Het was Wiel Coervers bedoeling
om de gegevens, die hij verza-
melde uit te werken bij de club
waar zijn broer manager is: Roda
JC. Zo zou het mes aan twee kan-
ten snijden. Coerver kon zijn stof
vervolmaken, terwijl de spelers
gebruik konden maken van zijn
kwaliteiten op technisch gebied.
Coerver: „In eerste instantie had
mijn broer geen bezwaar, toen ech-

ter Bert Jacobs, de toenmalige trai-
ner, en Gêne Gerards, op hun ach-
terste benen gingen staan, was het
kapittel-Roda snel afgesloten. Ik
had er wel begrip voor. Jacobs en
Gerards zouden dan kleur hebben
moeten bekennen, want geen van
beiden was in staat de groep een
beweging voor te doen. Een talent
dat naar Roda JC komt is binnen
drie maanden verprutst. Een ge-
zegde dat nota bene komt uit de
mond van Roda-bestuurslid Giel
Strüver".

„Een half jaar geleden was er nog
eens contact met Roda JC. Ik had
drie voorwaarden gesteld om er te
kunnen werken. Allereerst wilde ik
een verklaring dat ik niet anti-Roda
was, maar de leiding anti-Wiel
Coerver. Ik bedong een optimaal
werkklimaat en als derde wilde ik

elke speler voor de zomerpauze
een week onder handen hebbengehad. Voorwaarden die men nietwilde inwilligen. Mijn broer wist datik inmenging van zijn kant niet zoudulden. Hij mag dan wel, zoals ge-zegd wordt, een goede manager
zijn, maar van de technische kantheeft hij geen kaas gegeten. OmdatRoda JC een eenmansbedrijf is, wilHans Coerver ook op de trainers-bank de dienst uit maken en zoietszou ik natuurlijk niet dulden. Van-daar dat mijn komst op voorhandniet doorging".

„Hans Coerver denkt dat hij
Roda JC is en het bestuur knikt
braaf ja als hij wat zegt. Er wordt
door het management - en niet
alleen bij Roda JC - meer aan-
dacht aan louche figuren be-
steed, dan aan bijvoorbeeld de
jeugd. Hier in dit gebied waar de
talenten voor het oprapen liggen
wordt de jeugdverprutst. Moeten
de clubs snoepreisjes naar De-
nemarken en Engeland onderne-
men om dure spelers aan te kun-
nen kopen. Met een gedegen lei-
ding en het arsenaal dat in deze
regio zit had Roda JC hooguit
een man nodig om spelers te
kunnen verkopen. Er wordt veel
te weinig aandacht aan de jeugd
besteed vandaar dat ik dit boek
moest schrijven. Ik schreef dit
boek voor de jonge spelers die
nu worden verprutst".

'DE BIJBEL VAN DE GRASMAT'

WIEL -kappen en draaien-COERVER
7'el Coerver strikken voor eenJjterview is een hoofdstuk op
j*h. Tegenwoordig is hij meest-
? alleen maar in de weekeinden
jjnis, omdat HetProjekt van stad
*»r stad en van land naar landfeept. En als hij dan al zon luie

Jndagmiddag heeft, zit hij in'in makkelijkste stoel met de af-standsbediening van zijn kleu-
rentelevisie in aanslag om maar
I/'yeel mogelijk sportprogram-
ma's tevoorschijn te toveren.
'ld voor een journalist neemt hij

' *'den, omdat Coerver vindt dat
'ln tijd nuttiger besteed kan wor-, 6n. Daarenboven heeft devoet-baltrainer geen hoge pet op van
6 Nederlandse sportjournalis-

Jjk- Hij verwijt de scribenten me-
ewerking aan deteloorgang vanI *t voetbal in Nederland. Daar-
aaast heeft de Kerkradenaar er
j^n enkel probleem mee te be-
6ren dat vandaag de dag voor-

aandacht wordt besteed
?n wijsheden, die door derden6 Wereld in worden gestuurd.

w 6 dansen veelal naar de pijpen
(T 1 de managers en maken zich
ls^k over allerlei randverschijnse--I^' die amper iets met voetballen

Jnaken hebben. Houd een jour-
est er een mening op na die niet
s.6reenkomt met die van een be-
yvrUr of andere verantwoordelijken,
<lr

rdt hij meestal wel via via onder
Jj|J< gezet, totdat hij weer op het
genaamde rechte pad zit".

Tekst:

Fred 'Sochacki___

Foto: Dries Linssen

" Wiet Coerver: „In die
twee Jaar van analyseren
ontdekte ik dat de
topvoetballers het gebrek
aan technische creativiteit
camoufleren".

KERKRADE-Wat bij Sparta jaren geleden als een
gedachtenflits door een trainersbrein schoot, looptdezer dagen als een groots project van stapel: Wiel
Coervers leerplan voor de ideale voetballer. Maan-
dag over een week wordt met de overhandiging vande eerste exemplaren van dit voetbalboek aan Jo-han Cruijff en Willem van Hanegem en hun zonen
een begin gemaakt aan, wat velen nu reeds bestem-
pelen, een nieuw tijdperk. Het 'voetbaltestament'van Wiel Coerver heeft, vóór het van de persen roldeen vóór de videobandenklaar zijn en/of de tv-uitzen-
dingen op debuis verschijnen, de gemoederen ste-
vig beziggehouden. Uitnodigingen uit alie wereldde-len ontving Coerver om zijn leerplan uit de doekente doen. De beroemdste trainers hebben debijna 60--jarige Kerkradenaar sprakeloos aan het werk ge-zien. De vedetten die met de Coerver-stof te makenkregen, staken de loftrompet; de mindere godengingen op technisch en mentaal vlak binnen afzien-bare tijd met sprongen vooruit Zijn zegetocht, met

de voetbalbijbel onder
de arm, is hem echter
niet overal in dank af-
genomen. Immers,
waar Wiel Coerver ver-
scheen, dienden vast-
geroeste principes te
wijken en werden hei-
lige huisjes gesloopt.
Met name officials en
vele collega-trainers
werden op niet mts te
verstane wijze op fou-
ten van het systeem
anno 1983 gewezen.
Op Coervers pelgri-
mage door de voetbal-
jungle waren zij het
die 'de professor' on-
deruit probeerden te
halen. De Kerkrade-
naar, zeker niet bege-
nadigd met het tacti-
sche gemanoeuvreer
van de diplomaat, ont-
week de felle tackles
op doodeenvoudige
voetbalmanier. „Hier
heb je de bal. Daar
staan de spelers, laat
maar zien wat je kunt.
Leer de groep maar
een stel passeerbewe-
gingen". En de meeste
kritiek verstomde...
Elke vernieuwing
heeft zijn tijd nodig.
Elke verandering heeft
voor- en tegenstan-
ders. Zo zal het ook
wel met Wiel Coervers
„Voetbal leerplan voor
de ideale voetballer"
gaan. Feit is in eik ge-
val dat er voor het
eerst sinds vele jaren
weer iets gebeurt in
voetballend Neder-
land. De slapende
grauwe massa in de
meest bedreven sport
van ons land wordt
wakker gerammeld.
Het is aan die massa,
de voorzet van Wiel
Coerver in te koppen.

Zeist

de mond hebben liggen. Dezelfde
mensen die amper in staat zijn hun
spelers een passeerbeweging te le-
ren. Ik vraag me dan altijd af hoe ik
aanvallend kan voetballen, als ik
niet eens in staat ben mijn tegen-
stander uit te spelen? Wel de mond
vol over tactiek over fysionomie en
noem maar wat van die kreten. Als
je dat soort zaken goed beheerst
krijg je je diploma heus wel. Geluk-
kig bestonden er vroeger geen di-
ploma's anders was de categorie
Happel-Paisley nooit geboren".

Het 'Voetbal leerplan voor de
ideale voetballer' is het werkstuk
van een man die bezeten is van
zijn sport. Een boek dat met
name de jeugd - gefaseerd - dat
geeft wat ze op trainingen vaak
moet ontberen. Gebaseerd op
voortdurend werken met de bal.
worden de diverse stadia aan de
hand van veel fotomateriaal
doorgenomen. De techniek, de
passeerbewegingen, het beheer-
sen van de tegenstander, en het
in praktijk brengen van deze
oefeningen in spelpatronen.
Daarnaast wordt er in de laatste
hoofdstukken van Wiel Coerversband aandacht besteed aan de
persoonlijkheid van de voetbal-
ler. Maandag over een week wor-
den de eerste exemplaren over-
handigt aan twee exponenten
van de voetbalsport: Johan
Cruijff en Wim van Hanegem.
Maar vooral ook aan hun zonen
Jordi en Gert. Immers, voor de
jeugd schreef Wiel Coerver zijn
boek.

Omdat Wiel Coerver bij Roda JC
niet welkom was, moest hij zijn
werkterrein wel verleggen. Waar de
trainer kwam baarde zijn methode
opzien. Binnen de kortste tijd werd
hij overal uitgenodigd om demon-
straties te geven. Zelfs in Zeist, het
KNVB-bastion waar Coerver al ja-
ren geen goed woord over had voor
de trainersopleiding, steeg de inte-
resse en de 59-jarige ex-bouwvak-
ker kreeg een uitnodiging zijn de-
monstratie voor het verzamelde
trainerskorps van Nederland te ge-
ven.

„Daar zaten ze dan allemaal", aldus
Wiel Coerver. „De Korbachs, de
Bergers, de De Vissers (ook hij) en
noem maar op. Mensen die de
woorden aanvallend voetbal voorin
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sport 2

EHC en FC WV
met nieuwelingen
HOENSBROEK — Vanavond komt hoofdklasser EHC
voor een eerste echte testwedstrijd uit tegen FC VVV. De
wedstrijd die om 19.30 uur begint, wordt gespeeld op het
terrein aan de Terveurdtweg te Hoensbroek. Bij beide
partijen treden de nieuwelingen aan. Bij EHC is Mauriee
Lemmens en Rob Ehlen van de partij, terwijl bij FC VVV
de nieuwe semiprofs Brandts, Cox en Arts acte de pre-
eenee geven.

Benny Wendt
naar Seiko
LUIK — De Zweed Benny
Wendt, die verleden jaar nog
onder contract stond bij Stan-
dard Luik en daarvoor de
kleuren van bundesligaclub
Kaiserslautern verdedigde,
heeft een nieuwe werkgever
gevonden. Nu Nanninga zijn
handtekening zette onder een
MW-contract, was voor
Wendt de weg vrij om bij Sei-
ko, momenteel in trainings-
kamp in Maleisië, te tekenen.
Nog deze week zal de Zweed
naar Maleisië vertrekken en
zich daar onder de hoede stel-
len van André Maas, de trainer
die geruime tijd in de WW liep
en nu als conditietrainer bij
Seiko aan de slag kan.

Limburgse
schakers bij
de subtop
GELEEN — De Limburgse
schaaktop, die aan het open
schaakkampioenschap van
Nederland deelneemt, heeft
weinig kansen de hoofdprijs
van 2000 gulden in de wacht te
slepen. Rob Caessens, Ivo
Timmermans, beide afkom-

stig uit Geleen, Guido Ro> ak-
kers uit Echt en Bas van der
Plassche uit Weert, zullen blij
zijn als zij een plaats bij de
subtop veroveren. In totaal
300 deelnemers zullen aantre-
den in de sporthal van het Gel-
derse Dieren. Slechts honderd
schakers worden toegelaten
tot het hoofdtoernooi.

Roda JC wil ongeslagen oefenserie tegen KV Mechelen handhaven

Guthrie sukkelt,
Marijnissen speelt

Van onze sportredactie
KERKRADE - Het Kerkraadse pu-
bliek zal nog een week moeten
wachten alvorens kennis te maken
met de nieuwbakken spits Chris
Guthrie. De van Willem II overko-
men puntspeler heeft nog zoveel
last van zijn verzwikte enkel, dat
trainer Hans E ijkenbroek het niet
verantwoord vindt Guthrie te la-
ten spelen. Daar staat tegenover
dat Eus Marijnissen vanavond,
19.30 uur, in de return tegen KV
Mechelen voor het eerst een oefen-
wedstrijd meespeelt.

„Eus Marijnissen is zover herstelt",
aldus Eijkenbroek, „dat hij een hele
wedstrijd aankan. Hij is dus van de
partij. In tegenstelling tot Chris
Guthrie. Hij heeft wel met de groep
meegetraind, maar toen ik hem aan
een laatste test onderwierp, bleek
zijn geblesseerde enkel nog niet be-
stand tegen een te zware belasting.
Guthrie hoeft in een duel maar een
zet te krijgen, dan kan het weer fout

gaan. Vandaar dat ik wacht met
hem op te stellen, totdat hij hele-
maal fit is".

" Piet Den Boer, de Nederlandse spits inKV Mechelen-dienst

Opstelling
Een en ander heeft het gevolg dat
Roda JC speelt in de volgende op-
stelling: Smits, Hanssen, Calder-
wood, Degens, Cremer, Marijnis-
sen, Van de Ven, VanGeel, Hofman,
Zuidersma enEriksen. Dacier, Ver-
west, Muytjens, Klein en Rozenau
zitten op de reservebank.

KV Mechelen, dat in de eerste ont-
moeting tegen Roda JC nog geen
eenheid vormde en dus verdiend
met 2-0 verloor, zal er alles aan gele-
gen zijn voor Kerkraadse publiek
revanche te nemen. De ploeg van
Leo Canjels, die afgelopen seizoen
met afstand beste in de tweede na-
tionale was en dus promoveerde
naar de hoogste Belgische divisie,
wil in dit eerste seizoen meteen
doorstoten naar de subtop. De
Sponsor (Teveblad) stopte handen-
vol geld in de club, hetgeen bete-
kende dat Canjels zijn formatie da-
nig kon verterken. Twee spelers van
Bayern München, Reisinger en
Benfeld, middenvelder Yvan Hoste
en de de internationals Custers en
Cluytens.

De toegangsprijzen zijn voor de
overdekte zittribune: ’ 10,-. Alle
andere plaatsen ’ 6,- terwijl de
jeugd tot en met 15 jaarvoor twee
piek de oefenwedstrijd kan bijwo-
nen.

Panta Rhei
toernooi
van start

LIMBRICHT - Vandaag om 9 uur
begint het jaarlijkse Panta Rhei-
tennistoernooi in Limbricht. Ruim
350 inschrijvingen zijn binnenge-
komen. Het evenement duurt tot
en met 7 augustus. In het weekein-
de van 6-7 augustus vinden de hal-
ve finales en de eindstrijd plaats.
Circa 400 wedstrijden vinden
plaats, zowel op de banen van Pan-
ta Rhei alsook op die van SLTC uit
Sittard.

Bij de dames-C zijn geplaatst Moni-
que Maessen en Renate Mostard.
Bij de heren in deze categorie ziujn
geplaatst: Pasqual Bloemen, Peter
Gehrke, René Huizinga en Domini-
que Schols.

OEFENVOETBAL
VANDAAG

" IVS-Caesar 14.30 uur

" SVN-Miranda 14.30 uur

Bekerprogramma
Zuid II

Gulpen - Wit Groen VC
Keer - SCG
Maastr. Boys - RKVCL
Rapid - MVV 2
SV Berg '68 - Walram
Meerder Boys - RKVVM
MVV '02 - RKUVC
SV Hulsberg - Schimmert
Klimmania - SVM
Oranje Boys - Eijsden
Vilt - RVU zaterdag 3,9 18.00 uur
St. Pieter - Heer
Bunde - SV Meerssen
RKASV - Spe Caberg
RKBFC - MXC
Havantia - De Ster
RKHSV - Spe WVV'2B
Sportclub '25 - Voerendaal
Scharn - Leonidas W
Kluis - Geleen
Spe Biesland - Standaard
IVS - Lindenheuvel
Langeberg - Heksenberg
FC Vinkenslag - Willem I
RKMVC - EHC
FC Hoensbroek - Groene Ster
Simpelveld - Miranda

Mariarade - Roda JC 2
SV Nyswiller - SVK
Chèvremont - Heerlen
Vijlen - Limburgia
De Leeuw - Laura
Zwart Wit '19 - Heerlen Sport
Heilust - RKVV Kolonia
Coriovallum - KEV
Sanderbout - Sweykhuizer Boys
Schinnen - Minor
FCG - Abdissenbosch
Helios '23 - Waubach
Spe Treebeek - Vaesrade
Nieuw Einde - Bekkerveld
DVO - Stadbroek
Rimburg - RKBSV
Buchten - Obbicht
Weltania - Schuttersveld

FCRIA - Holturn
RKHBS - SVN
Thorn - Fortuna S 2
RKTSV - Hopel
GVCG - Armada
Schinveld - Kaspora
St. Odiliënberg - Sittard
Waubachse Boys - RKONS
Roosteren - Susteren
EVV - Swalmen
EMS - Reuve
Limbricht - SVE
RKESV - Maasbracht
Heel - RIOS '31
DESM - Eindse Boys
Walburgia - Stevensweert
BEVO - Megacles
RKSVV - St. Joost
RKSVO - Veritas
Laar - FC Oda
Bieslo - FCV
Leveroy - Brevendia
RKSVN - Wilhelmina '08
RKAVC - Bom
Baarlo - FCVVV 2
RKSVW - Merefeldia

Egchel - Crescentia
Roggel - PSV '35
RKDEV - Tiglieja
SVVH - Linne
Koningslust - Parmingen
Swift '36 - Roermond
HRC '27-Sparta'lB
Heythuysen - RKMSV
Hegelsom - Helden
GFC '33 - IVO
Vitesse 08 - Stormvogels '28
Holthees - Venray
SV Lottum - MVC '19
Geysteren - Volharding
HBSV - VOS
Quick Boys '31 - Belfeldia
Leunen - Montagnards
Spe Irene - Venlose Boys
Achates - Wanssum
Excelsior'lB-VVV '03
Griendtsveen - Wittenhorst
VCH - Venlo
Meterik vrij.
Caesar en Blerick vrij i.v.m. plaatsing
voor de eerste KNVB-bekerronde.
2e bekerronde op 9 oktober '83.

Sponsors
FC VVV-voorzitter drs Jeu Spren-
gers:,, Gerits had de keuze tussen

het voldoen van die oude schuld
(35 mille) of het betalen van de sa-
larissen. Hij koos voor het eerste
maar wij vinden dat hij dit eerst
intern met ons had moeten bespre-
ken. Gelukkig heeft debank gewei-
gerd die 35 mille over te maken
omdat daarmee ons krediet werd
overschreden". Sprengers geeft toe
dat „De huursom van de twee nieu-
we spelers niet in de begroting is
opgenomen maar door sponsors
zijn betaald".

In VW-kringen werd het gister-
middag voor uitgesloten geacht dat
een lijmpoging nog een kans van
slagen zou kunnen hebben. „De
breuk is definitief, maar voor de
club niet onoverkomelijk. Jammer
maar helaas het niet anders".

Een bestuurslid van de Venlose
club sloot niet uit dat het heengaan
van Jan Gerits ook een commercië-
le achtergrond heeft. De ex-pen-
ningmeester is in zijn dagelijkse le-
ven directeur van het Dagblad voor
Noord Limburg in Venlo, dat ook
het E3-journaal uitgeeft. Dit gratis
weekblad bracht op gezette tijden

een extra bijlage de zogenaamde
FCWV-krant bij de huisgezinnen
in de regio Venlo. Met ingang van
het nieuwe voetbalseizoen heeft
WV echter een contract afgesloten
met de concurrentie: de uitgeverij
Janssen Pers BV in Gennep die via
het weekblad De Brug in een oplage
van 40.000 exemplaren plusminus
twintig keer per seizoen enkele pa-
gina's „positievereclame in devorm
van nieuws en achtergrondinforma-
tie over FC VW zal gaan publice-
ren".

Tenniscrack
uit Aken gepakt

met cocaine
AKEN - Terry Saunders, de in
Australië geboren tennisser die
sinds jaren in Aken woont en in
West-Duitsland tot de top vijf be-
hoort, is bi] een grenscontrole aan-
gehouden met een aanzienlijke
hoeveelheidcocaïne opzak. Saun-
ders heeft bekend reeds 'enige tijd
verbindingen te hebben met cocai-
ne-handelaren in Bogota'. Saun-
ders zit in voorarrest.

Commerciële achtergrond wordt niet uitgesloten

VVV-penninqmeester
Jan Gerits stapt op

VENLO - Een interne ruzie binnen het bestuur van FC VVV
omtrent de financiële gang van zaken heeft er toe geleid dat
de penningmeester van de Venlose club zijn functie heeft
neergelegd. Het conflict spitste zich toe rond het voor één
seizoen huren van twee nieuwe spelers namelijk Rob Cox
van Helmond Sport en Andreas Brandts van Borussia Mon-
chengladbach.

Penningmeester drs. Jan Gerits
heeft als zijn mening te kennen ge-
geven dat er „oude schulden moe-
ten worden weggewerkt alvorens
WV zich nieuwe schuldenkon per-
miteren. VW heeft geen geld voor
dergelijke dure spelers". In de pe-
riode Gerits heeft VW - zoals on-
langs gemeld - op vijf ton na de tota-
le schuld van drie en een half mil-
joenkunnen wegwerken. Naar ver-
luidt zou het betalen van 35.000 gul-
den aan één schuldeiser door pen-
ningmeester Gerits buiten medewe-
ten van de overige bestuursleden de
controverse hebben gepolariseerd.

Henriëtte Knols
Maar bij de 18-jarigen heeft Lim-
burg nog altijd kanshebsters. Hen-
riëtte Knols uit Maastricht, wo-
nend naast het park van Kimbria,
moet in gestaat geacht worden
hoge ogen te gooien.De Brabantse
Judith Warringa en ook Arme Ma-
rie Radstake uit Noord Holland
kunnen haar het leven zuur maken.
Titelverdedigster Simone Schil-
der moet via een goede klassering
bij de 16-jarigen zich voor dit kam-
pioenschap nog plaatsen.

Bij de jongens heeft Limburg bij de
oudste categorie vijf ijzers in het
vuur, waaronder geen direkte favo-

riet. Rob Simon en Vincent vetn^m
deren, maar ook Theo Hoek, Mafi
ce van den Donk en Jan Hein___!
den Eijnden weten waar AbraW 1'
de tennismostert haalt.

Bij de meisjes tot en met 16 ja'
heeft Limburg een favoriet in <.
persoon van Pasealle Druyt
Maastricht. Zij zal vooral op 1
stand moeten rekenen van haar gr?
te rivale Hellas ter Riet, maar o"1
van de regerend kampioene Simo 11
Schilder heeft zij nog niet gewo1*nen. Bij een iets gunstige loting W
men Irmgard van den Eijnden e'
JolandaSchreurs ook bij de 1;
acht aantreffen. Bij de jongei
en met 16 jaar zijn de Limburgs'
ogen vooral gericht op Angelo Mel''
ers en Hugo Janssen, die in de aféf
lopen tijd regelmatig in verteg^woordigende teams van hun
tijdscategorie hebben gespeel*
Ook zij zullen het nu waar moet?'
maken.

Bij de jongere leeftijdsklassen ka"
men nog niet zo spreken van fav£rieten. Hier kan in een jaar de V"
houdingen volledig door elkaar ée
gooid worden zodat het hier voO 1"

lopig maar zullen afwachten. "
kampioenschappen beginnen mo^gen op het tennispark De BurA
met de jeugd tot en met twaa'
jaar. Maandag starten bijReady "16-jarigen.

400 combinaties
in Ten Esschen

TEN ESSCHEN — Morgen wordt
voor de tweeëntwintigste maal het
bekende concours hippique in Ten
Esschen gehouden. De baten van
dit concours, dat gehouden wordt
bij station Hoensbroek, zijn volle-
dig voor Hoensbroekse missiona-
rissen.

Ruim 400 combinaties hebben

voor dressuur en springen mlI
schreven, waarbij vele toppe'
Z.K.H. Hoogheid Prins Bernal
stelde een prachtige ereprijs ter t'
schikking.
De wedstrijden beginnen om 10.'
uur.

_.i

Lazzarini
zwaar gewon
SILVERSTONE - De voorma)
tweevoudige wereldkampioen :
de motorcoureurs, Eugenio Lal
rini, is na een valpartij in een i
kenhuis opgenomen met verni
delijk een schedelbasisfractil
De Italiaan kwam ten val tijdi
de training voor de Grote Prijs
Engeland op Silverstone.

Lazzarini, die wereldkampioen
in de 50-cc en 125-cc klasse en g
als een uiterst ervaren rijder, kor
een poging een goede trainings
te vestigen zijn Garelli niet on
controle houden. De Italiaanse c
reur, die in zijn veertienjarige lo
baan meer dan twintig wedstrijc
voor het wereldkampioenscl
won, stond in de rangschikk
voor wereldtitel in de 125-cc kla
op de tweede plaats achter An
Nieto.

Kenny Roberts reed tijdens de e
ste training de snelsteronde in
500-cc klasse. Roberts liet 1 mini»
28,92 seconden voor zich afdr»
ken. Hij werd gevolgd door rf
landgenoten Freddy Spencer, 4
het klassement voor de wereldtil
aanvoert, en Randy Mamola.

OEFENVOETBAL
PSV '35-FC VW v
Almania-Qatar 0
Heerlen-Genk 2

Voor het eerst wordt knock out-systeem volledig toegepas

Goede titelkans voor
Limburgse tennissers

Van onze tennismedewerker

HEERLEN - De komende
week zal Maastricht tennis-
stad van Nederland zijn. De
Nederlandse jeugdkampioen-
schappen in alle vier leef-
tijdscategorieën worden op
de vier grote tennisparken
van Maastricht afgewerkt.
Hiervoor zijn in totaal 100
jongensen 98 meisjes toegela-

ten. Daarnaast mogen nog een
aantal kinderen strijden om,
via kwalificatiewedstrijden
een van de vier per leeftijds-
categorie beschikbare plaat-
sen te bemachtigen. Het dis-
trict Limburg heeft een goede
afvaardiging met ongeveer
tien procent van het totaal
aantal jeugdtennissers. Er
zijn 13 jongens en 9 meisjes
toegelaten. Bovendien mogen
tien Limburgers nog een gooi
doen om via de voorwedstrij-
den in het schema te komen.

Opvallend is dat Monique Margaroli
bij de meisjes tot en met 18 jaarniet
zal meedoen. Zij was opgegeven,
ondanks dat zij op dit moment in
geen enkel opzicht bij het Limburg-
se tennisgebeuren betrokken is. Het
district ging er van uit dat zij nog in-
teresse voor dit kampioenschap
had. Nadat zij de uitnodiging uit
Hilversum had ontvangen heeft zij
de bond een brief geschreven waar-
in zij zegt dat zij in verband met an-
dere activiteiten niet zal kunnen
meedoen. Bondsfunctionaris Ger
van der Weijden, onder wie het
jeugdtennis resulteert, begrijpt het
niet: „Je verwacht dat de opgave
van het district doorgesproken zijn.

Blijkbaar is dat niet het geval ge-
weest, anders hoefde jeniet op deze
grond af te zeggen, hetgeen zij ove-
rigens keurig en op tijd heeft ge-
daan".

" Henriëtte Knols een van de kanshebsters
Foto: Pieter van Daal

Druyts gewipt
Van onze tennismedewerker

SITTARD - Betekent een slechte generaleeen goede uitvoering of js
het juist andersom? In het laatste optreden voor de national*
jeugdkampioenschappen heeft Pasealle Druyts het even laten &■'
weten. Zij moest tijdens het SLTC-tournooi aantreden tegen haaj
leeftijdsgenote Jolanda Schreurs uit Sint Odiliënberg die ook voo»
dit kampioenschap staat ingeschreven. Jolanda Schreurs toonde
zich deze keer duidelijk de sterkste met de cijfers 6-4; 6-0.

Ook de Sittardse Yvonne Steeghs werd uitgeschakeld. Zij kwam me
6-2; 3-2voor tegen Marceline Spaan uit Brunssum. Vanaf dat mornen
nam de Brunssumse het initiatief over en won met 2-6; 6-3; 6-2.

Bij de heren plaatste Angelo Meijers uit Nuth zich voor de v°te£P pronde door de Duitser Jochem Blomen met 7-5; 6-2 te verslaan. The
Hoekkwam ook zover door Stefar_.Ehritt met 7-5; 6-2 uit te schakelen-

(ADVERTENTIE)

AIRCONDITIONING
uit voorraad leverbaar.

Voor inlichtingen:
tel. 045-717925

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

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

Umburgs dagblad
Zaterdag 30 juli 1983 " 18

(ADVERTENTIE)
Dinsdag 2 augustus as. ______^

13e WONDER
VAN OBBICHT

met vele vedetten uit
de Tour de France:

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

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

voor 't eerst in Limburg!
Aanvang voorprogramma's 10.00 uur

Aanvang beroepswielrenners 18.00uur
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Rob Ehrens foutloos op 'twee cilinder'

Nederland vierde
I HICKSTEAD - De vierde
I plaats van de Nederlandse
springruiters in de landen-

f wedstrijd om de Europese
I titel in Hickstead mag ge-
i rust een klein wonder wor-
i den genoemd. Wie dit eer-| volle resultaat, dat zelfs
[ weer Olympische perspec-
l tieven opent, een maand
\ geleden na het desastreus
verlopen concours hippi-
que in Aken zou hebben
voorspeld, was ongetwij-
feld voor een onverbeter-
lijke optimist versleten.
Toen ging eigenlijk alles
mis, wat er maar mis kon
gaan en werd Nederland
zevende en laatste.

Tussen de Zuidengelse heuvels
ging het gisteren aanzienlijk be-
ter. Het Nederlandsekwartet Eh-
rens, Van der Ham, Ebben en,Klumpers, was nog niet in staat

om de grootmachten Zwitser-
land (dat imponerend het goud
won), Groot-Brittanië (zilver) en
West-Duitsland (brons) echt par-
tij te bieden. Wel groeide Neder-
land uit tot de aanvoerder van de
tweede garnituur, met landen als
Frankrijk, Oostenrijk, Italië en
lerland op eerbiedige afstand.

Eindklassering
Ook in het individuele klasse-
ment, dat morgen definitief ge-

stalte krijgt, hebben Ehrens
(tiende), Van der Ham (twaalf-
de) en Ebben (achttiende) een
goede eindklassering binnen
hun bereik. Ton Klumpers was
opnieuw de zwakke plek in de
ploeg. In beide manches, die bij
een temperatuur van rond de
dertig graden werden afge-
werkt, viel zijn resultaat als
slechtste af.

Paul Schockemöhle heeft de
beste uitzichten op de Europese
titel, die hij verdedigt. Hij bleef

foutloos en nam de leiding over
van Gabathuler (vier strafpun-
ten). Rob Ehrens maakte grote
indruk. Met de negenjarige Sur-
price evenaarde hij de prestatie
van Schockemöhle. Alleen nog
een andere Westduitser, Michael
Rüping, bleef eveneens op nul
staan, de andere combinaties
wierpen een of meer hindernis-
sen om.
Tevoren had Ehrens nogal opge-
zien tegen zijn ritten over het
pittige parcours, dat de Britse
Pamela Carruthers had opge-

steld. „Ik moet nog maar zien
dat ik Surprice daar zonder
mankeren over heen kan krij-
gen", zei hij bezorgd, „het wordt
hard werken voor mij. Mijn
paardje is tenslotte niet meer
dan een „twee cilinder", terwijl
er genoeg „vier- en zes cilin-
ders" rond lopen".

De stand individueel: 1. Paul
Schockemöhle (Wdl) met Deister
1,24 strafpunten 2. Walther Gaba-
thuler (Zwi) met Beethoven 4,00
3. Willy Melliger (Zwi) met Van
Gogh 4,57 4. Thomas Fuchs (Zwi)
met Swiss 7,62 5. Michael Rü-
ping (Wdl) met Caletto 8,00 6.
Hugo Simon (Oos) met Gladsto-
ne 8,28 7. Malcolm Pyrah (Gbr)
met Anglezarke 8,89 8. Frederick
Cottier (Fra) met Flambeau 9,18
9. John Whitaker (Gbr) met
Ryans son 9,27 10. Rob Ehrens
(Ned) met Surprice 11,24 12. Wil-
ly van der Ham (Ned) met
Feinschnitt Z 12,64 18. Anton Eb-
ben (Ned) met Jumbo Design
16,26 44. Ton Klumpers (Ned)
met Old Man N 71,74

Tourcrack verslaat Jan van Houwelingen in Simpelveld

Peter Winnen laat
Limburg juichen

door Wiel Verheesen

- Peter Winnen schreef de zevende Nacht van
op zijn naam. In de eindsprint versloeg hij Janvan Houwelingen. Met luttele seconden achterstand arri-veerde Piet van Katwijk als derde , gevolgd door Joop Zoete-

melk en Gerard Veldscholten. Dit vijftal was met nog ruim
'0 kilometer te rijden het peloton ontvlucht.

Peter Winnen betekende het criterium over 66 ronden of-
IWel 80 kilometer de vierde overwinning in het huidige sei-nen. Eerder schreef hij zowel de zwaarste Alpen-etappe in de
Vide van Zwitserland en ook de Tourrit naar Alpe d'Huez op
% naam. Afgelopen maandag won hij in Boxmeer.

voordat de ontknoping plaats-
end hadden de organisatoren
&ds in tevreden stemming hun ba-
'ws opgemaakt. Toen de 34 profs
Sjft de rondjesdraaierij door de stra-ks 1 van Simpelveld begonnen, om-
r'ornden naar schatting 12.000 kij-ers het parkoers

„Beduidend méér vergeleken met
vorig jaar", aldus de mannen die
opnieuw alles tot in de puntjes ver-
zorgd hadden. „Dat er in de loop
van de wedstrijd nog een aantal
kijkers bijkomt, is niet anders dan
mooi meegenomen".

Van de aangekondigde trekpleisters
ontbrak niemand in het peloton. De
afwezigheid van onder andere de
Belgen Luc Colijn en Ludo de Keu-
lenaer werd in het kader van dit al-
les niet eens opgemerkt. Aan ont-
snappingspogingen was geen ge-
brek. Bij de uitvalsakties in de eer-
ste koershelft was onder meer Ad
Wijnands betrokken. " Het profpeloton begint aan de 'Nacht' Foto

,
s: 3DOOt

# Leon Nevels heeft reden tot juichen. Hij was de snelste amc
teur in Simpelveld.

VVK-atletiek:
161 landen

tJ-LSINKI _ Aan de eerste wereld-
y'ttpioenschappen atletiek, die
,*"» 7 t/m 14 augustus in Helsinki
joi"den gehouden, zullen 161 lan-
Jyl deelnemen.Dat heeft het orga-
J^atiecomite, na het sluiten van

»* aanmeldingstermijn, bekend
J^aakt. Het betekent dat van de
0* landen, die zich voorlopig had-
j£* ingeschreven, een natie afvalt.
tj*t gaat om Jemen. De verwach-
Jjg is dat in de Finse hoofdstad
JJ'öi 1400 dames en heren in actie
llen komen.

e Verenigde Staten sturen met 130
Jp'rtmensen de grootste afvaardi-

(]f?g. Daarna volgen de Sovjetunie
<C°)> Oost-Duitsland (104) en Cana-'
<!?(9l). Nederland is met vijf dames

vier heren in Helsinki vertegen-
°ordigd.

Ritme
Ik heb de moed niet verloren nu ik

na de Tour ook het wereldkam-
pioenschap niet op mijn program-
ma kan zetten ", aldus Wijnands.
„Zoals de zaken er thans voorstaan
begint voor mij in de Ronde van
Catalonie nog een belangrijke pe-
riode. Op de Spaanse wegen hoop
begin september weer het ritme te
krijgen wat noodzakelijk is om in-
ternationaal mee te tellen. In de
najaarsklassiekers bestaat dan de
kans om alsnog het seizoen goed te
maken".

Behalve Wijnands reden in de eer-
ste 40 kilometer onder andere Wal-
ter Planckaert, Jonkers, Pirard,

Kim Andersen, Theo Smit, Stam-
snijder, Frits van Bindsbergen, Oos-
terbosch, Piet van Katwijk en de
Nieuwzeelander Eric McKenzie eni-
ge tijd in vluchtersgroepjes vóór de
meute uit. Naderhand trokken Pi-
rard, Oosterbosch, van Bindsbergen
en Stamsnijder als kwartet op zoek
naar winst. Toen er ruim 55 kilome-
ter waren afgelegd was de zoveelste

hergroepering niettemin een teit.
De slotfase en de schermutselingen
die de ontknoping zouden inleiden
konden beginnen.

Leon Nevels
Voordat de profs in aktie waren ge-komen, had Leon Nevels uit Thornhet amateurcriterium over 40 kilo-
meter op zijn naam gjeschreven.
Nevels had 10 seconden voor-sprong op Habets en Geerkens.ln
het veld van 52 amateurs wasBergklimmers uit Stem de beste
van de 9 deelnemende ploegen.

Uitslag amateurs: 1L Nevels 40 km in 55.44
min. 2.0p10 sec. J Habets 3. H Geerkens 4.
op 16 sec. W Demandt 5. J Meissen (Duits-
land) 6. P Harings 7. A Roberts 8 W van der
Meer 9. J Idili 10. B Thoolen 11. P Schroen
12.R Uhle (Duitsland) 13. BFey 14.R Been-
kens 15. P Knops 16. L Zöntjens 17. G
Weyers 18. A Lubke (Duitsland) 19. C van
Dijk 20. J Krist.
Uitslag: profs: 1. Peter Winnen 80 km in
1.53.15 2. J van Houwelingen 3. op 5 sec P
va_ Katwijk 4. Zoetemelk 5. Veldscholten 6.
op 12 secKuiper 7. Smit 8. Pirard 9. Lubber-
ding 10. Manders 11. op 36 sec Kurzweg
(Dld) 12. A van Houwelingen 13. Stevens (B)
14. McKenzie (Nieuw Zeeland) 15. Van
Bindsbergen 16. Van Hoydonck 17. Jonkers
18. De Jong 19. Kerstens 20. Eddy Planc-
kaert (B) 21. Stamsnijder 22. Walter Planc-
kaert (B) 23. Ad Wijnands 24. Oosterbosch

MVV met Nanninga
tegen AA Gent

MAASTRICHT - MVV werkt van-
avond de eerste zware kluif van
het oefenprogramma af. Na een
vijftal (gewonnen) duels tegen
amateurs, is om 19.30 uur AA Gent
de tegenstander in de MaastrichtseGeusselt. Voor MVV betekent dit
een weerzien met Cees Schapen-
donk en Sören Busk, die in Maas-
tricht furore maakten. Zoals be-
kend wordt in deze wedstrijd de
nieuwbakken MVV'er Dick Nan-
ninga aan het eigen publiek gepre-
senteerd.

SPA NAAR BILZEN, QUADEN NAAR MOL

Reserve-goalies Fortuna
en MVV onderdak.

J^ASTRICHT - Marcel Spa
c j

eft op de valreep een nieuwe
clq , gevonden. De reserve-i^lman van MVV, die geen
Vo*juW contract kreeg, staat
\m §^nd als amateur onder de
v bij de Belgische derdeklas-Bilzen.
_k e °vergang werd mede moge-

Jeu' doordat Sanny Quaden (de
t^i^ige goalie die bij Fortuna Sit-
Vgc, *erd afgedankt) vrij onver-

1* afzag van een overschrijving
<%t

r Bilzen. Hij koos voor FC Mol
*6n n klasse lager speelt als Bil-

"vaden over deze stap:„lk heb
h 6t °S voor FC Mol gekozen, omdat
ho„^eri ambitieuze club is die snel

r°P wil. Ze zijn in het voorbije
j^j. .fn gepromoveerd en willen dit
_yf.l<roorsto_en naar de derde natio-
k£ ■kr 6

Cel Spa heeft gegokt en waar ge-
niet vo°r zijn geld. Hij wenste
Sr_ °Ver te staPPen naar een Lim-

e amateurclub, liet de uiterste

" van overschrijving (15 juli)

verstrijken en vestigde zijn hoop
België. Ook daar dreigde hij de boot
te missen, totdat Bilzen zich aan-
diende.
Het was vijf voor twaalf. Donder-

dagavond was de overschrijving
rond, terwijl rond middernacht de
grenzen dichtgingen. Ik heb mijn
nieuwe club voor een groot deel te
danken aan JanuszKowahk. Ik had
hem als mijn ex trainer verzocht,
voor mij in België uit te kijken naar
een club. Bilzen wilde mij inlijven
op voorspraak van Kowalik", rea-
geert Spa, diemet Bilzen een aardig
verjaardagscadeau kreeg, want gis-
teren werd hij 21 jaar.

Spa ontmoet bij de derdeklasser
een anderte oud-MVV'er in de per-
soon van John Webb. Bilzen is de
club die toch al een sterke binding
heeft metLimburgse voetballers of
voetballers die jarenlang in Lim-
burg aktief waren. Zo speelde in
het voorbije seizoen onder meer
oud Fortunees Frans Roemgens bij
deze club maar hij zette een punt
achter zijn voetballoopbaan.

GeSehipper
in Kwadendamme
KWADENDAMME - Jos Schipperheeft het criterium van Kwaden-
damme gewonnen. Leo van Vliet
eindigde als tweede, HeddieNieuwdorp werd op tien seconden
derde. JohanLammerts en de Belg
Johnny Denul zijn als gevolg vaneen val geruime tijd uitgeschakeld.Het tweetal viel toen een van de
achtduizend toeschouwers na ze-ventig kilometer koers het circuitover stak. Denul en Lammertsvormden met de Belg Mare Lau-rens en Fons van Katwijk de kop-
_r°_ _,'■■ pper had voor de hon"
derd kilometer een tijd van 2 uur 20minuten en 37 seconden nodig.

De uitslag: 1. jos Schipper, 100km in2.20.37., 2. Leo van Vliet., 3. Heddie
Nieuwdorp, 0p tien seconden., 4. Aadvan den Hoek., 5. Martin Havik., 6.
Jac. van Meer., 7. Wies van Dongen.,8. Gerrie van Gerwen., 9. CeesPriem., 10. Henk Mutsaers

Van Dooyeweerd
als een Torpedo

SCHAESBERG - In de Grote Prijs van Limburg bleek outsider Shilling(Hugo Langeweg) voor een daverende verrassing te gaan zorgen. Ze
nam brutaalweg de kop en liep geruime tijd met royale voorsprong opderest van het veld. In de eindfase bleek Shilling echter teveel van haarkrachten gevergd te hebben. Favoriet Torpedo Fortuna (Jan van Dooye-
weerd) sloeg vervolgens genadeloos toe en won aldus 5.000 gulden.Luut
Dooper (Ulaan) reikte met een formidabele eindsprint niet verder dande tweede plaats. Voor Shilling was de troostprijs van de derde positie.

Hennie Grift beheerste met Vitz de
draverij over 2600 meter. Voor
Winston van Echt (P Dijkstra) en
Wild Rosé (Luut Dooper) resteerde
het duel om de tweede en derde
plaats. In de Heerlen-prijs was er
andermaal een overwinning voor
Grift. Deze keer loodste hij de uitge-
sproken favoriet Vilas als eerste
over de finish.

Wim Duivenvoorden met Volita W
als tweede voor Virola du Bois met
pikeur Gerrits. Gegadigden voor
de overwinning Wendy Cherie met
op de sulky Sjeng Hendrikx werd
in de Kerkrade-prijs al vlug uitge-
schakeld wegens galopperen. Zo
werd het een eenvoudige zaak voor
de andere met twintig meter voor-
sprong gestarte favoriet, Walram S
(Wim Duivenvoorde).

Mevrouw Duivenvoorde eiste de
bloemen in de koers voor amateurs
en amatrices op. Volant Song en
Sandros Hanover (Brouwer) bezet-
ten de ereplaatsen. Sir Nimble van
trainer Wim Velis met op de sulky
pikeur Ramakers besliste de Bruns-
sum-prijs overtuigend in zijn voor-
deel. Hij leidde van start af. Wim Ve-
lis zelf behaalde met Veitch du Bois
een fraaie tweede plaats voor Tim
Bush van Grift.
De laatste koers betekende voor
Grift de derde overwinning op deze
avond. Victor Kraanhof versloeg
onder andere Ukas W(Hoejenbosch)
en Visdiefje (Adriaans). De ren over
twee kilometer voor volbloeds le-

verde een verrassende zege
China Station. Hij liet Green Galore
de dienstuit maken tot na het uitko-
men van de laatste bocht. Ve
gens sloeg hij overtuigend
Green Galore werd ook nog t<
seerd door Arizona Pie.

De klassieker voor driejarige mer-
ries, de Diana-prijs, werd met
groot vertoon van macht gewon-
nen door deLimburger JanLuiten
met Carmona uit de stal Pubben.
Hij duldde alleen tijdelijk Power
Raaphorst (Kevin Davis) naast
zich. In de laatste rechte lijn greep
Stylish Rascal de tweede plaats.
De moegestreden Power Raap-
horst was alle power kwijt en
moest ook nog Chantes en Liberty

«Belle voorrang geven.

Schaesberg-prijs: 1 Vitz (W.Grift) 3.27.5
km.tijd 1.23.7 2. Winston van Echt 3. Wild
Rosé. Winn. 2,10; pl. 1,50. 1,80, 1.40;koppel
6,30; trio 30,30.
Heerlen-prijs: 1. Vilas (W.Grift) 2.58.6 km.
tijd 1.23.5 2. Volita W 3. Virola du Bois.
Winn. 2,30; pl. 1.40; 1.30, 2.00; koppel 4,50;
trio 40,20.
Baltimore-prijs 1. China Station (H.Koül-
len) 2.08.0 2. Arizona Pie 3. Green Galore
Winn. 11,90; pl. 3,20. 2.30, 4.20;koppel 15,30;
trio 664,70.
Kerkrade-prijs; 1. Walram S (M.D;
voorden) 2.55.3 km. tijd 1.21

' Schuitgraaf 3. Tenno W. Winn. 1
1.70. 1,10;koppel 10.40; trio 52.90
Maastricht-prijs; 1. Tatsjana W (B
Veen) 2.55.8km. tijd 1.22.3 2. Volant _
Sandros Hanover. Winn. 9,80; pl 2 80 1 40'2,00; koppel 14,20; trio 255,20.
Diana-prijs 1. Carmona (H.Pubben.
2. Stylish Rascal 3. Chantes. Winn. 1
1,10, 1.00. 1.30;koppel 2.10; trio 24,10
Brunssum-prijs: 1. Sir Nimble (J
2.52.0 2. Veitch du Bois 3. Tim Bush Winn
11,10; pl. 1,70, 1,40, 2,70; koppel 14,50. trio398,00.
Groteprijs van Limburg 1.Torpedo Fortu-na (J. van Dooyeweerd) 2.48.9 2. Ulaan 3Shilling. Winn. 3.70; pl. 1.20, 1.50.3,00' kop-
pel 5,60; trio 329.20
Sittard-prijs: 1. Victor Kraanhof (W
2.52.4km. tijd 1.20.7 2. Ukas Wav 3. Visdief-je. Winn. 2,70; pl. 4,00, 3,50; koppel 13.00;
trio 127,60
Totalisatoromzet (9 koersen) 110.000 gul-
den.

Acht goals tegen Wilhelmina
Fortuna: het begint
ergens op te lijken
Van onze verslaggever

WEERT - Fortuna Sittard
heeft zijn onvrede over het
slippertje tegen FC Den Haag
afgereageerd op de amateurs
van Wilhelmina 08, en einde-
lijk geoefend zoals het hoort:
8-1 tegen de kersverse Weert-
se hoofdklasser. Het begint
ergens op te lijken. Geen ge-
peuter op de helft van de te-
genstander, maar negentig
minuten een echte wedstrijd
op het hele voetbalveld.

Opvallend ook nu de rol van Arthur
Hoyer, die zowel in de voorberei-
ding als in de produktie (twee doel-
punten) positieve tentamens blijft
afleggen. Arme Evers ontwikkelt
zich duidelijk als de spelbepaler op
het middenveld. Hij is altijd aan-
speelbaar, schakelt alle stations in
en heeft dan nog tijd genoeg over
om ook doelgericht aan het werk te
blijven.

Fortuna Sittard hield het uiterst
simpel. Frans Körver:„Dat was na
de les tegen Den Haag ook de be-
doeling. We zijn wel eens te gretig
en vergeten dat je ook bij balver-
lies gedisciplineerd bezig moet
zijn. Hou het eenvoudig, probeer
de bal naar de flanken te schuiven,
dankomen de doelpunten vanzelf."

Dat kwam er gisteravond alleraar-
digst uit, ook omdat Wilhelmina be-
reid was mee te werken. Ex Roda
JC,erLeon Wassenberg en goalget-
ter Henk Verdonkschot maandenhet duo Eleveld-Dekker regelmatig
tot voorzichtigheid, en verder
maakte Wilhelmina geen punt van
de uitslag. Leuk oefenen; dat is de
bedoeling van zon partij.

" Arthur Hoyer: twee treffers

Fortuna-NAC
In de eerste helft nam Fortuna een
3-0 voorsprong doorEvers, Eleveld
en Hoyer. Na de rust scoorden
Hoyer, Ruys, Smeets, Lenferink en
Van Well. Het Wilhelminadoelpunt
was van Wassenberg.
Vanavond oefent Fortuna thuis te-
gen NAC. Aftrap om 19.30 uur. En-
treeprijzen volgens het goedkope
tarief.

Opstelling Fortuna: Hanssen (Kor-
ver), Maessen, Dekker, Eleveld,
Schrijnemakers (Bux), Suvrijn
(Lenferink), Evers, Koevermans,
Hoyer (Van Well), Smeets en Ruys.

Oelmasova niet
naar Helsinki

LENINGRAD - Svetlana Oelmaso-
va, met 8 minuten en 26,78 secon-
den wereldrecordhoudster op de.
3000 m dames, zal ontbreken bij de
wereldkampioenschappen atle-
tiek. Oelmasova zei na een atle-
tiekevenement in Leningrad, dat
ze bij wedstrijden in Groot-Britta-
nié een verkoudheid had opgelo-
pen. Wegens een complicatie had.
ze achttien dagen in het ziekenhuis
gelegen. „Ik loop dit seizoen geen.
grote wedstrijden meer. Ik moet
rust nemen en volgend jaar op--
nieuw beginnen".

De Sovjet-atlete, die in Lening
op de 3000 meter als vierde ov<_
eindstreep kwam, zei tevens da
er totaal geen moeite mee had
haar startbewijs in Helsinki ovi
geven aan de drievoudige Olyi
sche kampioene TatjanaKazankina.
Kazankina, de snelstevrouw tei
reid op de 1500 meter, won inLt■;
grad op overtuigende wijze de 3000,meter in 8 minuten 32,08 secon
Dit seizoen was nog geen a
sneller.
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Twee leuke BARDAMES
gevr. Garantieloon en
weekend vrij. Intern mo-
gel. Tel. 04498-53474.
1 of 2 leuke MEISJES ge-
vraagd voor goedlopende
club inKerkrade. Tel. 045-
-421920.
HANDWERKERFIRMEN
gesucht. Alle Gewerbe für
Bauvorhaben in Aachen
(zunachst 6 Einfamilien-
Hauser), es folgen noch 3
gröfiere Bauvorhaben. Eil-
zuschriften an K. Meurer,
Schloß Schönaustr. 64. tel.
Aachen 09-4924114680
oder 13289.

INette jongeVROUW gevr.
voor privéclub te Leiden
tev. assistentie gevr.
Br.o.nr. SP 415 LD
Akerstr. 124, 6466 HN
Kerkrade-West.
De groep EXPORT zoekt
nog een toetsenman. Wij
spelen eig. repertoire. Erv.
niet vereist. Rob Huntjens
tel 045-414366.
Ouder persoon (m.) ge-
vraagd voor HULP
KLEINVEEBEDRIJF
voor halve dagen.Verlang-
de vergoeding opschrij-
ven. Brieven onder no. HK
235 Limburgs Dagblad,
Postbus 3100 640fDP
Heerlen.

MANNEQUIN-INSTITUUT Elégance vraagt wegens
toenemende drukte met spoed lady-speaker en 2/3
dressman, maat 48. Tel. melden 04492-1981, 045-
-421504.
Voor direkt gevr. colonnes
BEKISTINGSTIMMER-
LIEDEN, co2-lassers, ER
111-ww-lassers en A-lassers
(ook eventueel voor mon-
tage). Melden dagelijksvan 8-16 uur of zaterdag
van 9-12 uur. Tel. 09-
-49241504893.
BARDAMES gevr. Palo-
minabar H'broek, tel. 045-
-454936 of 045-222451.

Drummer/zanger
voor all-round orkest. Tel.
045-212435.
VIDEOCLUB Geleen
vraagt met spoed assisten-
te. Tel. 04494-48933.
MEISJES gevr. voor excl.
privé-huis, intern mog.
Tel. 045-721759.

COMPAGNON gevr. voor
goed lopende zaak gem.
Kerkrade. Br.ond.nr. XE
753 LD, Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
WERKSTER gevraagd
voor 2 ochtenden per
week. Huls 101, Simpel-
veld.
Gevraagd enkele nette
MEISJES. Voor inlichtin-
gen tel. 045-451391, na 21
uur. Queens Club, Holzstr.
103,Kerkrade.
Gevr. HULP i.d. huish. Bi
voorkeur dond., van 9-13
uur. Muzenlaan 268 Hrl.

HORECAPAPIEREN
gevr. gem. Heerlen, tel.
045-225182.

Speelclub Fortuna
Kesselkade 42, Maastricht (bij Maasboulevard), vraagt
voor 24-er Zero -K-spel. Vrl. leerl. croupiers en 1 vr. ont-
vangstdame. Melden tijdens onze openingsuren dag.
van 17.00 tot 2.00 uur.
Gevr. meisje voor intern in
de HUISHOUDING. Tel.
045-725595 of 721759.
Welke KOK wilt ons hel-
pen bij het bereiden van
koude buffetten. Daar wij
een traiteurszaak willen
beginnen. Tel. 045-216243.
Gevr. als bijverdienste
voor het uitbouwen van
zolderkamer, TIMMER-
MAN. Tel. 09-4924136648
of na 20 uur, Wendeli-
nusstr. 15. Herzogenrath.
Bauunternehmung Masch
GmbH. vrgt. v. indirect
ColonnesEINSCHALERS
en metselaars v. accoord-
werk. Langdurige projec-
ten omgev. Keulen-Aken.
Te bevr. na 12.00 uur. Tel.
045-456592.

Uw huis als nieuw. GE-
VELREINIGEN, uitkap-
pen, voegen. Vrijblijvendeprijsopgave. Tel. 045-

Carrosseriebedrijf biedt
aan: uw auto geheel UIT-
DEUKEN en spuiten van-
af ’ 500,-. Tel. 045-312081.
HORECAPAPIEREN
gevr. gem. Heerlen, tel.
045-225182.
Te h. compl. stel HORE-
CA-PAPIEREN, event. m.
medewerking. Br.o.nr. BR
314 LD, Rumpenerstr. 81.
6443 CC Brunssum.
Jongen. 16 jr. zoekt BA-
BYSITADRES. Petro-
niusstr. 18, Hrl. tel. 045-
-714497.

Wij zoeken voor spoedige indiensttreding
part-time tentoonstellingsman

voor het verzorgen van onze Portas-tentoonstellingen
en tevens voor het transporteren van onze mobile ten-
toonstellingswagen. Voor de gepensioneerde vakman
uit de bouwsector zou dit een interessante bijverdienste
kunnen zijn. Gegadigden dienen zich telefonisch te mel-
den op onderstaand adres: Portas vakbedrijf Hebenu
b.v., Industriestraat 7, Nuth, tel. 045-242400.
Voor zo spoedig mogelijk
leuk MEISJE gevr. voor
goedlopende escortservi-
ce. 045-222802.
Gevraagd met ingang van
half sept. a.s. BEZOR-
GERS m/v, voor wekelijk-
se bezorging op woensdag
tussen 3-8 uur in Groot-
Schinnen en Groot-Nuth
van een huis-aan-huis
weekblad. Plaatsen:
Schinnen, Puth, Sweik-
huizen, Oirsbeek, Doenra-
de, Amstenrade, Nuth,
Hulsberg, Vaesrade, Wij-
nandsrade, Schimmert.
Swier. Aanmelden: 04405-
-2832. De Wisse Pers, Wij-
nandsraderweg 30,
6336AG Hulsberg.
Gevraagd colonne MET-
SELAARS voor Duits-
land. Duits verzekerd.
Melden na 18 uur tel. 045-
-271489.
Gevr. A. Schweitzers
VOORLICHTERS en
Duitse Tuv-Schweitzers
voor langdurige baustelle
in Duitsland, tel. ml. 045-
-444181.
Amateurfotograaf zoekt
MODELLEN. Goede belo-
ning. Br. ond. nr. Si 754
LD, Molenbeekstr. 5, 6131
EG Sittard.

" Trap BEKLEDEN, rails
hangen, gordijnen maken.
Voordeelprijzen en vak-
manschap. Gratis prijsop-
gaven. Schillings Inte-
rieur. Markt 39, Nieuwen-
hagen, 045-312613.
METSELAAR(S) kunnen
nog werk aannemen. Ver-
bouw, nieuwbouwe.d. Tel.
045-411543, na 17.00 uur.
New Look GEVELREINI-
GING 8.V.. Schaesberg.
Reinigen, uitkappen en
voegen. Tel. 045-
-312154/312709.
Alles in één hand! Bel
Hans Lips b.v. voor al uw
timmer- en DAKWERK,
spanten, dakkapellen, iso-
latie, kozijnen, interieur-
betimmering enz. alsook
alle soorten daken, zink-
werk v. nieuwbouw of on-
derhoud. Tel. 045-453818.
STUKADOOR kan nog
binnen-, buiten- en sierpl-
.werk en alle verbouw.
aann. Tel. 045-459073.
LOODGIETER kan weer
werk aann. Gas - water - sa-
nitair - riolering - badka-
mers - dakwerk - zinkwerk
- allesbranders - keukens
enz. Gratis offerte. Tel.
045-711608.

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.
TAXICHAUFFERS gevr.
Akerstraat 132, Hoens-
broek, sollicitaties na 19.00
uur.
TOETSENMAN/VROUW
gevr. Installatie aanwezig.
04493-3660.
Cosmeticahuis vraagt
HOOFDCONSULENTE.
soll. na tel. afspr. 04492-
-4539.
FRITUREHULP gevraagd
(vrl.). Tel. 04492-4255.
Gevr. een OPPAS voor
onze zoon van 11 mnd.
voor 4 dagdelen p.w. te
Weiten. Br.ond. nr. SH 538
LD Nobelstr. 12, 6411 EM
Heerlen.
GëvT BABYSIT met
event. licht huish. werk
voor dinsdagmorgen en
vrijdag geh. dag. Br.on.nr.
SB 680 L.D. Fr. Erenslaan
4, 6371 GV Schaesberg.

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.

Voor diverse langdurige werken vragen wij per 1 augus-
tus

metselaars
betontimmerlieden

ijzervlechters
Sollicitaties: 08894-20360.
KONTAKTPERSOON
m/v gez. door intern, inste-
ling die belangst, hebben
v. mens, gezondh. part-
time of full-time ink.

’ 1000- - ’ 6000- p.mnd.
Inl. 043-15195 (ook week-
end).
Hulp gevr. SCHILDER
voor avonduren en zater-
dagen. Bellen tussen 17.00
en 18.00 uur. 04492-2681.
PRIVEHUIS zkt. 2 goed-
uitziende dames. Goede
verdiensten. Tel. 04746-
-4711.

Jonge VROUW 32 jr. met
ervaring in café-branche
zoekt werk voor achter
buffet in café of dancing
(geen animeerwerk) te
Spekholzerheide of direk-
te omg. Br. o. no. HK 208
Limb. Dagbl. Postbus
3100, 6401 PP Heerlen.
Uw DIEPVRIES, koelkast
of wasautomaat defect.
Bel „Vriesko" 045-727342.
Voor al uw DAKWERK-
ZAAMHEDEN. Dakdek-
kersbedrijf „Het Zuiden",
tel. 045-216151.

TV-ANTENNES, plaatsen,
rev., onderh. - Antenne-
bouw Vandeweijer Em-
mastr. 8 Heerlen tel.
719414.
ELECTRICIEN nodig?
Tel. 045-725595.
HORECAPAPIEREN
aangeb. desnoods zelf ter
beschikking, br.o.no. Ho.
096 LD Kouvenderstr. 215,
6431 HE Hoensbroek.
B.z.a. part-time CHAUF-
FEUR, i.b.v. groot rijbew.
(voor transp. of tour.bedr.),
liefst buitenl. Br.o.nr. ËR
313 LD, Rumpenerstr. 81,
6443 CC Brunssum.

Theo Crijns
dakdekkersbedrijf. Wij zijn
gespecialiseerd in pannen-
werk, platte daken, zink-
werk, hoolontstoppingen,
schoorsteenvegen. Maas-
trichterstr. 72 Brunssum
tel. 045-256509.
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.

Gebr. BANDEN m. gar.
ABC Sampermans, Wil-
lemstr. 80, Heerlen.
HOUT, board, triplex,
meubelpl., wandpl.,
schrootjes in div. soorten,
lak, lijm, beits, gips, kalk,
cement, stucadoormortel,
tempex en glaswol, ijzer-
waren, verfwaren, tuinarti-
kelen, plastic golfpl. en
vlakke pl.. plastic dakgoot,
regenpijp en 1001 andere
doe-het-zelfart. Kozijnen,
deuren, rustieke planken
op maat en op bestelling.
Boumans, Brunssum. Al-
les voor de doe-het-zelver.
Dr. Kuyperstr. Ba, Haans-
berg.

NIEUW. Laat uwfoto's, re-
pro's of diploma's op echtlinnen zetten, net als eert
echt schilderij. Als intro-
ductie t/m a ustus voor dehelft van de norm. prijs.
Kunsthandel/Lijstenma-
kerij Hub Vleugels, Ein-
derstraat 25,Kerkrade, tel.
045-455770.

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

’ 400- uit voorraad leverbaar. Wij maken tevens alle af-
wijkende maten. Limatic BV, Akferstr. 22 centrum Heer-
len tel. 045-711118.
VLOERBEDEKKING en
gordijnen vele coupons
met hoge korting. Enorme
keuze in sterk afgeprijsde
vloerbedekking, gordijnen
en karpetten, won.mr.
Grooten Kloosterstraat 22,
Simpelveld.
KOOPJES. Bureaus, stoe-
len, ladenkasten, archief-
kasten, schrijfmachines en
tekentafels. Veldhofstr. 60,
Eygelshoven.
Let op!! De ~Anders-als
Anders" winkel Julianastr.
1la Brs. is van 25julit/m 12
augustus GESLOTEN!!.

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.
Te k. 1000rode DAKPAN-
NEN. Tel. 045-458301.
Te k. klein CROSSMO-
TORTJE, z.g.a.n. 50 cc, 4
gang, f750,-. Beukstr. 11,Heerlen, tel. 045-225886.
T.e.a.b. BINNENDEU-
REN, gashaarden, radiato-
ren en kozijnen. Lindestr.
5, Brunsum. Tel. 045-
-250949.
T.e.a.b. BRUIDSJURK,
telmachine. Lindestr. 5,
Brunssum. 045-250949.
Te koop Marklin TREI-
NEN, 7 loes, veel wagons,
5 trafo's, veel wissels, rails
en seinen. Scenery. In één
koop. Veldstraat 38,
Schaesberg, tel. 323221.

Stalmeier Music
Hoofdstraat 32 - Hoensbroek - Tel. 045-214253

Voordelige aanbiedingen
en occasions op allerlei gebied.

Orgels, accordeons, gitaren, slagwerken, blaasinstru-
menten, orkestapparatuur, enz.

Eigen service- en reparatiedienst. '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.
Te k. DIEPVRIESKAS-
TEN, -kisten en koelkas-
ten z.g.a.n., de helft v.d.
nw.prijs. Gr. kisten 1 gld.
per ltr. Vriesko, Sittarder-
weg 136 Heerlen tel. 045-
-727342.

OPENHAARDHOUT te k.
Thuis bezorgd p. echte m3

’ 75,-. 09-4924076643.
Te k. KINDERWAGEN,
donkergr. rib, z.g.a.n.; bug-gywagentje, babyzitje,standaardv. badje, smeed-
ijzer, tafeltje m. marmer,
blad (groen). Pr.n.o.t.k.
Eynattenweg 19, Gulpen.
Tel. 04450-2825.
SCHRIJFMACHINES te
k. vi. ’ 100,-. Tev. onder-
houdt + rep. P. Zeyenstr.
13, Kerkrade. Tel. 045-
-460427.
Te k. Roland GITAAR-
VERST, z.g.a.n. 400 watt,
ook ruilen voor synthesi-zer of and. app. Tel. 045-
-256432.

Biljarts
Arno Hendriksen, Stationstraat 86A Susteren vanaf 1
aug. geopend tussen 15.00 en 17.00 uur. Tel. 04499-
-3407.
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.
Opgelet. In onze zaak
staan ca. 65 KASTEN va.
’200,-; ca. 45 bankstellen
vanaf ’200,-; ca. 30 eet-
hoeken va. ’ 200,-. Ook en-
kele antieke kasten en eet-
hoeken. Inruil mog. Loop
eens binnen bijLei Romer,
Einderstr. 46, Heerlerhei-
de (Heerlen-Noord), t.o.
sauna Poglajen, naast
tankstation, tel. 045-
-215716. Geopendvan 10 tot
18 uur. Donderdag koop-
avond.
Te k. ACHTERRUITJA-
LOUZIE voor VW Golf.
Ook geschikt voor achter-
ruit met ruitenwisser. Te
bevr. na 18.00 uur. 045-
-227759.

Te k. eikenBROODKAST,
geh. gepint, moet weg,
pr.n.o.t.k. Gravenweg 32,
Übach o. Worms.
KOOPJE! Electr. orgel,
Viscount z.g.a.n. Kerkstr.
21, Guttecoven.
GRINDTEGELS. trot.te-
gels, 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._
i

Afhaalcentrum voor zand en grind. Op ons overslagbe-
drijf op industrieterrein De Koumen te Hoensbroek heb-
ben wij meer dan 15 soorten zand en grind voor u in
voorraad alsmede cement, spoorbiels en div. partijen
gebruikte bestratingsmaterialen. Geopend van 7.30-
-17.30 uur, zaterdags 8.30-13.30 uur. L'ORTYE 8.V., De
Koumen 72, Hoensbroek. Gehele bouwvakvakantie ge-
opend.
Te k. GRASZODEN, ’ 3-
per m2. Tel. 04450-2131.
OPENHAARDHOUT.
droog en op maat. Geen
nep, echte m 3thuisbez.
045-751687.

Alvie!
Uw woonspecialist.

Onze opruiming slaat alles.
Profiteer nu.

Vloerbedekking
100% wollen berbers
op foam en juterug

nu van ’ 279- voor ’ 199-
-400 cm breed

Coupons vanaf ’ 20 - p. mtr.
Trappen-/woonkamerkwal.

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

Slaapkamerkwal. vanaf ’ 49- per
mtr.

Kamerhoge gordijnen
weefstoffen van ’ 49- voor ’ 29,95

270 cm hoog
Behang

Uitzoeken vanaf ’ 2,5Óp. 10-mtr.rol
Restanten Novilon vanaf ’ 10- p.

m 2
Diverse maten rolgordijnen voor halve prijzen.

Alvie, Voskuilenweg 91, Heerlen, tel. 045-711646.
Donderdag koopavond.

Ruime parkeergelegenheid aanwezig.

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.

Te k. HAMMONDORGEL
B 300 portable, 1 jr. oud,
als nieuw. Nw.pr.
’11.800,-. Bij H. Lesfie-
box Yamaha Ra 100,
nw.pr. ’3100,-. Nu alles
samen v. ’ 9750- m. garan-
tie. Financ. mog. Kast.
Malborghstr. 15, R'mond,
tel. 04750-27106. Na 18uur.
Te k. dames- en HEREN-
FIETS, Gazelle en Sparta,
3 versn. Beukstr. 11, Pas-
sart-Heerlen.
Te k. KAMERORGEL 8
mnd. oud, merk Rina,
goedk. Tel. 045-420973.

Te k. THERMOPANE
glasvenster vers. maten
hg. en breed. Tel. 045-
-458301.
Te k. le-jaars PEDAC-
BOEKEN, tel. 045-726406.
Te k. nw. BANKSTEL.
Nw.pr. f 1600,-. vr.pr.
’BOO-, Gr. Stegel 9,
Eygelshoven (na 18.00 u.).
Te k. mooi groot Engels
eiken BUREAU en noten
hal- of vitrinekast, t.e.a.b.
Tel. 04450-1625.
Antieke Franse KAST,
zeer mooi, tevens aan-
hangwagen, i.g.st.. 2x1.30
m. ’70,-; diepvrieskast Ig-
nis, laag model, 4 laden,
’200,-. Dr. Calsstr.l7,
Schaesberg, tel. 045-
-324307.
Te k. prachtig leren
BANKSTEL, eetkamer en
Perzisch tapijt. Tel. 04750-
-18902.
Te k. weg. verh. enkele
Perzische TAPIJTEN en
zeer mooie schilderijen.
Tel. 045-223094.
Te k. TELKASSA, stalen
winkelrek met korven, en-
kele spots, in- en opbouw.
Tel. 045-224699.

Te k. BETONMOLEN. Inl.
045-224699.
Te k. grijs-groene marme-
ren SCHOORSTEEN-
MANTEL. Tel. 045-715254.
Te k. GARAGE-KANTEL-
DEUR, afm. h 200, br. 245,
’200,-. Bijzetkachel, gas,
’30,-. Da Costastr. 37,
Heerlen, tel. 045-416370.
Te k. mooie VRIESKIST
150 L Zanussi, 75x66x85
cm. Pr. ’ 160,-. Grubben-
weg 17, Klimmen, tel.
04405-1461.
Te k. weg. verhuizing
compl. mod. WONINGI^f-
BOEDEL teg. spotprijzen.
Laurierstr. 165, Heerlen
(Passart).

Perzen
Perzische en Oosterse ta-
pijten tegen bodemprijzen.
Eerst vergelijken dan naar
ons gesloten huis:

Keshan
Provincialeweg Zuid 50

Oirsbeek, tel. 04492-3630
AANHANGWAGEN dub-belasser ’ 2695- excl.
BTW, tevens alle losse on-
derdelen, alleen bij Jo
Knops Aanhaneweagens,
Rijksweg Zd 195, Sittard,
tel. 04490-12718.
Te k. BANKSTEL. Zes-
kant 68, Heerlen.
Weg. omstandigh. compl.
UITZET te koop, b.v. elec.
app., servies enz., oud '/_
jr., waarde ’ 9000-, vr.pr.

’ 4500,-. Laurierstr. 523,
Heerlen-Passart.

Dassen AANHANGWA-
GENS ook op maat ge-
maakt en te huur, reeds 65
jaar een begrip. Tevens
complete onderstellen,
alle losse onderdelen en
reparaties. Erkend Focwa-
bedrijf. Stationsstraat 6,
Kerkrade, tel. 045-455088.
Te k. klass. BANKSTEL,
velours, beige, 4-1-1 en
eiken salontafel, na 18.00
uur. 045-457202.
Te k. MODELVLIEG-
TUIG met complete zend-
en oplaadapparatuur.
Pr.n.o.t.k. Tel. 04454-1309.
Te k. twee mooie KONIJ-
NENKOOIEN, zo goed als
nieuw. Tel. 04454-1309.

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.

Magazijnverkoop
van overjarige of lichtbe-
schadigde wasautomaten,
koelkasten, diepvriezers
enz. kleurenteevees, vi-
deoeorders, stereoappara-
tuur enz., haarföhns, kof-
fiezetapparaten, mixers
enz. Grote kortingen van
30-40-50 en 60%. Tevens
witte pomp metelke dag de
laagste dagprijs. De Witte
Hal, Geerweg 9, Sittard,
tel. 04490-18162 achter
het station over de ijzeren
brug.
KASREGISTERS, weeg-
schalen, slagerijmachines.
Nieuw en occasion. Ruime
keuze, volledige garantie,
eigen servicedienst. Rol-
tex b.v. Industriepark de
Horsel, Nuth L. Tel. 045-
-242880. Ma 8.30-20.00 uur
(koopavond), di-vr 8.30-
-17.30uur.
METAALDETEKTORS:
Viking - White - Arado.
Jac Köhlen, Rijksweg-
Nrd. 104, Sittard (bij zie-
kenhuis). 04490-13228-
-14862. Donderdag koop-
avond.

WASMACHINES en dro-
gers, Limburgs grootste
sortering, tevens onderde-
lenverkoop, wasm. én stof-
zuigers. Bet. per maand
mogelijk. Van Uden,
Hoofdstr. 12, Hoensbroek.
Zonnebanken en zonnehe-
mels nu vanaf ’ 995,- of
bet. per mnd. ’ 39,-. Van
Uden, Hoofdstr. 12,
Hoensbroek.
Te k. nieuwe AARDAP-
PELEN. Kampstr. 2,
Schinveld.
Te k. Mutsaerts KINDER-
WAGEN, zachtgroen, ma-
tras en deken. Cobbenha-
fenstr. 85, Kerkrade, tel.

51819.
Te k. VIDEORECORDER
VHS Sharp VC 8300 met
20 originele banden. Pr.
Hendriklaan 33, Übach
over Worms.
Te k. HERENFIETS m.
trommelr. ± 1 jr. oud,
merk B.S.A. vr.pr. ’ 400,-.
Tel. 045-226055/214033.
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.
Te k. KINDERWAGEN +
box, t.e.a.b. Achter den
Winkel 359, Schaesberg,
tel. 321889.
Tek. 100 m2BOUWBLOK-
KEN voor binnenmuren,
afm. 67x50x10 cm en partij
kalkzandstenen. Tel. 043-
-629433.
Te k. AANHANGWAGEN
200x110. Burg. Custers-
laan 15, Nieuwenhagen.
Te k. compl. WOONKA-
MER (eiken). Tel. 045-
-270513. Tussen 17.00-18.00
uur.

Te k. lege BV ml. drs.
Kooy tel. 03438-20116.
GRINDTEGELS 60x40x6
vanaf ’ 3,75 mcl. BTW. Bo-
ven ’ 300- franco thuis.
(Ook tijdens de bouwvak
open). Gebr. Creugers,
Economiestraat 46, Hoens-
broek, tel. 045-213877.
KEUKENS - rolluiken/ko-
zijnen, laag in prijs met ga-
rantie. R/J Handelson-
dern. Daelderweg 16,Nuth, Industrieterrein.
Tel. 045-242602.

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-N. d. (Heerlerheide), tel. 045-
-222622.
Te k. dames- heren-, oma-
en KINDERFIETS tel.
045-224574.

Nieuwe piano's
Klasse piano's met 10
jaar volledige garantie

50% korting
J. van Urk, sinds 1898

Westersingel 42, Rotterdam
010-363500

BIELZEN, veldbr.- en
metselstenen, tr.tegels,
klinkers, pannen, leien,
balkhout, trappen, kinder-
kopjes, deur en raamkoz.
div. mat. Wolter en Zn.
Ind. terr. De Koumen,
H'broek 212768.

Renkens 75 jaar fietsen
Speciale aanbiedingen!!!

’ 100- korting op elke herenmerkfiets
met terugtraprem.

Union racefiets ’ 669- nu ’ 489,-
Union trommelremfiets + verzekering slechts ’ 599-

Dealer van: Gazelle - Batavus - Union - Tomos - Peu-
geoten Burgers rijwielen en Vespa brommers. Inruil mo-
gelijk. Dorpstraat 114 en 118, Brunssum, tel. 045-
-251225.
Te k. STUDIEBOEKEN,
A-verpleging v/h De We-
verziekenhuis (pre-kli-
nisch en le leerjaar). Tel.
045-710047.
Te k. BATAVUS Ascot,
lichtorgel. Tel. 04405-2413.
Te k. MEISJESFIETS,
8-12j. z.g.a.n. ’ 100,-. Tel.
045-751671.
Te k. ant. KAST en comm.,
ribbank, 6 fauteuiles, 6 op-
knapfietsen. Palestinastr.
290, H'baan. Tel. 045-
-424337.
Te k. electr. KOOKFOR-
NUIS met afzuigkap. Tel.
04493-1048.
Te k. alle soorten MEU-
BELS, i.z.g.st. Vrij te be-
zicht. Na telef. afspr. Tel.
045-451877.
Te k. electr. 4-pits KOOK-
PLAAT. Tel. 045-226856.
Te k. SPORTFIETS m. 10
versn. Flemingstr. 11,
Brunssum.
Te koop aangeboden:
EETKANfERTAFEL plus
vier stoelen, licht grenen.
Complete slaapkamer,
donkerbruin, grenen
hoektafel. 045-718164 tij-
dens kantooruren.

Te k. sperzie- en SNIJBO-
NEN en asperges ’ 1,65 p.
kg p. kist, tuinbonen 65 et.
p. kg, bloemkool 10
st.’ 8,50, kersen, rode bes-
sen, kruisbessen en prui-
men ’ 8,50 p. kistje, papri-
ka, gele, rode, groene en
bonte ’ 1,50 p. Kg p. kist,
tomaten 98 et. p. kg p. kist,
andijvie, spinazie, savooie,
spitskool en rabarber

’ 5,50 p. kist, nieuwe aard-
app., 45 et. p. kg p. zak, ap-
pels en peren 95 et. p. kg p.
kist, sinaasapp. 3 kg v.

’ 4,50. Timmermans, Julia-
nastr. 15, Merkelbeek.

VLEESSNIJMACH. Ber-
kel nw.pr. ’ 4300-, nu

’ 1250-, tel. 04406-41001.
Te k. prof. DISCO-IN-
STALL. geheel compl.
voor drive-in-show of vas-
te zaalinstall. 1200 W bui-
zen versterkers, nw.pr. ±

’ 48.000^ tel. na 18.00 uur,
04497-1260.
Te k. oude goede HEREN-
FIETS ’65-, laag luxe
kinderstoeltje ’ 255,v er-
stelbaar, babybedje + ma-
tras ’4O-. Kaardebol 51,
Kerkrade-West, na 14.00
uur.

Zonnehemels
Gebogen hemel met lange 1.80 mtr. Snelbruinlampen
compleet met in hoogte verstelbaar statief. Alleen bij
Van Erp voor ’ 1648,-. Sittard, Putstr. 34. 04490-13531.
Heerlen Glaspaleis 045-711300. Kerkrade, Hoofdstr. 2,
045-456999.
Te k. 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.
Te k. MUZIEKMEUBEL
(radio + pick-up), ronde
salontafel, huiskamer-
lamp, Ruiterstr. 23,
Schaesberg.
KOOPJE! Kolenhaard
i.g.st. Voorstr. 21, Bruns-
sum.
Te k. compl. mod. SLAAP-
KAMER ’ 395-, 4-pits
kookpl. ’ 50-, omastoel,
veel snijwerk ’ 495,-. an-
tieke comtoise 045-712049.
Te k. aangeb. EETHOEK-
KAST en uittrektafel en 4
stoelen. Te bevr. Koelmoer
28, Schaesberg.

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

Te k. KANTELPOORT

’ 150-, breedte 250, ijze-
ren poort ’ 50-, beedte
1.23. Heggewikke 24,
Übach o. Worms, tel. 045-
-311857.
Te k. mass. eiken EETTA-
FEL, 186x87, blad 4V_ cm
dik, met 6 stoelen, geh.
eik., ’ 2300,-; salontafel,
vuren, 100x100, ’ 100,-.
Tel. 045-719409.
Te k. AQUARIUM1x50x50, met pomp, ’ 150,--;zw. essen houten kast, 3
m br., ’375,-. Tel. 045-
-713988.
Bezuinigen? Dan voor uw
VELOURSGORDIJN-
STOF en vitrage naar: Ve-
lourshop, 100% katoenve-
lours va. ’21,95. Nobelstr.
32C, Heerlen, tel. 045-
-714161.

Te k. BANDRECORDER
Revox B 77, weinig ge-
bruikt, tevens luidspreker-
boxen, magnat, ribbon 111,
tel. 04754-5594.
Te k. compl. SLAAPKA-
MER lichte kleur alsnieuw, keukenkas
1x1,75x0,50 mtr.1-drs.kleerkast, wandelw-
agentie, kinderstoeltie,
Hoofdstr. 75, Amstenrade,
tel. 04492-3389, na 18.00
uur.
Te k. Belgische PLATTE-BUISKACHEL i.z.g.st.
event. te ruil teg. bureau of
allesbrander, tel. 04492-
-3515.

Motormaaiers
koopt u beter bij

Kaelen b.v.
Wolf-gerate, reg. service-

centrum, Rijksweg 44, Gul-
pen, tel. 04450-1454.

Nieuw:
verticuteermes

passend voor alle merken
cirkelmaaiers. Tevens ver-
huur van verticuteermachi-

nes en tuinfrezen.
Te k. VLOERTEGELS
prachtige kleuren 20x30
cm van ’49,50 voor ’ 34,50
p.m.2, tegelhandel Jans-
sen, De Hut 7, Gulpen, tel.
04450-1970.
Te k. electr. SCHR.MA-
CHINE Olivetti Editor 4
kl.schrift ’550-, tel. 045-
-216820.
Tek. DIEPVRIESKISTJE
i.z.g.st. pr. ’ 100-, eiken
salontafel ovaal mod. pr.

’ 100,-, tel. 045-226557.
Te k. polyesther KRUI-
SER 28PK b.b.m., 6 mtr +
AK pr.n.o.t.k. Te bevr. za-
terdag na 18.00 uur, tel.04454-1444.

Etalagematerialen
Winkelinstallaties

Konfektierekken, toonbakken, verkoopbakken,
draagstang, wandrail, complete winkelinrichtingen,

dekoraties voor elk seizoen.'
Harry Schroen

Hofdwarsweg 42, 6161 DD Geleen. Tel. 04494-47231.
Te k. houten KANTEL-
POORT, 240x212, ’ 100,-;
150 uitgewassen grindte-
gels, 50x50, tevens inbouw
gaskookplaat met oven en
afzuigkap; electrische
naaimachine. Heerstr. C
248, Stem.

STUDIEPIANO te k. Bor-
rekuilstr. 147, Geleen.
Te k. RIJLAARZEN, mt.
37, event. ruilen tegen mt.
38; houten hoekkast. Tel.
045-425195.
Te k. 135 TROTTOIRTE-
GELS, 30x30 cm, pr.

’ 100,-. Tel. 045-710139.
SALONTAFEL, massief
eiken, kruispoten, 140x55
cm. Provincialeweg-Z 50,
Oirsbeek, tel. 04492-3630.
Te k. BOUWLIFT, pr.

’ 600,-. Heisterberg 55,
Hoensbroek, tel. 045-
-215192. .
Te k. electron. ORGEL,
merk Thomas, als nieuw,
m. ingeb. rithmix. Huber-
tusstr. 9, Brunssum.

Te k. DRAAITAFEL, Len-
co L 133 halfaut. en ver-
sterker, Marantz 1040 2x25
watt, zelden gebruikt, pr.
n.o.t.k. Te bevr. Heufke-
straat 124, Brunssum, na
12.00 uur.
MORELLEN te k. Pat-
tonstr. 101, Heerlerbaan,
tel. 045-411767.
Te k. weg. verh. vert. licht-
beige LAMELLEN, h. 2.55
m, br. 470 m. Tel. 045-
-710952.
Te k. weg. verh. TIENER-
KAMER: bed kleerk.,
boekenrek, ladenk., bu-
reau. Tel. 045-710952.
Te k. TWEELINGKIN-
DERWAGEN + 2 zitjes,
z.g.a.n. tel. 422526.
Wegens omst.h. te k. eiken
BANKSTEL ’ 100-, 2 ron-
de tafels m. st. ’ 100-, eik-
.kast ’ 50.-, diepvries
’250,-; gasfornuis ’ 100-,
wasmachine ’ 250-, dro-
fer ’ 250-, compl. slaap-

am. ’2OO-, kl. orgel

’ 50-, 1pers. bed ’ 25-, te
bevr. 045713867.
Te k. KLOKKEN uit oma's
tijd. Tev. gastoest., vissers-
garen, tel. 214855.

Allesbranders - Helex-Barbas
Boley - Thermocet - Openh.inz

Hout-, kolen-, gas-, oliehaarden. Keus uit 200 stuks
energiezuinige c.v.-kete Is, radiatoren. Dit alles bij Jac.
Köhlen, Rijksweg-Nrd. 104, Sittard (bij ziekenhuis), tel.
04490-13228 - 14862. Donderdag koopavond.

Te k. eenpers. LEDIKANT
m. matras z.g.a.n. tel. 045-
-256846.
Te k. WATERONTHAR-
DER en RC modelvliegtui-
gen, tel. 045-272207.
Biologisch geteelde rode
BESSEN te koop tel.
04459-1675, Ransdalerstr.
2, Ransdaal.
Te k. KLEUREN-TV met
afst. bediening, goedspe-
lend f450-, tel. 045-
-254085.
Te k. teakhouten VOOR-
DEUR maat 93x211._
voor Va-prijs van de nieuw-
waarde, tel. 04450-1970.
BASGITAAR Gibson, Gt
mcl. koffer, 2 mid-bins 2
tweeters kustom, 2 eind-
trappen, 2 monitors, 1 ste-
reo eindtrap, tle. 045-
-411088.
Weg. omstandh. te k. AL-
LESBRANDER 1 jr. oud,
nieuwpr. f 1400- nu

’ 825-, tel. 045-418473.
Te k. RENFIETS Colnago
super mt. 61, J. Jongestr.
14, Schaesberg.
Te k. KOLENBIJZET-
FORNUIS, Lichten-
bergstr. 7, Chèvremont.
U-BALK 300x20, 2 steiger-
bokken, 2 steigerpalen +
planken + klemmen, vet-
spuit, t.e.a.b. Tel. 045-
-253608.
Nw. Winkler Prins medi-
sche ENCYCLOPEDIE

’ 525,-^ 100 nw. LP's,
Duits-Engels-Holl. ’ 225-,
koopje. Dahliastr. 47,
Kerkrade-West.
GITAARVERSTERKER
merkMusic Man 112RP 65
Watt RMS, pr.n.o.t.k. Die-
terderweg 64, Susteren.
Te k. Pelgrim GASKOOK-
PLAAT voor inbouw
(nieuw), Schumanstr. 12,
Schaesberg.

Te k. gevr. GOUD, zilver,
sieraden en munten. Ka-
pot of heel, kleine of grote
partijen, ook 1 gram is wel-kom. Bod en taxatie vrij-
blijvend, hoogste koers,
contante betaling. Gebr. v.
Verseveld, Saroleastr. 80a,
Heerlen, tel. 045-714666.
Elisabethstr. 38, Geleen,
tel. 04494-43754.
Inkoop van GOUD & zil-
ver, tegen contante beta-
ling. Juwelier Vaessen,
Markt Heerlen. Tel. 045-
-712440.
POSTZEGELS te k. gevr.
Postzegelhandel C. de Wit.
Beëdigd taxateur. No-
belstr. 41, Hrl. Tel. 045-
-710571.
Te k. gevr. ruim WOON-
HUIS. Inl. 045-711617.
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.
Voor oud papier en oude
METALEN wil Giel Dec-
kers de hoogste prijs beta-
len. Kampsfr. 40, Schaes-
berg, tel. 045-311212.

Te k. gevr. gebr. DIEP-
VRIEZERS en koelkas-
ten.Defekt geen bezw. Tel.
045-727342.
SLOOPAUTO'S vanaf

’ 25- tot ’ 600- tevens te
koop gevr. oud ijzer en me-
taal. Tel. 045-321057.
Te k. gevr. een 4-schachts
WEEFGETOUW met toe-
behoren. Kontakt opne-
men met tel. 04492-1292.
Gevraagd te koop of te
huur: grote BUNGALOW
of landhuis. Brieven aan:
dhr. Peters, Rolandstrasse
56, D-5100 Aachen.
KLEURENTEEVEE en
video te k. gevr., kl. defect
?een bezw. Tel. 04406-

-2875.
Kijk eens op uw zolder.
Wij zoeken voor ons
zoontje een oude kinder-
enóf wandelwagen, ±25 jr.
oud. Tel. 04402-73197.
Te k. gevr. houten BU-
REAU. Tel. 045-259872.
Te k. gevr. grenen EET-
HOEK, tel. 04492-2388.

ZELFVERHUIZEN met
onze speciaal ingerichte
meubelwagens voorperso-nenautorijbewijs. Tevens
verhuur personenauto's en
busjes. Autoverhuur Col-
laris, Schelsberg 45, Heer-
len, tel. 720202.

Te h. centr. Hrl. mooieKj|
MER in net herenhuis f£eig. kookgel en keukffS
blok, cv. ’ 330- all-in. TT
045-720738, na 18.00 uur.,
BOVENAPPARTEMENI
te huur. gemeub., gest.i
Voltalaan 32, Hbroi:
225567. !
KLIMMEN, leuk apparl
ment te h., eig. aouelj
toil. en ing. Tel. 045-75261;
Te h. aangeb.riant gelegj
appartement te Heerk IMolenberg, inf. Kerkradi;
weg 38, app. no. 5. j
Oudere HEER (58) uit z.i
goed milieu zoekt woor■met 2 slks., keuken, beri
in Heerlen of ome. Alle j
huur. Br.o.nr. HK 234 Lil jburgs Dagblad, Postb 13100, 6401 PP Heerlen, j
Te h. gem. Schaesbei IETAGE: kamer, slaap Ikeuken, douche en to !
pr. ’675,- mcl. Inl. 04
629557. i
Te h. gemeub. Zij
/SLAAPKAMER m. gel!
v. keuken en douel
Eymaelstr. 49, Heerlen, t
045-721062.
Te h. gem. KAMERS m
keuken, douche en c
Meezenbroekerweg l(
Heerlen.
Te h. ETAGE m. keuk.. li
mer, sip.kam., douche, ti
let. Nieuwstr. 70, Kerki
de, na 17.00 uur.
i 1 E

Te huur
Heerlen-Welten

Garageboxen te huur. Huurprijs ’ 60- per maandj
Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
tel, kant. 045-417085. jl

Wh verhuren alle MACHI-
NES en hulpgereedschap-
pen voor de bouw, ver-
bouw, bestratingen,
grondverdichting enz.
Bouwmachines Damoi-
seaux 8.V., ind.terrein De
Beitel 108, Heerlen. Tel.
045-411930.
NIEUWBOUW-APP. 2 en
3 slpk. Gel. te Maaseik (B).
Inl. 09-3211566325.
APPARTEMENTEN te
huur, blijvend vanaf 1 aug.
Tel. 04406-40402.

Gestoff. ZIT/SLAAPKJ
MER en keuken, te huur
Brunssum. Te bc*
Dorpstr. 169, na 15.00 uij
Te h. gestoff. APPARÏi
MENT, woonkamer, slpl
keuken, douche, w.e. v&
net pers. (1 of 2 per!

’ 650,- all-inn. Anjeliersl
48, Hrl. Tel. 045-213308. _
KERKRADE: gem. I
mers, m. gebr. v. keuke
douche, we, tel., tuin, g»
voor nette pers. Tel. 04
411037.

Te huur
Heerlen-Centrum, Nobelstraat

garageboxen, huurprijs ’ 250- per kwartaal.
Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
tel. kant. 045-417085.

Dassen AANHANGWA-
GENS te huur per uur. per
dag, per week, ook dubbe-
lassers, Stationsstraat 6,
Kerkrade, tel. 045-455088.
WINKEL 25 m2. Rumpe-
nerstr. 90 Brunssum. Per 5
aug. a.s. na afspr. Tel. 045-
-252461.
Mooie gem. KAMERS van
alle gem. voorz. in keuring
pension voor nette men-
sen. Sittarderweg 36, Heer-
len, tel. 045-725828.
GELEEN: te k. of te huur
dames- ofherenmodezaak,
m. klass., int. op A-stand
100 m 2inp. boyenwoning,
sleutelklaar, huur ’ 2000-,
inter. ’ 200,- p.mnd. Raad-
huisstr. 16, 04494-47446 of
43468.

Te h. BUNGALOW gj
tussen Heerl. en Kerkrad1
liv. 50 m 2,keuken compl-.
gr. slaapk., badk. m. lig.'
inp. berg., garage en tui
Br.ond.nr. SH 511 LD. N
belstr. 12, 6411 EM Hee
len.
Te huur 1-8-83 mooie va
inger. gem. KAMER 6x3'
m. gr. kookg. + wasautojvoor dame ofechtpaar, tel
045-413204. I
Unieke kans voor AOl
ONDERNEMER te hul
of te koop aangeb. ■staande verszak op eerj
stand door omstandigHJden enige eigen kapital
vereist. Br.o.nr. SB 686 Wl
Fr. Erenslaan 4, 6371 öl
Schaesberg. I

Te huur
Maastricht, Bogaarden 41A

op 1e verdieping dubbelekamer met douche en kitcn 81
nette. Medegebruik van toilet. Huurprijs ’ 375- pc' |

maand „all-in"
Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
tel. kant. 045-417085. .|
'■ — I

__
Te h. in gem. SUSTEREN,
ruime vrijst. woning, 4
slpks., gr. tuin 50 m2, huur
’9OO,- p.mnd. Br.o.nr. SI
753 LD Molenbeekstr. 5,
6131 EG Sittard.
Te h. le ETAGE, woonk..
slaapk., keuken, wc en
douche. Akerstr. 142Kerk-
rade-W. tel. 09-4924076669.
Te huur in Heerlerheide,
ruime ZIT/SLAAPKA-
MER met gebr. v. keuken,
douche, eigen opgang,

’ 95.- p.wk. all-in. Tel. 045-
-223482 b.g.g. 045-221278.
Wegens ziekte te huur het
Zeeuws MOSSELEN-
HUIS, kleine overname.
Kouvenderstraat 160,
Hoensbroek, tel. ml. 045-
-242666 toestel 47 of 045-
-215302.
Voor alle EVENEMEN-
TEN: verhuur van koel-
containers, frites-, ham-
burgers- en ijsverkoopwa-
gens. Tevens beschikbaar
mrywagen en erepodium.
Voor informatie 04490-
-10888. Evenementen Sit-
tard. B.V.

Te h. te BRUNSSUM bjj|
venw. v. besch. rust»!
dame of heer met go'J

_
ref. h.pr. ’ 400-,p.mnd.4|
’4OO- borg. Aanv. 1.8 t«l|
045-252492.
Te h. in gem. Schinnjl
BENEDENWONING i'^§
zit-slpkamer gr. keuk*l|
douche, toilet en keldf|§
eigen ingang huur . s('u,|^
p.mnd. excl. 04492-397fJ|
HOENSBROEK: te h. ljjjj|
mer en"appartement naü^ |
het centr. tel. 045-22785^ j
Per directe ingang Zo*35DERETAGE inn. keukei §
compl. kamer en dovehI', §
sip.kamer, te bevr. Htf'd J
merterweg 88, Hot'1"]
broek. \
Te h. in SITTARD kan^ j
met gebr. van keuken v "douche, tel. 04490-270*;!
pr. ’ 300,-.
OVERNAME aangebods |
weg. gevord. leeft. g°.y
renderende bloemen-B2 j
schenkenwinkel met Jjjl Ining, lage huur en over'1 ■me, tel. 043-626066. ___"

Te huur
Maastricht,

Kasteel Bleienbeekstraat
diverse vierkamerflats te huur. g.Huurprijzen vanaf ’ 618,95 inclusief stook- en servic

kosten.
Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
tel, kant. 045-417085. _-J]

KAMER te huur in centr.
Heerlen voor student. Tel.
na 18 uur 045-715497.
Schin op Geul, gerest.
HOEVE, binnenpl 600 m 2
tuin, schuur, 5 kamers,
keuken, badk., cv.,

’ 1500.- p.mnd., evt. koop.
Inl. 020-230390 of 04459-
-1794. "_.
GEMEUBILEERDE ka-
mers. Anjelierstr. 131-
-13 lA, Heerlen, tel. 045-
-214246.
te h. gestoffeerde kamers
in centrum v. Heerlen,
vrije opgang. 045-724690.

Te huur of te koop F^, S
centr. Heerlen, er. woo' d 5
2 slpks., badk.m. life\. \
Huur ’660- p.mnd. ;
045-212513. .
BRUNSSUM: gem. K a

oli-5rustig gel. m. keuken.' ;(. \
che, w.e. Te bevr. VijV'
72, Brunssum. -^rPA \
Te huur ZITSLAAP^ .MER, Akerstr.-N. g» \Hoensbroek, tel.
227553.

_____
ZIT-/SLAAPKAMER f\«>. \eigen keuken, te huu,Qi).- ;
Übach over Worms, ’ J

all-in. Tel. 045-4601J_L_--< ;_T te i
Zo goed als nieuwe VW-personenbus voor 8 Pcr b'ag- ihuur. Tevens Mercedes-bus voor 8-pers. en grote \
.ruimte, spec. voor verenigingen. Interess. huurpr.2

Harreman verhuur
De Koumen 28, Hoensbroek, tel. 045-218342.

Limburgs Dagblad Zaterdag 30 juli 1983 " 20



sport 4

De twee werelden van Nijboer en Parmentier Moskou,
Athene,
Helsinki

UFFELTE/WAREGEM - De wereldkampioenschap-
pen atletiek beginnen zondag 7 augustus in Helsin-
ki. Precies een week later, op de slotdag, staat de
marathon op het programma. Om één uur 's mid-
dags, Nederlandse tijd, gaat ook Gerard Nijboer van
start in de Finse hoofdstad. Een Belg, Armand Par-
mentier, wil zich deze keer niet laten verrassen door
'een Hollander', zoals hij het zelf zegt. In Athene, vo-
rig jaar september bij de Europese titelstrijd, won
Nijboer goud en Parmentier zilver. Onze verslagge-
ver sprak deze week met de twee 'buffelaars' op de
42 kilometer en 195 meter.
'Je moet dit als een training be-
schouwen', mompelt Gerard Nij-
boer hevig zwetend als hij de Stra-
tenloop (over 10 kilometer) in Box-
meer heeft gewonnen. Moeiteloos
trouwens. Startschot, als een haas
weg en pas een weerzien bij de fi-
nish. Afgelopen maandag stonden
30.000 betalende kijkers langs het
parcours. Nijboer in het voorpro-
gramma, Peter Winnen -ook al vol-
gens plan- als winnaar van het
avondcriterium. ledereen dus te-
vreden. Nijboer: 'Ik zit op dit mo-
ment goed in elkaar. Geen blessu-
res. Geestelijk en fysiek alles oké.
Maar dan moeten we wel snel ver-
dwijnen van deze plaats, anders
loop ik alsnog een verkoudheid op.
Want ik ben drijfnat.

De part-timer in de bejaardenzorg,
woonachtig in het Drentse dorp Uf-
felte, maakte tijdens de Marathon
van Rotterdam, een paar maanden
geleden, geen beste beurt. Toch
was hij als een van de favorieten
weggeschoten. Hij meldt dat hij van
die off-day niet lang heeft wakker
gelegen 'want Helsinki staat im-
mers centraal. Elk jaar leef ik naar
een piek toe. In 1980 was dat Mos-
kou, de Olympische Spelen. Zilver.
1981 mislukte volledig vanwege die
mysterieuze blessure. Athene was
het hoogtepunt voor 1982. Dat
werd goud. 1983 is bestemd voor
Helsinki en volgend jaar zijn de
Spelen in Los Angelos. In de regel
loop je maar twee marathons per
jaar. Je moet dus heel duidelijk een
doel voor ogen hebben.

Tekst:

Jos van
Wersch

Pietje Precies
De 28-jarige atleet heeft, geheel
volgens zijn karakter, een trai-
ningsschema afgewerkt dat
klinkt alseen klok. De vorm is er.
Onlangs, in Alphen aan de Rijn,
bewees hij dat op de 30 kilome-
ter. 'Ik heb het parcours in Hel-
sinki ook al grondig bekeken',
meldt hij. 'Je moet van start gaan
met een bepaalde tactiek in je
hoofd. Daarom moest ik er tevo-
ren zijn geweest. Hoe anders
praat Armand Parmentier, zijn
Belgische opponent. Vanuit zijn
fraaie woning in Waregem, niet
ver van de Franse grens, heeft hij
de voorbereiding van Nijboer op
de voet gevolgd. 'Alles vanuit de
kranten, maar zijn lijn was duide-
lijk herkenbaar. Ik voel dat hij
zich erg sterk voelt.

Gerard is een speciaal mens. Zon-
dert zich altijd af. In Rotterdam slie-
pen alle marathonlopers in hetzelf-
de hotel, behalve Nijboer. Die was
elders ondergebracht. Hij is ook al
in Helsinki geweest. Ik niet. Hij gaat
een week tevoren al naar Finland.
Ik moet nu nog uitzoeken wanneer
er een vliegtuig gaat. Twee dagen
tevoren vertrekken lijkt me royaal
op tijd. Weet je, ik doe alles alleen.
Ik heb geen trainer, ik heb met de
Bond totaal geen kontakt. Af en toe
valt er een brief in de bus. Dat is al-
les. Spanning ken ik ook niet. In
Athene heb ik mij de dagen, vooraf-
gaand aan de marathon, kostelijk
geamuseerd, samen met Kareltje
Lismont. Nijboer was op en top con-
centratie. Twintig minuten vóór de
start werd hij per auto naar het sta-
dion gebracht. Ik was drie uur eer-
der, met zon hobbelende bus, al
gearriveerd. Ik heb toen op een ma-
trasje wat gerust, want een bed
konden de Grieken mij niet bieden.
Kijk, dat is het verschil tussen Ge-
rard en mij.

Nijboer: 'Perfectie vind ik be-
langrijk. Ik ben vlug aangeslagen
als er iets onverwachts gebeurt.
Ik kan in paniek raken als ik uit
mijn ritme wordt gehaald.'
Parmentier: 'Als ik geweten had dat
Nijboer in Boxmeer zou lopen, was
ik ook aan de start verschenen. Hij
zou zich rot hebben geschrokken.
Misschien was hij dan niet eens
gaan lopen. Hij gaat vlug panieke-
ren. Ik keur zijn stijl niet af, want hij
lacht mij misschien wel uit. Bij mij
kun je een half uur voor de start nog
voor een interview terecht. Gaat de
tijd wat snellerom. En dat is nog ge-
zellig ook. Maar het gebeurt niet zo
vaak, want wie is Parmentier nou?
In Waregem kan ik door de stad lo-
pen zonder dat ik word opgemerkt.

En dat vind ik vreselijk fijn. Ik hou
van een anoniem leven.
Nijboer: 'De tijd van interviews
geven is voorbij. Ik heb nu rust
nodig.'
Parmentier: 'In Athene heb ik een
blunder gemaakt. Wij zijn traag ver-
trokken, te traag achteraf, want
daar heeft Gerard van geprofiteerd.
Hij moet eerst warm draaien en die
kans gaven wij hem. Nü zeg ik: bij
de start hadden wij, de kopgroep,
even vol gas moeten geven. Dan
was Gerard op één minuut gelopen
en als hij die achterstand had moe-
ten goedmaken, had hij geen kracht
gehad om later nog die demarrage
te plaatsen. In Helsinki doe ik het in
ieder geval anders.

Nijboer: 'Ik laat me niet uit over
de tactiek tijdens de race.
Parmentier: 'Ik ben op m'n best als
het lekker warm weer is. Ik moet de
zon>op mijn bol voelen. In Rotter-
dam was het de dagen vóór de ma-
rathon best koud. Dat merkte ik 's
zaterdags aan mijn spieren.'

" Afgelopen maandagavond: Gerard Nijboer wint de 10-kilometer
Stratenloop in Boxmeer. Ons nationale marathonmonument ver-
keert in blakende vorm

" Armand Parmentier (29): 'Gerard is ene heel speciale...'

OPLEIDING TOPTENNISSER
KOST TWAALFDUIZEND PER JAAR

'Breakpoint' voor
Angelo Meijers

NUTH — Angelo Meijers,
het 16-jarig tennistalent uit
Nuth, zal de volgende
week tijdens de Neder-
landse jeugdkampioen-
schappen, die in Maas-
tricht worden gehouden,
zijn plaats bij de nationale
top-vijf moeten waarma-
ken. Slaagt de Atheneum-
student, na een jaar vol
conflicten en mentale
moeilijkheden, er niet in
zich te handhaven, dan
bestaat de mogelijkheid
dat er helaas wéér een
Limburgs talent moet af-
haken.
Verleden zondag bleek in Her-
kenbosch datAngelo Meijers zijn
draai gevonden heeft. Hij won
het Meinwegtoernooi. Of was dit
een uitschieter? Sinds zijn ver-
trek bij GTR, had de jeugdigeten-
nisser geen goede bal meer ge-
slagen. De moeilijkheden begon-
nen bij de Geleense club, waar,
volgens de familie Meijers, het
bestuureen belofte niet nakwam.
De overgang naar het Treebeek-
se ATIVU, leverde daarna alleen
maar een morele kater op. Jaap
Kersjes, trainer van ATIVU en
collega van vader Meijers, moest
de eerste klappen opvangen.
..Bij alle jonge spelers worden he-
laas de ouders bijgeleverd. Geven
die ouders carte blanche bij de ver-
dere ontwikkeling van hun zoon of
dochter, dan kun je als trainer pret-
tig werken. Blijven de ouders echter
hun aandeel opeisen in de sportie-

ve prestaties en successen, dan
moet je als trainer daarmee zien te
leven. Dat geeft niet zelden strub-
belingen.

Kasplantje
Ik kan zeggen dat de ouders van
Angelo hun zoon zorgvuldig bege-
leiden. Vader en moeder Meijers
koesteren hun zoon als een kas-
plantje en hebben veel geld over
voor maximale prestaties. Of deze

manier van begeleiden positief
werkt, zal afgewacht moeten wor-
den", aldus Jaap Kersjes.
Helaas speelde Meijers voor ATIVU
meer slechte dan goede partijen.
Hij kon zichzelf en de vereniging
niet hoger tillen.
„Het tennisspel beheerst Angelo
Meijers uitstekend", zegt Jaap
Kertjes. „Het sfeertje in de tennis-
wereld, de juiste mentaliteit tijdens
wedstrijden, de vele reizen en over-
wicht afdwingen op de tegenstan-
ders, kon hij minder goed aan. Ik
heb hem fysiek onder handen ge-
nomen. Pure conditietraining en
veel op hem inpraten. Of dat geheel
of gedeeltelijk geholpen heeft, zul-
len de wedstrijden in Maastricht
moeten uitwijzen".

Tekst:

JO
Gerards

Zelfvertrouwen
Een zonder zelfvertrouwen spe-
lende Angelo Meijers had twee
mogelijkheden zich alsnog in de

kijker te spelen. Allereerst werd
een nieuwe club gezocht, omdat
ATIVU toch wel een klas te laag
speelde voor het toptalent. De
nieuwe club is gevonden. Angelo
Meijers speelt het komende sei-
zoen voor het Sittardse SLTC
Blijft over: een goede prestatie
neer te zetten tijdens de nationa-
le titelstrijd. Eerst dan is Angelo
Meijers weer op het niveau waar
hij vanaf zijn veertiende vertoef-
de.

Na Mare Albert, Torn Nijssen en
nog een handjevol oudere B-spe-
lers, moet Angelo Meijers gezien
worden als de toekomstige repre-
sentant van Limburg. Hij praat zelf
nogal relativerend: „Natuurlijk wil ik
graag Nederlands kampioen wor-
den. Maar uitgerekend in de klasse
tot zestien jaar lopen goede spelers
rond. Ik maak er geen halszaak
van. Mijn studie aan het Atheneum
wil ik sowieso afmaken. Eerst dan
zie ik wel hoever ik ben en eventu-
eel nog kan komen. De kostenfac-
tor speelt een hartig woordje mee".
In een mum van tijd tovert Hub
Meijers een schoolschrift te voor-
schijn met daarin, duidelijk en over-
zichtelijk genoteerd, hoeveel geld
Angelo dit jaar gekost heeft. „We
staan op het ogenblik op 4754 gul-
den. Ongeveer zesduizend piek
kost een speler die redelijk tot goed
tennis kan spelen. Dat gaat op aan
reizen, inschrijvingen en een
broodje onderweg. Dat laatste
trachten we overigens te beperken.
Aan extra kosten voor kleding en
rackets komt daar nog eens zesdui-
zend gulden bij. We mogen ons ge-
lukkig prijzen dat we in de persoon
van Jos Brey uit Hoensbroek een
prima sponsor hebben gevonden,die alle kleding en bespanningenbetaalt".

Gestoken in een shirtje-met-kange-
roe en onder hetgenot van een koel
glas melk wil Angelo Meijers kwijt
dat hij per dag zeker twee uur op debaan staat. „Per week sla ik er on-
geveer twee bespanningen kapot",
zegt hij. „Als dat betaald moet wor-den, kon ik het tennissen wel verge-
ten. Aan materiaal hoef ik dus niet
te denken. Voor mij telt alleen de
prestatie".

Zenuwen
De lange (1.84 m) tennisspeler uit
Nuth krijgt het de komende we-
ken niet gemakkelijk. Hij heeft
nogal last van zenuwen, zit mid-
den in de puberteit. Kan hij de
eerste ballen goed retourneren ,
dan hebben de tegenstanders
het moeilijk. Lukt dat niet, dan
zakt hij steeds verder weg. Een
normaal verschijnsel bij jonge
spelers.
Vader Hub Meijers weet de oor-
zaak. „Succes wekt afgunst op. De
individuelespot, de afgunst en haat
onder elkaar, werken frustrerend op
Angelo. Ik mag me niet voortdurend
laten gaan als we weer zon akke-
fietje aan de hand hebben. Maar
men kan niet om Angelo Meijers
heen. Hij speelt goed tennis. Op en
naast de baan is niets op hem aan
te merken. Niemand krijgt vat op
hem".

Begeleiding
Jef Staal, de official-met-veel-
vrije-tijd, zoals hij bij de KNLTB
wordt genoemd, weet alles af van
jeugdbegeieiding. „Bij Angelo
Meijers is het een kwestie van
persoonlijkheid. Pak nu die Rot-
terdammer Koevermans. Hij
heeft flair en weet waar hij staat.

Toch kan Angelo hem aan. Dat
betekent dat Angelo Meijers een
betere tennisspeler is, maar dat
hij door het gemis aan overtui-
ging en zelfvertrouwen wel eens
uit de boot valt. Mocht hij over-

gaan naar SLTC, dan is voor trai-
ner Hil Beekman, maar zeker ook
voor de ouders een grote taak
weggelegd. Zij alleen kunnen, in
goede samenwerking, van Ange-
lo Meijers een héle grote maken.

ledereen die een tikkeltje vantennis weet, kan namelijk verkla-
ren dat Angelo Meijers alle on-
derdelen van het tennisspel goedbeheerst. Dat kan van veel spe-
lers niet gezegd worden".

" Het slungelachtige toptalent Angelo Meijers. Van hem wordt veel verwacht tijdens het NKieuqdten-
nis in Maastricht.

Foto: Pieter van Daal

Lismont outsider
Behalve Rob Druppers en (heel)
misschien Carla Beurskens, zijn er
voor Nederland weinig kansen op
eremetaal in Helsinki. Van Nijboer
wordt in ieder geval veel verwacht,
want een gouden EK-plak schept
verplichtingen.

Nijboer: 'Het EK is niet te verge-
lijken met Helsinki. Nu is ook de
wereldtop present. Lopez, De
Castella, de twee Gomezzen.lk
heb trouwens gehoord dat Sala-
zar de voorkeur geeft aan de
10.000. Tenminste één kanon
minder.

Parmentier: 'Lismont is er ook nog.
Karel is dan wel niet meer de jong-
ste, maar in de afgelopen weken
heeft hij leuke dingen laten zien.
Het kan best gebeuren dat ik er al
na 10 kilometer wordt afgelopen.
Dat is voor mij geen punt. Ik ben zo
ongecompliceerd dat ik alleen 'jam-
mer' zal zeggen.Volgende keer be-
ter. Ik lig geen nacht wakker als ik
slecht heb gelopen. Het gaat toch
maar om een rondje van 42 kilome-
ter. Ik doe het gras in de tuin af en
alles is voorbij.'

Het gesprek loopt iets uit. Van de
voorgenomen training die ochtend
komt dan ook weinig terecht. Ook
dat is alweer geen punt voor 'Par-
mentierke'. Met een brede grijns:
'Allez, 't is toch gezellig. Ik ga van-
middag wel even het bos in. Dertig
kilometer lopen. Wat zegt ge? Do-
ping? Awel, ik zou gaarne serieus
blijven praten. Ik weet dat die spul-
len bestaan, maar daar krijgt u mij
toch niet aan. Als ik mijn boterham-
men maar op tijd krijg is 't goed.'

Nijboer: 'De laatste drie weken
vóór de start zijn eenvoudig. Drie
weken tevoren minder trainen,
de tweede week afbouwen en de
laatste week helemaal niks meer.
Alleen rusten. Nodig om reser-
ves op te bouwen die tot de ex-
plosie moeten leiden.
Parmentier: 'Ik doe het precies
eender, maar ik ga niet tot 14
augustus als een kluizenaar le-
ven. Het leven is veel te schoon
om alléén aan die twee uurtjes lo-
pen te denken...'
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Café over te nemen
ln omg. Heerlen met o.a. verg. zaal, autom. kegelbaan,
jiv. verenigingen. Vr.pr. ’100.000,-, zonder pap. en
snig kapitaal onn. te refl. Br.ond.nr. SH 537 LD, No-
oelstr. 12, 6411 EM Heerlen.

± 80 m2winkel/bedrijfsruimte
e huur angeboden op een zeer goede ligging in centrum
/an Kerkrade. Huur n.o.t.k. Br. o. no. XE 755 LD, Markt
42. 6461 EP Kerkrade.
Ter overname goedlopend

snack-restaurant
e Tongeren, ruime toekomstmogelijkh. voor ser. kandi-
jaten, tel. 09-3212232668.

Nuth - Parklaan 10
vierkamerflat met lift en centrale verwarming. Huurprijs

’ 691,85 per maand, inclusief voorschotten stook- en
servicekosten.

Inlichtingen en bezichtigingen:
B.V. Makelaardij Onroerende Goederen

Peter van Bruggen,
Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen

tel, kant. 045-417085.

Kerkrade, Nullanderstraat 102-104
bedrijfshallen, showroom, kantoren, luxe boyenwoning
en villa. Huurprijs op aanvraag, eventueel ook te koop.

Hoensbroek, Nieuwstraat 2
winkelruimte met magazijn. Leveranciersingang achter-

om. Huurprijs op aanvraag. Direct te aanvaarden.
Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
tel, kant. 045-417085.

Te huur
Maastricht, Herbenusstraat 338

2 kamerflat op 1e verdieping, o.a. woonkamer, kitche-
nette, slaapkamer, douche annex toilet. Huurprijs

’ 425- excl. stook- en servicekosten per maand.
Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
tel. kant. 045-417085.

I Te k. FRETTEN, ’ 10-per
I stuk. Te bevr. tel. 04451--■ 1514.

BRIARDPUPS te k., ge-
tat. en ingeënt, m. stam-
boom. Tel. 040-812688.

i Te k. PAARDETRAILER
voor 2 paarden en geheel
nieuw opgebouwd en alle
papieren. Spotprijs. Tel.

" 04744-2229.
Te k. BOUVIER, reu, 2V_

1 ir. Boomgaardstraat 15,
t Vlodrop. Tel. 04742-1877.

Te k. mooi RIJPAARDJE- met zadel. Tel. 04492-3607
of 04492-3084.
Te k. TERRARIUM, afm.
75x40x40, compl. met die-. ren. Tel. 045-224449, na 16
U.- Te k. 2 Yorkshire TER-
RIËRS. 1reu + 1 teefjevan
7 mnd. Tel. 045-216106

i (tussen 9 en 15.00 uur).

Te k. Ned. HANGOOR-
DWERGKONIJNTJES.
Versch. kleuren en leeftij-
den. Vaesrade 87, Vaesra-
de (Nuth), (was Op-
braakstr. 62, Hoensbroek),
tel. 045-241527. Tev. te k.
enkele faverolle kippen
(groot), zalmkleur.

' SIERDUIVEN, koopje, di-
verse rassen. Koniginne-
plein 11, Schaesberg.
Te k. SCHAPEBOKKEN.
Aan de Beuk 4, Nieuwen-
hagen.
Nest Duitse STAAN-
DERS, jachthonden te k.Retersbeek 56, Klimmen.
Witte geit- en BOKLAM-
MEREN, alsmede enige
melkgeiten te koop. Niet
voor de slacht. Hussen-
bergstr. 50, Geulle, tel. 043-
-645265.
VEEWAGEN te koop,
merk Mercedes, geschikt
voor 2 paarden. Kapelweg
40, Palemig-Heerlen, tel.
045-720834.
Te k. GROENENDALER-
PUPS, teefjes. vanaf

’ 150-, tel. 045-725118.
Te k Pers. POESJE m.
stamb. 14 wk. ontw. en in-
geënt, tel. 045-715021.
Te k. mooie Siamees en
Russisch blauwe POES-
JES, Tilly Busch, Putstr.
50, Sittard.
RASHONDJES: prachtige
jonge Golden Retrievers,
Beagles, Heidewachtels,
Schotse Collies, lerse en
Engelse Setters, Boxers,
bruine en bonte Cocker
Spaniels, langh. teckels,
alle kleuren dwergpoedel-
tjes, Yorkshire terriertjes
en leuke bastaardhondjes.Tevens alle hondenbeno-
digdheden en goede ga-
rantieregeling. Lochter-
weg 8, Budel-Schoot (ach-
ter Weert) tel. 04958-1851.
Te k. nest. BOUVIERS
stamb. zeer goede bloedlij-
nen, vader alom bekende
Wilson eert. met lof. Te-
vens volglas aquarium
100x40x40, Eheim pomp
veel toebehoor, ’ 200,-.
Daslook 25, Kerkrade, tel.
419477.
Te k. ruwh. TEKKELS
ontw. voorz. v. spuiten, tel.
045-250326.
Te k. gladharigeFOXTER-
RIER, reu 1 '/_ jr. oud met
stamb. Portonnekuilstr.
69, Lindenheuvel-Geleen.

KAMERS te huur in Ge-
leen. Rijksweg-Zd. 119, ml.
tel. 045-315960.
Te huur CAFEPAND met
arage en opslagruimte,

inventaris, vrij van brou-
werij. Eventueel ook v. an-
dere doeleinden gesch.
Gelegen te Terwinselen-
Kerkrade. Huur mcl. in-

itaris ’ 900,- p.mnd. Te. r. tel. 045-455140, na 18
tel. 045-422351.

ïe k. Kerkrade een zeer
te en rustige ETAGE-■ NING, met 1 slaapk.
ehikt voor echtp. of al-
ist. Kale huur / 630.-.
04494-48180.

KAMER te huur. Kluis 3.
Geleen, tel. 46174, na 20 u.
Te h. gem. KAMER in
Heerlen voor rustige pers.
Tel. 045-412933.
SITTARD kamer te huur.

)0,- p.m. Tel. 04490-
-12078 na 11.00 uur.

uwenhagen, ZIT
SLAAPKAMER te h., ge-
leensch. W.c, douche.

.mach. etc. Tel. 045-
-315418.
MAGAZIJNRUIMTEN,
voorzien van kantoor, toi-

water. licht en gas.
Akerstr. 58. H'broek. Tel.
045-212226.

Bibliothecarresse zoekt
woning met 2 slpks., tuin
of' balkon, in of nabij het

trum van SITTARD.
Max. huur ’ 600,- p.mnd.
excl. Tel. na 18.00 uur
04490-25202.
Docentenechtpaar zkt.
WONING met tuin in omg.
Simpelveld, Voerendaal ot

len. Opknappen geen
w. Niet per sé op korte
nijn. Bellen na 18 uur,

045-751489.
loofd stel zkt. WOON-

RUIMTE omg. Hrl. met
woonk.. badk., slpk. en
keuken. Bellen na 19.00
uur tel. 045-413165.
Jong echtpaar zonder kmi-
i zkt. WOONGELE-
GENH. in Geleen of omg.
Tel. 04494-45843.
Studente zoekt KAMER in
Maastricht. Tel. 04752-
-.249.
Studente zoekt kamer.

-. met kook- en dou-
_;elegenh. te SIT-
I). Tel. 01672-2615.

IRIJ of
st. woning -met veel
id. Opknappen en

"■ huur geen bezw.
nt. ruilen m. eigen be-

njfspand. Liefst zo sp.
g. Tel. na 18 uur 040-

-721310.
WOONRUIMTE te h. gevr.
omg. Hrl. Voor jong stel,

n. overpl. v. werk. Tel.
545440.
n. ruime WONING,
t m. tuin of balkon: jong stel. Tel. 045-

-.1219.
Te h. gevr. WOONHUIS of
appartement te Roermond

directe omgeving.
huurpr. ± ’ 650-, tel. 045-

-5218.
i. gevr. EENGEZINS-

WONING met 3 slaapka-
s te Sittard, huur ma-

ximaal ’ 700-, tel. 04750-
-10915.
Te h. gevr. in Z.-Limb.

t in dorp. v. muziekdo-
cent, gr. oud WOONHUIS
m. tuin, liefst. gar. Zelf op-

nappen geenbezw. René
Dohmen, tel. 045-2558759.
Te h. gevr.m.i.v. 1/8 - 15/8

9 v. docent WOON-
RUIMTE in Voerendaal of
dir omgev. Liefst m. gar.

45-255859.
DENTE zoekt kamer

in Sittard, tel. 040-454241.
MER te huur gevr. in
ird met gebr. v. kook-
douchegelegenh. ±
i- pm. tel. 01680-

-_uur gevraagd ruim
iNHUIS met tuin. om-
g Kerkrade, tel. 045-

EENGEZINSWO- 11;. nieuwbouw Eiken- 1
■ld tegen kl. flat, eta- 1
ning of appartement. II 045-713867. I

Te ruil EENGEZINSWO-
NING te Haarlem teg. een-
gezinswon. te H'broek of
omgeving, huur ± ’4OO-
-§. mnd. Evt. ml. Heister-

erg 84, H'broek (tel. 023-
-358691. na 1 augustus).
Te r. EENGEZINSWON.
in Kerkrade m. 3 slpk.,
douche en ligb.. gr. keuk.
en kam. teg. dito woning te
Vaals. 045-460898 na 15.00
u.
Ruilen, goed autootje Peu-
geot 104. '74. tegen goede,
Hchte BROMFIETS met
helm. niet te oud. Tel.
221483.
Te k. gevr. ouder type
HUIS met tuin, liefst al-
leenstaand, heb zonodig
betaalbare ruime luxe app.
ter besch. Tel. 045-22648_T

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

Betonmortel + betonpomp
Levering ook 's zaterdags en tijdens bouwvakvakantie,

rechtstreeks v.a. fabriek.
Betonklinkers

In div. vormen en kleuren. B.V. Asfalt-Beton-Cement
Mij. A-B-C, Geleen. Tel. 04494-48682.

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.
Afhaalcentrum voor zand en GRIND. Op ons overslag-
bedrijf op industrieterrein De Koumen te Hoensbroek
hebben wij meer dan 15 soorten zand en grind voor u in
voorraad, alsmede cement, spoorbielzen en div. partijen
gebruikte bestratingsmaterialen. Geopend van 7.30 tot
17.30 uur, 's zaterdags van 8.30 tot 13.30 uur. L'Ortye
8.V., De Koumen 72, Hoensbroek. Gehele bouwvakva-
kantie geopend.
KANTELDEUREN in 23
maten, direkt uit voorraadleverbaar, tegen absoluut
de allerlaagste prijs. Fa.
Straten, Eykskensweg 18,
Geulle, 043-641044.
KANTELDEUREN (ook
voor industrie) of rollui
ken bestellen. Straten
Voerendaal bellen tel. 045-
-750187. Tenelenweg 8-10.
Tijdens de bouwvakva-
kantie normaal geopend.
Vloertegels vanaf ’ 19,50
per nr; wandtegels vanaf
f 15.00 per m-; baksteen-
strippen vanaf ’ 7,50 per
m 2. Bouwcentrum VAN
HEES 8.V.. Buizerdweg 6,
Übach o. Worms, tel. 045-
-310511.
TRAPPENSPECIALIST:
Zelissen, Dorpstr. 25, Sit-
tard. Bel voor folder of ïn-
formatie. tel. 04490-19970.
Uw VERBOUW- nieuw-
bouwplannen tegen kost-
prijs, correct door erkendbouwbedrijf, tel. 045-
-412666.

DW.POEDELTJES, tec-
keltjes, yorksterriers,
korth. fokjes, groendalers.
alles pups, m. stamb. Wa-
lem 11A. Schin op Geul.
tel. 04459-1237.
21 augustus a.s. Limburg-
se PONYKAMPIOEN-
SCHAPPEN 1983 te Voe-
rendaal. Terrein De Mare
ingang a.d. Heerlerweg.
Te k. JACHTHONDEN,
nest Duits st. langh. 10 wk.
m. st.b. en nest Engelse
setters, 10 wk. alle ingeënt.
Prinsenbaan 106.Konings-
bosch, tel. 04743-1554.
Te k. mooie jonge lerse
SETTERS. Cobbenhagen,
Grasbroekerweg 42, Heer-
len.
Nest jonge. FOKJES,
ouders tel op wild. Reters-
bekerweg 77,Klimmen.
Te k. DOBERMANNPUP,
reu, met stamb. Te bevr.
Hoeve de Struyver, Ten
Esschen 80. Heerlen, nabij
tennishal Ten Esschen.
KATERTJE, 12 weken,
fratis af te halen. Citrusstr., Heerlen.
Te k. BOXER, pup, t.
met stamb. Inl. 045-751241. I

Te k. SCHAPEN, bokken
en ooien. Wolfhagen 6,
Schinnen.
Te k. prachtige BOBTAIL-
PUPS v. kamp., afst. m.
garantie, m. stamb. geënt
en ontwormd, tel. 04404-
-1439.
BOUVIERPUPS te be-
spreken geënt en ontw.
Saffierstr. 2, Heerlen, na
15.00 uur.
Te k. mooie zwarte en grij-
ze DWERGPOEDELTJES
en abricoos dwergpoedel
10 mnd. Tilly Busch,
Putstr. 50, Sittard.
Te k. nest prachtige DUIT-
SE HERDER-PUPS met
stamb. tel. 043-78871.
PAPEGAAIEN, bladvo-
gels, schamalijsters, beo's,
zwartkopsijzen, mozambi-
quesijzen, edelzangers,
wevers, kardinalen,
blauwfazantjes, verschil-
lende soorten grote en
kleine parkieten en kana-
ries. Wij kopen en ruilen
ook papegaaien en vogels
in. Natura, Rijksweg Zuid
142, Geleen, tel. 04494-
-49197.
Koopje! Voor beginneling
DUIVENHOK + schaft-
wagen, klok, manden +
duiven enz. ’ 950-, Trich-
terweg 94. Treebeek.
Te k. Engelse cocker-spa-
niel PUPS, Honigmanstr.
48, Schaesberg.
Te k. dobbermann PIN-
CHERPUPS m. stamb.
ontwormd enz. en inent-
.pa. Inl. droomkasteelHeerlerheide, Ganzeweide
115, tel. 045-211767.
Weg. omst. te k. DWERG-
POEDEL m. stamb. _. jr.
oud, reu + benodigdh. Tel.
045-726293.
Te k. vele soorten SIER-
EENDEN, fazanten, pau-
wen, kwartels, patrijzen,
kippen en kalkoenen, 3 t/m6 weken. Tel. 09--3211714909. Smeermaas
bij Maastricht.
Te k. Hampshire SCHA-
PEN, 3 ooien en 1 ram. H.
Funcken, Schanserweg 3a,
Übach over Worms. tel.
316116.
Te k. BARSOI-PUPS,
(Russische windhonden)
en bobtail-pup. Tel. 04747-
-2910.

Wegens omst. goed TE-
HUIS gezocht voor lieve
hond. Tel. 045-713867.
Te k. 3 GANZEN. Kem-
kensweg 31, Amstenrade,
tel. 04492-2759.
Te k. Duitse DOG, grijs-
zwart, 18 mnd.Lief v. kind.
Pr.n.o.t.k. 045-460110.
Te k. DUIVEN en bam-
boepatrijzen, bij Schut,
Crapoel 8, Gulpen.
Te k. weg. emigr. rode
Perz. KATER, 11 mnd.,
een Chincilla Perz. poes,
10 mnd., beiden m. stamb.,
samen ’500,-. Tel. 04754-
-2488.
GROENENDALER te k.
Tel. 043-73211.
Te k. FAZANTEN en zij-
dehoenders. Tel. 04493-
-1048.
Te k. jongeBOUVIERS, 10
weken oud. Spoorstraat
76, Treebeek.
Te k. DWERGPOEDEL-
TJES m. stamb. div. kleu-
ren. Kennel v. Klein Nul-
land, Servatiusstr. 45,
Kerkrade, 045-453264.

BALANCEREN en uitlij-
nen. AutoßandenCentrafe
Sampermans, Willemstr.
80, Heerlen.
MOTORBANDENSPE-
CIALIST, grote sorterin-
gen Iste klas merken. Alle
uitvoeringen. Motorban-
dencentrale Sampermans,
Willemstr. 80, Heerlen.

Auto's te k. gevr. Betaal
§oede prüs en vrijwarings-

ewijs. Garage SCHAEP-
KENS, Klimmenderstr.
110 Klimmen tel. 04405-
-2896.
Wij halen en betalen de
hoogste prijs voor SCHA-
DEAUTO'S, sloopauto's,
oude metalen, koper enz.
Autosl./takelbedrijf Joep
Wolters. Sportstr. 14,Kerkrade-West, tel. 045-
-411480.

Porsche 924
'78,1 e eig., zeer mooi, gar.
gestald, 100.000 km, servi-
ceboek aanw., groenmet.,

’ 24.000-, tel. 043-
-626212.

Ontvreemd
In de nacht van zondag op maandag voor café te Heer-
lerbaan mijn Porsche 911, zilvergrijsmet., kenteken 55-
-84-PS. Voor ml. flinke beloning. Kloosterstr. 29, Simpel-
veld, tel. 441058.
BALANCEREN en uitlij-
nen: AutoßandenCentrafe
Sampermans, Willemstr.
80, Heerlen.
Gebr. BANDEN m. gar.
AÉC Sampermans, Wil-
lemstr. 80, Heerlen.
Voor UITLIJNEN Auto-
banden Thijssen 8.V., Ge-
leen, tel. 04494-45100.
Voor ACCU'S Autoban-
den Thijssen 8.V., Geleen,
tel. 04494-45100.
Voor UITLATEN Auto-
banden Thijssen 8.V.. Ge-
leen, tel. 04494-45100.
Voor BALANCEREN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.

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.
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. CITROEN 2400, bwj.
11-79, LPG. km.st. 50.000,
pr. ’ 7950,-. Tel. 043-17908.
Te k. DAF coupé, weg. om-
standigh., ’ 450-, i.g.st.
Heerenweg 267, Heerlen.

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.

Voor AUTOBANDEN Au-
tobanden Thijssen 8.V.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Voor SCHOKBREKERS
Autobanden Thijssen b.v.,
Geleen, tel. 04494-45100.
Wij betalen 50 a 200 gld.
voor uw OUDE auto. Bel
045-751446. Gratis afhalen.
AUTO'S te koop gevr. bwj.
74 t/m '80, tel. 04405-1994.
MOTORBANDEN, 30%
korting. Gratis montage,
electr. Dalanc. ’ 10-, klaar
terwijl u wacht. Tweewie-
lerspecialist Math Salden,
Limbricht.
DOE HET-ZELF-GARA-
GE. Kruizinga met spuit-
cabine. Open van 9 tot 21
uur. Zaterdags 9 tot 15 uur.
Wagenschutsweg 41, Pale-
mig-Heerlen, tel. 721848.
Wij kopen en halen uw
SLOOPAUTO, ook scha-
dewagens. Autohandel en
sloperii S. Marxer, Kapel-weg 24, Heerlen, tel. 045-
-720418.
OPGELET! Wij geven
’lOO- tot ’20.000- voor
uw auto en sloopauto. Gra-
tis afgehaald. Tel. 045-
-424324 b.g.g. 422435.

Te k. AUSTIN Allegro
1300 super, i.z.g.st., met
trekh., vr.pr. ’ 650,-. Burg.
Slangenstr. 50, Hoens-
broek.
Te k. HONDA Accord,
goudmetal., bwj. 79,
autom., ’ 7500,-; Honda
Civic autom., type 76,

’ 2450,-; Renault 4 TL, '80,
’6500,-; VW Golf 1600,

’ 2450,--OpelAscona 16 S,'82, ’ 17.500,-; Kawasaki
ZlOOO, bwj. '80, zeer mooi,

’ 5400,-. Garage Nievel-
stein, Dr. M.L. Kingln. 179,
Hoendbroek.
Te k. OPEL Kadett 1200 C,
bwj. okt. 78, le eigen., ori-
gin. km.st. 20.000, ’ 7000,-.
Tel. 045-317800.
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 ’550,-; Simca Chrys-
ler autom. 1975, ’650,-.
Tuddernderweg 305, Vak
62 Sittard. 04490-25694.
Te k. BMW 320, 6 cyl., bj.
79. Inl. V. Weerden Poel-
manstr. 117, Heerlen.

Bos Heerlen b.v.
Suzuki-Subaru-dealer

Grasbroekerwegf 9, Heerlen, tel. 045-724545 - 720800,
biedt aan: Subaru Mini Jumbo, '82; Subaru 1600 SRX,
'82; Subaru 1600, '81, SRX; Suzuki LJ 80 V, '80; Peu-
geot 305, '79; Mini 1100 S, '78, 79 en '80; Fiat Panda
34, 81; Ford Granada 2.3, '79; Renault 5 TL, '79; Mitsu-
bishi 2000 GLX, 77 (gas). Div.goedkope occasions van
± ’lOOO,-.
SOS-SLOOPHANDEL me-
n 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.
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
’29.500- Tel. 04493-1159
na 19 uur.
GEVRAAGD auto's; ook
met schade. Contant geld.
Tel. 04495-5060.
Te k. weg. omst.
TRIUMPH TR7 bwj. 76 kl.
rood. Tel. 045-270178. Geh.
dag.
Te k. CROSSMOTOR
KTM 400 cc 1978 en aan-
hangwagen, Stephanusstr.
27, Wijnandsrade.
Voor bestellers
Nico Neis bellen

Tel. 04402-74267.
TOYOTA Corolla liftback,
'81; Toyota Corolla, 2-drs.,
sedan, '80; Toyota Starlet,
3-drs., '80; Toyota Tercel
coupé, 79; Toyota Tercel,
4-drs.; 79; Toyota Tercel
coupe aut., '80; Toyota Co-
rolla 30 hardtop, 76; Hon-
da Accord sedan EX, '82;
Renault 5 GTL, '81; Opel
Ascona, '81; Fiat 127, 77.
Toyota autobedrijf Jo ten
Oever, Vaesrade 50, Vaes-
rade - Nuth, tel. 045-
-242025.
Te k. TOYOTA best.bus,
bj. 78, met ger. gasinstalla-
tie, i.z.g.st., vr.pr. ’4600,-.Tel. 045-215777.

RENAULT 14TS, bwj. '80,
km 42.000, grijsmet., tel.
045-316904.
Wij geven ’ 100,- tot

’ 15.000- v. AUTO'S en
sloopauto's. Gratis afge-
haald. Tel. 045-422435.
Te k. TRIUMPH TR 6 PI,
zomer- en winterkap. pr.
n.o.t.k. Inl. na 20 uur, tel.
045-213392.
Te k. RENAULT 17 TL
coupé, vr.pr. ’ 2250,-. Zien
is kopen. Amstelstr. 8,
Heerlen.
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.
Te koop

Mazda RX 7
de luxe

bwj. eind '80, electr. antenne + zijspiegels, stereo, radio
en cassetteree, sportvelgen met nieuwe Goodyear
Grand-Prix High speedbanden (185-70) met witte let-
ters, sportstuur, 37.000 km gelopen. Mergelsweg 144,
Heerlen-Welten 045-710880.
Te k. MAZDA 1300 74,
i.z.g.st. Pr. ’ 950,-.
Dorpsstr. 19, Bingelrade.
Te k. RENAULT 5, bj. 78,
i.z.g.st. Debeyestraat 20,
Geleen.
Tek. v. part. pracht. OPEL
Kadett, werkel. als nw.,
type '75, kl. oker, vr.pr.’2950,-. Papaverplein 99,
Kerkrade-West.
TOYOTA Corolla te k.,
zeer goed onderh., kent.
78, vr.pr. ’3250-. Papa-
verplein 99, Kerkrade-
West.

Te k. R5L, i.z.g.st. vr.pr.

’ 2500,-. Tel. 045-223888.
Te k. VW GOLF bwi. eind
76, i.g.st. Prins Willem-
straat 12, Hoensbroek.
CHEVROLET Caprice
coupé, L.P.G. bwj. 8-77,
type '78, goede banden, al-
les electr. zeer mooi

’ 5200,-. Hommert 3,
Nuth, 04492-4534.
Te k. FORD Taunus 2.0 L,
z.g.a.n., bwj. '80, kl. blauw-
metal., vr.pr. ’ 12.000- (ge-
keurd), 2 mnd. garantie.
Tel. 04497-2260.

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, Vburg. Tel. 04406-
-12514.
Weg. omstandigh. te k.
OPEL Ascona met gasin-
stall. met.blauw, i.z.g.st.
Bwj. '76, pr. ’3950-, tel.
045-413247.

Speciale aanbiedingen!!!
Grijp uw kans dit weekend, deze auto's zijn als nieuw en
nergens goedkoper te krijgen. VW Golf diesel, type '81,
geel, van ’13.400- voor ’10.900,-; Opel Kadett,
5-drs., combi, '81, bruinmet., van ’14.750- voor
’12.250,-; Peugeot 305 GLS, '80, beige, van
’10.950- voor ’8950,-; Renault Rl4TS, type '80,
groen, van ’ 9500- voor ’ 7950,-. U krijgt soortgelijke
hoge korting op al onze overige auto's, zoals Golf diesel,
'80; Kadett Caravan, '80; Peugeot 305 met gas, '80;
Peugeot 403 diesel, '79; Escort 1300 L met gas, '79;
Ford Fiësta 1100L, '79; Fiat 127, '80 en '78; Renault R 5
TL, '79 en '77; Celica automatie, '78; Renault 5 Alpine,
type '79; Kadett Special, '77. Garantie in eigen werk-
plaats, financiering mogelijk.

Autoselect
Prins Hendriklaan 2b, Brunssum.

VAKANTIEAUTO: Volvo
144Grand Luxe, bwj. 1970.
schuifdak, trekh., led.
bekl., le eig., mot. en
techn. 100%, carr. moet ge-
spoten. Vaste prijs

’ 1500,-. Amstenraderwes
9, Hoensbroek. Tel. 045-
-211976.
BMW 320 I, bijna '77,
i.z.g.st., m. access.,
pr.n.o.t.k. Tel. 045-459279.
Te k. HONDA 500 Off the
Road, bjr. eind '81, pr.
’3800,-. Tussen 5 en 7 u.
tel. 045-216635.

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. VOLVO 244 DL '77,
wijnrood, evt. ruilen tegen
Volvo 245. ledere keuring
toegestaan. Houtstr. 87,
Echt. Tel. 04754-1349.
Te k. PEUGEOT 104, bwj.
okt. '75, i.z.g.st., km.st.
61.000, zeer zuinig, pr.

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

feh. compl., slechts
4650,-. Mozartstr. 25, Sit-

tard.
FORD Granada, bwj. '79,
type 2 GL, pr. ’ 5500,-, Va-
renbeukerweg 52, H'heide.
Te k. RENAULT 5 TS, bj."
'77, ’3900,-. Molenweg 5.
Bocholtz.

Datsun-Nissan-dealer
Garage Schoenmakers

Geerweg 14, Sittard, tel. 04490-12814. Nieuwe auto's
uit voorraad leverbaar. Datsun Cherry '79 (2x); Datsun
Chery coupé blauwmet. '79; Datsun Cherry LPG 79;
Datsun Cherry 1.3 DL '82; Datsun Cherry blauwmet. '80;
Datsun Sunny stat.car beige '79; Datsun Sunny 120Y
LPG rood '80; Datsun Sunny 140Y beige '80; Zastava
1100Srood '80; Honda Accord rood 4-drs. '80; Lada
1600GL bruin '81; Lada 1500S groen '80; Lada 2105 GL
rood '82; Fiat 131 CL rood '78; Lada 2105 rood '81 (2x);
VW Golf diesel, groen '77; Fiat 127 1050rood ,80; Re-
naULT R5TL geel '78; peugeot 304 stat.car rood '78;
Renault 14 TL blauw '78; Mitsubishi Galant GL + LPG
zilver '79; Fiat Panda 45 beige '81; Mitsubishi Galant GL
'79 blauwmet.; Opel Rekord 2.3 diesel stat.car bruin '80;
Renault R5TL groen '80; Peugeot 304 wit ,75; Taunus
1300 L bruinmet. '76; Toyota Lite-Ace wit '80.
Te k. VOLKSWAGEN VW
Kever 1303, bwj. 74. Tel.
045-225534, na 19.00 uur.
Te k. gevr. div. sloop en
SCHADEAUTO'S, teg.
red. prijs. Gratis afgeh. Tel.
045-461592.
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. TRIUMPH 2000, 6
cyl., mot. 100%, geen roest
m. extra ruilversn.bak,
werkplaatshandboek, nw.
koppeling, drukl. oliefil.,
luchtf. bougies, contactp.,
radiocass. en zwart rib
bekl. Vr.pr. ’2000,-. Tel.
045-254077, na 18 uur.

OPEL Rekordf 20 S luxe,
vele extra's, bj. 79, vr.pr.

’ 8250,-. Tel. 045-451832,na
19 uur.
Te k. OPEL Blitz verhuis-
wagen, tevens gesch. v.
veevervoer, nw. banden,
vr.pr. ’ 2750,-. Sportstr. 16,
Kerkrade.
A. Wolters, Sportstraat 16.
Kerkrade. OPEL Kadett
12, 13, bj. 79,80,81 en'B2;
Manta 20 Luxe, '80; Asco-
na 19Luxe, 79; Ascona 19
luxe, automatie, 77; Re-
koird 18 S, nw. model, 600
km, '83; Rekord 20 S, LPG,
79; VW Jetta, '80; Honda
Prelude, '80; Mazda 323,
'81. Inruil en financiering
mogelijk.

Koenens Autobedrijf
Mitsubishi Galant 1600GL '81 ’ 13.400-
Mitsubishi Galant 1600 GL combi '80 ’ 10.500-
MitsubishiGalant 1600GL 79’ 7.500-
Mitsubishi Sapporo 2000 GL '81 ’ 13.900-
MitsubishiColt 1400GLX, 5-drs., aut. '80 ’ 11.500-
MitsubishiColt 1200 GL, 3-drs. '81 ’ 11.500-
Mitsubishi Colt 1200 GL, 5-drs. '80 ’ 10.500-
Fiat Ritmo dieselCL '81 ’ 13.250-
Ford Escort 1300autom. '73 ’ 900-
Mazda323 1300 '78’ 5.500-
MazdaBlBcoupé '75’ 2.250-
MazdaBlBDeLuxe '76’ 2.250-
Mercedes2oodiesel '75’ 3.250-
Renault4GTL '79/ 6.250-
SimcaChrysler 1308 Jubilee 79’ 6.750-
ToyotaCorolla3o '76’ 3.750-
VW Jetta diesel '81 f 14.750-
Auto's boven ’ 5000- Bovag-garantie. Inruil en financ.
mogelijk. Koestraat 77, Koningsbosch. Tel. 04743-1632.
Door omstandigheden ben
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

1 TRIUMPH Dolomite HL,
bj. 78, i.z.g.st., km.st.

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

i Te k. OPEL Rekord Olym-
pia, bj. 1956, geh. gerestau-
reerd. Pr. Hendriklaan 33,
Übach over Worms.
Te k. v. part. ALFASUD
1.5, april '80, 46.000 km.
wit, na 18.00 uur. 04402-
-74428.
Te k. GOLF GLD 5-drs. bj.
79, te bevr. bij Talbot Peu-
geot-dealer, L. Steins en
Zn. Kerkraderweg 15 te
Heerlen, pr. n.0.t.k..
Te k. FORD Fiësta 1,1 S
dcc. 76 vr.pr. ’ 4000-, Hei-
weg 1, Bocholtz.
Tek. YAMAHA DT 175Off
the Road, 79. Tel. 043-
-13227. __
Tek. 2 CV 4, bj. 76, i.z.g.st,
pr. n.o.t.k. Oude Molen-
weg 82, Maastricht, tel.
043-612455.

VW-CAMPINGBUSJE.
type 75, nw. gespoten,
vr.pr. ’2000,-. Tel. 045-
-413901.
Te k. v. part. OPEL Manta
de Luxe 16 S, nov. 75,

’ 4500,-. Voorsterstr. 80-82,
Nuth, tel. 045-244625.
Te k. HONDA 400 cc, 77,
km.st. 20.000, f 1750,-. Tel.
045-724958.

Toyota Mengelers Schaesberg
Sensatie

BMW 323 I, 5 maanden jong.
Nieuw model

Uniek
Geen levertijd...

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

Toyota Mengelers, Baanstraat 105, Schaesberg.
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
238E met verhoogd daken
gasinst., '80; Fiat 238 bus,
_!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-
laagd.
Te k. OPEL GT, zeldz.
mooi met 2.0 E motor, kl.
rood, vr.pr. f9000,-. Tel.
04459-1839, na 18 uur.

MAZDA 323 type '80, Hon-
da Civic 79/77v.a. f 3750-,
Renault 18 TL 79 LPG
f 6250-, Camaro Sport
LPG f5950-, BMW 320
LPG ’ 6750-, Peugeot 304
77 ’ 2500,-. Barrierweg 91,
Klimmen, 04405-2353.
Gar. SCHAEPKENS biedt
te koop aan: Ford Taunus
'80, le eig. als nieuw

’ 8750-, Datsun Cherry
'81, blauwmet. le eig.
’8950-, Opel Kadett '79,
nieuw mod. zeer mooi
’9250-, Opel Kadett sta-
tioncar 5-drs. '80, le eig.
f 11.250,-. Toyota sportwa-
gen 79, als nieuw f 6950-,
Datsun 100 AF II 78, le
eig. f4950-, Ford Fiësta
79, als nieuw ’ 7250-, Mit-
subishi Sapporo 78
’7250-, Polo 78, rood
f 5750-, 2 CV 6 '80. oranje

’ 5500,-, Citroen GS Break
78, zeer mooi f 2950-R 14
groen ’2500-, Mini 77,
f 2950-, Honda Accord
78, ’ 5500,-. Div. inruilers
v.a. ’ 500,-. Klimmen-
derstr. 110, Klimmen,
04405-2896.
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.).
Te k. OPEL Ascona 1600S
bwj. 75, vr.pr. fBOO- Tel.
045-225073.
Te k. 2 COMPRESSORS,
electro en benz.motor.Merc. 280 SE voor sloop.Panhuisstr. 21, Voeren-
daal.
Ford ESCORT 3-drs. Bra-
vo 1600 beigemet. '83, Opel
Kadett 3-drs. Berlina 1300
rood '80; Opel Kadett
autom. 1200 75, Renault 5
TL 5-drs. blauw '80, Peu-geot 104 GLrood '81, Peu-
geot 104 GL 6, beige, 77,
Peugeot 504 Break diesel,
rood 79, Peugeot 504 TI
blauwmet. 79, Peugeot
304 blauw 76, Citroen CX
2400 GTI blauwmet. 79,
Citroen CX 2400 Pallas,
gas, schuifdak. blauwmet.
78, Citroen Visa GT
blauwmet. '82. Citoën Visa
Club zwar '80, Citroen GS
1130 met gas 78, Citroen
SM Inj. 73, Datsun 260 Z
zilvermet. 78, Renault 30
TS 77. Inruil, garantie, fin.
Bovag-garage May Crut-
zen, tel. 045-752121.
Te k. CITROEN Dyane 6

’ 1250,-. Wagenaarstr. 6,
Geleen. 04494-52132.
Te k. GOLF Diesel LD bjr.77, vr.pr. ’ 7000,-. Tel. 045-
-224970.
Te k. OPEL Ascona
autom. 19S, bjr. 1974
i.z.g.st. Columbusstr. 103,
Heerlen.
Tek. FORD Taunus 76, op
gas. Dr. M.L. Kinglaan 133,
Hoensbroek.
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, f 1250.-:
Peugeot 504, 76, f2100,-;
Renault 16 TL, bj. 76.
Kaardenbekerweg 20,
Craubeek-Klimmen, tel.
04405-1994.
Te k. TOYOTA Corolla
1200 Luxe, bj, 75,
i.st.v.nw., f 2250,-. Tel. 043-
-642573.
FORD Transit 100, bj. 79,
gasinst., glasw. isol. en ass.
Margrietstr. 21, Schaes-
berg-C.
MERCEDES 280 SEL opgas, autom., Pullman bekl.
airc, radio, trekh-.. enz.
Bwj. 77, pr. f 15.000-, tel.
045-223860.
Te k. MAZDA 818 bwj. 76,
Koolweg 16, Treebeek.
CITROEN CX 2500 D zil-
vermet. trekh. _aa\. el. ra-
men, 79, loopt 1 op 13
’7950,-. Dross. De Sau-
vetstr. 20, Elsloo, tel.
73788.
Te k. a. YAMAHA Enduro
400, bj. '80, 04494-49178, na
18 uur.
Te koop ALFA Sprint
1500, bj. 79 i.z.g.st. Kerk-
weg 71,Puth.
Te k. Opel ASCONA 16 S,
bj. 73, pr.n.o.t.k. Toyota
Corolla 1200 DL i.z.g.st. bj.
'76, pr.n.o.t.k. Graethei-
deln. 30, Urmond, tel.
04495-1047.

Te k. BMW 316, bwj. '80.
pr. ’ 13.500,-. Seringenstr.
11, Kerkrade, tel. 045-
-421555.
Te k. aangeb. MOTOR v.
BMW 2800 of 528. 25.000
km gel., tevens 4 BMW
alum. velgen 215/60 HL 14.
Tel. 045-263237 dag. tot
16.00 uur.
Te k. MINI Clubman bjr.
75, kl. defect aan radia-
teur, vr.pr. ’ 1400,-.Bruns-
summerstr. 12, Schinveld.
Te k. MERCEDES 190 v.
part. bjr. '83, kl. rood. Tel.
04742-1653.
Te k. KAWASAKI 500 +
motorkleding. Goedkoop.
Voccartsstraat 18, Kerkra-
de-Bleijerheide.
GOLF GLS i.st.v.nw. 79,
’9750-, BMW 320 LPG,
zeer mooi 76, f 6950,-,
Datsun 260 Z 2. 74,
/ 6250-, Lelijke Eend, 76,

’ 1950-, Renault R 576,
’2750-, Volvo 66 76,

’ 2950-, Buick regal 3,8 L
78, ’6750-, mr. mog.
Overbroekerstr. 54,
H'broek, 045-211071.
Autobedrijf M. Hogenhout
biedt te k. aan: MERCE-
DES 280 directieauto m.
Pullmanbekl., get. glas,
alarminst., goudmet., als
nieuw 78, Opel Ascona
1600 76, Mazda 1000 74,
’750-, Kadett coupé 74.
M. Hogenhout, Wilhelmi-
nastr. 146, Hoensbroek.

Leijenaar's-autocentrale
biedt te koop aan onder
volledige garantie en er-
kende keuringen. Aan-
koop ook via een lening.
FORD Escort 1300 de luxe
groenm. model '82. Ford
Escort 1100 de luxe(bravo)
blauwm., 3/'B2, Opel Ka-
dett Hatchback 12 N spe-
cial, oranje '81, Opel Re-
kord 2.0 S 4-drs., vol de
luxe Engels roodm., Ford
Capri 11/1600 GL oranje
'79, VW Golf sprinter spe-
cial uitv. oranje 11/.9,
OpelKadett 4-drs., de luxe
mcl. LPG-inst., zwart
11/'Bl Optl Ascona 19N de
luxe 4-drs., mcl. LPG-inst.,
goudm., 11/79, Opel Re-
kord 1.9 N de luxeturqua-
sem., '80, Opel Kadet-
tHatchback 12 N de luxe.
oranje '80, Opel Manta 2.0
N de luxe, goudm., '79,
Toyota Tercel de luxe
bruinm., '79, Opel Kadett
12N de luxe, 4-drs., en
automatiek goudm., 11/78,
Opel 12 N special rood
11/78, Opel Kadett 12N
stationcar vol de luxe,
oranje '76, Opel Kadett
City 12N, geel 11/76, Ford
Taunus 16004-drs., de luxe
rood 11/78, Mini 1100. spe-
cial blauwm., '78, VW Golf
Diesel, geel, 77, Opel As-
cona Ï6N automatiek,
oranje 11/75, VW kleinbus
1600 voor 9-persoons ver-
voer met nieuwe motor,
signaalblauw, 11/76, VW
LT Piek up met open laad-
bak, mcl. huif en LPG-
inst, geel, 11/76, Mitsubis-
hi Celesta 1600 de luxe
mcl. LPG-inst., rood
12/76, VW Kever 1300,
oranje, 72. Div. nieuwe
aanhangwagens vanaf

’ 450,-. Dit alles bij „Leije-
naar's-autocentrale", Rid-
der Hoenstraat 145 t_m 153,
Hoensbroek, tel. 045-
-212091.
Te k. GOLF L, bwj. 75,
i.z.g.st. 91.000 km. Tel.
04754-1321.
Auto Limburg. Een kei in
lage prijzen, Kwaliteit en
service. Deze week vakan-
tieprijzen. SUZUKI Jeep
met geel kenteken, zomer-
+ winterkap, bwj. '80.

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

’ 9750-, Ford Taunus 16L.
groenmet., '81 ’9900-,
Opel Ascona 1.9. blauw-
met., '81, ’ 10.750-, Toyota
Carina (nw. model) in
nieuw staat, bwj. '80,
.('8750-, Peugeot 305 SR,
bruinmet.. bwj. '80.
’8750,-. Mazda 626 4-drs..
zilvermet., bwj. '80
’8750.-, Ford Taunus 1.6
L., kl. blauw type '80,
’8750-, Audi 100, L 5 S,
groenmet., bwj. '80,

’ 12.750-, Renault 18 GTS,
5 versn., groenmet., bwj.
'80, ’ 8750-, Toyota Corol-
la 1.6 DX, blauwmet., '80,

’ 9750-, Datsun Cherry
1200 coupé bruinmet., '80,

’ 8750-, Ford Taunus sta-
tioncar, kl. rood, bwj. '80.
’8750-, Peugeot 505 SR,
groenmet., type '80,

’ 10.750-, AlfaGuiletta 1.6,
blauw, bwj. 79, f7900-,
Datsun Cherry 1200 HB
79, ’7900-, Opel Manta
HB groenmet., 79.

’ 8750-, Opel Manta 20 S,
rood, bwj. 79, f8750-,
Toyota Tercel DL rood,
79, ’ 7750-, Renault 5 TL
type '80, f 5900-, VW Golf,
rood, bwj. 79, ’8750-,
Ford stationcar groenmet.,
79, ’ 7500-, Chevrolet Ca-
maro bruinmet., 78.
’8750-, Opel Rekord ca-
ravan 2.0 S bijna 79,
’8250-, Volvo 245 D
blauw 77,’ 9250-, Audi 80
L, zilvermet., 78, ’ 6750-,
VW Passat groenmet., 78,

’ 6500-, Ford Escort 1300
GL, bruinmet., 78,
f5900-, Renault 4 TL
rood 78, ’4250-, Ford
Fiësta 1.1 L zilvermet., 78,

’ 7250-, Mazda 323 1300, 5
speed 78, ’ 5900-, Toyota
Corolla 30 DL 78,’ 4250-,
Opel Manta 19 SR, zwart
77, ’5900-, Honda Civic
1200 blauwmet., 77,
’4750-, Mazda 323, kl.
rood 77, f4250,-. Suzuki
crosser 125 cc, waterkoe-
ling 2 mnd. oud, bwj. '83
f 3500-, Honda Civic
blauwmet., 76, ’ 3500-,
Alfasud sprint met spuit-
werk 78 ’ 2750-, garan-
tie, inruil en vlotte finan-
ciering. Elke keuring toe-
gestaan. Eigen werkplaats.
Auto Limburg, Stations-
straat 43, Beek. Tel. 04402-
-74808.
REKORD 2.0 S Berlina,
'80; Kadett Hatchback, 79
en '82; Ascona 19 N,. type
'80; Ascona 20 N, '80; Asco-
na 19 SR, 78; Kadett 1200
N, 77 en 78; Kadett 16 S
automaat, 78; Volvo 343
DL, 77; Simca 1100, 76.
Automobielbedrijf J. Den-
neman, Raadhuisstraat
107, Hulsberg.
Te k. VOLVO 343 DL,
blauwmet. ’ 14.500-, tel.
045-223646 (na 17.00 uur).

Te k. OPEL Ascona bwj.
'80, op LPG. Dr. M.L.
Kinglaan 133, Hoens-
broek.
Te koop gevraagd Porche
911-ONDERDELEN. Tel.
04402-73074.
RENAULT 4 in div. typen
vanaf’ 4500-, Renault 5 in
div. typen vanaf ’ 3900-,
Renault 9 TL '82 met zon-
nedak ’ 14.500-, 14000
km, Renault 14 TS 79,
blauw, ’ 9900-, Renault 14
TL 79 ’ 8600-, renault 18
in div. typen vanaf

’ 8500,-. Auto Valkenburg,
Wilhelminalaan 31,
V'burg. Tel. 04406-12514.
Autohandel Jan BANEN,
Schoolstr. 20, Herten. Tel.
04750-32934. Ruime aan-
bieding goedkopere auto's
en opknappers van ’ 300-
-tot ’3OOO- zoals: Ford
Taunus, 75; Citroen GS
X2, 76; Renault 4 TL, 76
en 77; Fiat 128, 76; Fiat
127, 76; Daf 66. 76,; Daf 46,
76; Alfasud, 76; Toyota
Carina, 76; Peugeot 504
TI, 76; Renault 12 TR
autom., 75; Renault 16 TL,
76; Peugeot 104, 73 en 75;
Citroen GS, .73; Toyota
1000, 73.
Te k. VAUXHALL Sta-
tioncar, i.z.g.st., bwj. 71,
met gerev. motor en LPG.
045-441162.
Te k. FORD Taunus 1600.
bwj. eind 76. Te bevr. Pr.
Einthovenstr. 13, H'broek.
SUZUKI Jeep, fantasicge-
spot., electr. her, kuipstoe-
len. brede banden enz.
Bwj. '80, ’ 9500,-. Inr. mo-
gel. Nieuwstr. 70. Kerkra-
de, na 17 uur.

AUTORAMA B.V. Hel
drijfmet de betere serl
Een greep uit on-
raad: Triumph TR 7
briolet T, '81, le i
turguoise, f 16.500,-: È
635 CSI, '81. le eig.,
bruin, ’ 45.000.-; BMW
'80, gas, le eig..
’17.500,-; BMW 320.'
gas, le eig., kl. roodr? 17.500,-; _>x 520-525.
'79, v.a. ’ 9000,-; 320-6.
le eig.. kl. geel, f 12.7
520 I, '76, Alpina-uitv.
grijs, f4750,-; Merce
230 E, '82, le eig., kl. g<
met., 14.000 km. den
.auto, ’37.500,-; 250. '8!
eig., kl. rood. 10.000
demon.auto, ’37.500.-;
D, '76, kl. geel, ’ 11.5
Matra Bagheera S,
groen,’ 7750,-; Honda
lude, '82, le eig., kl. iv
18.000 km, ’ 16.500.-:

Accord sedan, '78 en
v.a. ’ 6000,-; Accord, 3-(
'78. kl. blauw, ’ 601
Oldsmobile Cutlaas bn
ham diesel, '81, le eig.
roodmet., ’ 14.000,-; <
laas diesel, '79, kl. g
’6500,-; Opelßekc
caravan, '80, gas, le eig.
wit. f 9500.-; 2x Rekorc
S. '79 en '80, v.a.
Rekord 19 N, '78, kl. g
gas, ’6750,-: Rekord.
gas, kl. rood, f6500.-;
nator 2.8 S, '78, gas,
grijs, f 12.500,-; 3x Ka
1.2 '80 en'B2, v.a. ’ 10.0; Kadett Combi aut.,
gas, kl. wit, ('4750,-; Ma
2.0 SR, '79, kl. grijs, f 92
; Manta GTE, '77, kl. grc
f 6500,-; 2x Ascona I_.C
'79, v.a. f 7000,-; Manta
'76, kl. geel, ’ 3750.-: SU
ki Aito, '82, 9 mnd. oud,
roodmet., 10.000 1

’ 9750,-; Ford Musti
Ghia, '79, kl. bruin.ace. zeer mooi. t’9750.-; Mustang. 4 c
'76. kl. bruin, ’3500,-;Taunus, 1.6, '77. '78 en
v.a. ’ 3000,-; Fiësta L,
gas, kl. bruin, f6250.-;
Capri 16 GL. '76,

’ 3250,-; 2x Escort 1.1 L,
en'79, v.a. ’ 4500,-; 2xo
nada 2.3 L, aut.. '78. I
v.a. ’5500.-; Fiat 131 1'
CL, '80, le eig.. kl. bid
’6500.-; 127 1050
78. Ie eig.. kl
’4500.-; VW Golf ML,
le eig., kl. geel, f 92l
Golf GTI. '78, k
’8750,-; Golf L.groen, opknapper.
Polo LS, '79, kl. blad
’6250,-; Alfa Giulietta'79, kl. zwart. / 78:
GTV, '80. kl. witi
mooi, f7750.-; 1.6 GT. 'kl. zwart, ’ 5750Sprint, '78, kl

’ 6500,-; 3x 2.0 Sedan. ,
v.a. ’5000,-; Citn
PallasT,'Bo, kl. blai.st.v.nw., f 6000,-; GS P
las, '78. gas,kl. gijs. f 300
; Visa. '80, kl.
’6000,-; 2 CV 4,
blauw, 40.000 km.
Lada 1500 S, '79. I
’4750,-; Renault 18, 1
gas, kl. rood, i.st.v.ffl
f 8750.-; Rover 2600 ai
'79, gas,kl. wit, f 9000.-.
3500, '78 en '79,v.a../ fiO"; Range Rover, '74, gas.
groen, ’ 8500.-; VW Kei
autom., '73, le i
rood, ’ 2500,-; Golf L,
kl. wit, f3750,-; Triurtj
TR 7, '78; kl. groen, f 8d"
; Toyota Crown 2._
'80. kl. bruin, f 8500,-; Ci
na DL, '80, kl. rOJi.st.v.nw., ’ 10.50U
la. '76, kl. bruin . 6flsJPacer DL, '77, kl. M

’ 3950,-;Datsun Laurelkl. blauw, f 4750.-. Ink<|
inruil en direkte
mog. ANWB-keun
gest. Autorama B\lenerweg 39. Sittard. 3
04490-24697, Prov/,
tard-Heerlen.
MERCEDES 220D. m.'M
motor, vaste pr. f 20<J[m
Lindestr. 11, Schaesfrenl
na 18.00 uur. I
Te k. FORD Taunus besM
5-drs., sept. '81, als nie^HInruil mog. Tel. "**322741. I
OPEL Rekord, 4-.gas. '81; Opel Ascqß4-drs., 78 en 77; Opel *M
dett, 3-drs., op gas. * I
Opel Senator 28 S auWM
op gas, '80; Opel Ka*j|
Caravan. '80; Opel RekgT|
78, 4-drs., op gas: VW 0}
LS, 75. f 2750.-; Honda
vie, 77, f 4000,-. Auto 'ber, Brugstraat 38. Schaj!
berg. bij markt, t.
314175.
Te k. OPEL Kad.
nw. rem en band, ei

’ 1850,-. Pr. Henc
13, Übach over Worms. l

316940.
Let opliet op. inru,
gerenommeerde /

koop voor weeggeetP'jf
zen. Kijk en vergelijk 3
prijs en kwaliteit. I
niet hoe het kan, maar Wl
fiteer ervan: Let op: O* "81
Ascona 16 SR, op i I
f 8750,-; Mercedes 350 *S
75, f 4250,-; mazda: I
’3750,-; Mitsubishi WÈ
eer, 77, .2950,-; CtifMGS, 78, ’ 2450,-; Foid s*l
cort, 77. autom.. I 37_|
Honda Civic, 77.
Mitsubishi Celesf

’ 3750,-; Datsun 12(;
f 2450,-; Datsun Ch.
11, 78. f3750,-; Foi
nus, 77. ’3500,-:
1000, 79. f 3450,-; 1
30 TS, 77, met gas.; Ford 1600 station,
aut., f3250,-; Mii

’ 2750,'-; Honda Civiel'autom., ’3750,-; VWyS
75, ’2750.-; Audi 100. |
gas, /' 1450,-; Renaiil'.^.7 2750,-; Fod Musta
’3250,-; Simca 13<
f2450,-; speedboot «■met trailer, ’ 3750,-
-wisselende voorraad.
le financiering. Inruil n ai
Crombacherstr. 7, Xellt ;t<|
de-West, Gracht, \afyi
str. links voor grens_L_-^
Voor al uw auto-ond^y
len moet u zijn bij AU * etfLOPERIJ Rapie. Tevjgf
schade en gebruikte ''~■);
mobielen. Ink. en ,\rfs''
Locht 70, Kerkrade-% 0<
tel. 045-423423. 1 kfjgrensovergang Locr__^<f,
HONDA F 2 5-80, mc' aJ
i.z.g.st., ’3300,- Na >'uur. Lupinestr. 14, ts.L
de-West. --^g.
HARLEY Davidson 5.
the Road, 175 cc. W^W
vela. -^;
Ingeruild: BMW shg^
BMW 316, '80 en '82- »535.320, '81, LPG; BMW ?gö;
78; BMW 525. aut-,
BMW 525 I, '82; BMW ,7g.
I, '82; BMW 730 aut-h V-
Autobedrijf KERA p 5,
Kerkradersteenweg 2 l2>'Kerkrade, tel. 045-4»*
Uw BMW-dealer!.
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Gecrashte Formule 1-coureur lag dertigkeer op operatietafel

Didier Pironi, één jaar later...
!_RIJS - Terwijl het Formule 1-circüs zich opmaakt voor de

"and Prix van West-Duitsland, strompelt Didier Pironi nog
ieds op krukken door de Franse hoofdstad, met de blonde
mactrice Véronique Jannot aan zijn zijde. Exact een jaar
leden crashte de 31-jarige Fransman tijdens een tijdtrai-
ng in Hockenheim en raakte daarbij ernstig gewond. Een

sfcrste diagnose: beide benen gebroken van knie tot voet en: U van inwendige kneuzingen. Zijn carrière leek voorgoed
in einde en de wereldtitel, die hij voor het grijpen had, kon

0 ij wel vergeten. Wie echter denkt dat Pironi een gebroken
lan is heeft het volkomen mis. Hij heeft de hoop op een

1ome-back nooit opgegeven en lijkt zijn voornemen binnen-
kort hard te gaan maken. „Ik verwacht dat ik aan het eind
fan dit jaar enkele testritten kan maken. Volgend seizoen
u eem ik met vrij grote zekerheid al deel aan een Grote Prijs".
!j, idier Pironi: een bon-vivant, die na enkele maanden na het
ta fagisch ongeluk al achter het stuur van een grote Mercedes
Automatie) door Parijs zoefde, nog voordat hij de eerste stap-
jfcn kon maken. Het ongeval veranderde hem niet alleen; iterlijk - op armen en benen zijn de talrijke stille getuigen
an de meer.dan dertig operaties te zien - maar ook innerlijk.: lk ben een nieuw leven begonnen". Onze verslaggever ont-

-1 toette Pironi in Parijs. Het relaas van een come-back (?).

jpterdag 7 augustus 1982. Hoeken-Nm in scène: Didier Pironi raast
P een wildebras over het door-
dekte circuit met een gemiddelde
"felheid van tegen de 240kilometer
p uur. Ofschoon de Fransman
Fh daags tevoren reeds van de
ptt vanuit pole-position had verze-
ild, scheurde hij over het circuit
R de regenbanden te testen. Op
Pt gegeven moment werd het
rChtersbaasje gegrepen door de
Pelheidsduivel en ramde op volle
Nheid de Renault van Alain
fr>st, die net richting pits reed. De
Jjjide van Pironi schoot als een ra-
pde lucht in, ging vervolgens drie
£er over de kop en veranderde in
Fl fractie van een seconde in een
P°te schroothoop. Twintig minu-
F 1zat de hevig bloedende Pironi
F^rn tussen de verwrongen delen
f*l! zijn 600 pk-sterke Ferrari turbo,
j^oraleer hij bevrijd kon worden.
P de universiteitskliniek van Hei-
Kberg vochten de artsen vervol-
P*ts vijf uur voor het leven van Pi-

Bloem
i'k^tro Médico-Chirurgical de la
<*ï%; Choisy. Net als in andere kli-
Jeken hangt ook hier een typisch
jjjriel sfeertje. Hier luidt de stelre-Snietéén voor allen of allen voorI !?>, maar ieder voor zich. Pironi is
J niet de grote vedette, maar ge-.K°on een patiënt. Overigens is de
v blieiteit rond zijn persoontje op-

* verminderd. Wie interes-. . *rt zich nu nogvoor Pironi? Eens
jja tieer wordt duidelijk dat rondjta ?utosport een gigantische fasa-
v. 's opgebouwd, geniaal doorwe-; " met ambiance, glamour, com-

r** tc*e en zakken vol geld. Op de
I tJste plaats komt de wagen, op de

UI eede pas zijn bestuurder. Een ty-

" vol^ voorbeeld hiervan is het
I dat na elke Grand-Prix
ij, *r de speakers galmt. Het is de
fc^ne van het land waaruit de
weende wagen stamt, niet dat
jdenatie waaruit de coureur af-
(.j is. Formule 1 is een groot

| o,.Clis en de show must go on. Geen
L^luk dat die traditie kan door-een.

U__
laa r Didier Pironi, de win-

!lj *r van de GP van Zandvoort 1982,
Jn,, log in bed maar is uiterst opge-
'i^ *t- „Morgen hoef ik niet meer te-
le * te komen", laat hij zich ontval-
-I^. >,Kan ik eindelijk eens met va-
Wtie"- Ruim elf maanden werd Pi-
Ojv heen en weer geslingerd tussen
?sv ratiekamers, ziekenhuizen en

aüdatiecentra. De Franse bolle-

boos herstelde echter verbluffend
snel en mag daarom enkele weken
eerder dan gepland de kliniek verla-
ten.
„Ik ben al een halfjaar thuis", ver-
volgt Pironi „maar moest tweemaal
per dag voor behandeling naar de
kliniek. Daar werden mijn benen
voortdurend met water overgoten,
net als een bloem. Ik had de keus
om 24 uur per dagin het hospitaal te
vertoeven, of elke keer weer naar
huis te gaan. Omdat ik er toch maar
een kwartiertje vandaan woon, pre-
fereerde ik dit laatste. Mijn benen
herstellen overigens prima. In ja-
nuari kon ik al op mijn rechterbeen
lopen. Moeizaam weliswaar, maar
met wat steun van mijn vrienden

ging het toch al vrij aardig. Een
maand daarvoor maakte ik evenwel
al de eerste kilometers met de Mer-
cedes. Autorijden is nu eenmaal ge-
makkelijker dan lopen".
Een terugblik op de crash is pijnlijk,
al toont Pironi (hij werd alsnog
tweede in het klassement van 1982)

nauwelijks enige emotie. Hij blijft
vri J 'cool'; kenmerkend voor het
aureooltje waarin hij zich beweegt.
Wederom laat hij de malheur in zijn
hoofd derevue passeren. „Dat onge-
luk kwam ongelooflijk hard aan,

vooral omdat het einde van het sei-
zoen al in zicht was. Je weet echter
dat het noodlot elk moment kan toe-
slaan en bent er daarom enigszins
op voorbereid".
„Ik kan me alles nog haarscherp
herinneren. Elke seconde, elke be-

weging. Vlak nadat de 'wagen'
op de grasstrook langs de piste te-
recht was gekomen, voelde ik to-taal niets. Al gauw werd me echter
duidelijk dat ik vreselijk toegeta-
keld was. Ik kon niets bewegen,

bloedde vreselijk en dacht eenogenblik dat het met me was afge-lopen. Enkele dagen later, in hetziekenhuis, drong het evenwel totme door dat alles weer goed zou ko-men. Ik was uit levensgevaaren eropenden zich weer perspektieven.Op dat moment voelde ik ook weereen prikkel om weer te gaan racen.Ik had weer iets om naar uit te
zien. Bovendien was rijden mijn
passie en hield ik nog steeds vanFormule 1".

-■vervolgens zwaar gewondraakte in Hockenheim één jaargeleden...

" ...En menig maal ooven op het ereschavot stond...

" -..Toen Pironi de grote man was bij Ferrari...

Bewijs
„De belangrijkste motivatie voormijn rentree is het feit dat ik verle-den jaar wereldkampioen kon zijnDat was mijn grote kans. Om te be-wijzen dat ik metFerrari detitel kan
veroveren stap ik weer in de bolide.Niet alleen als bewijs voor anderen,
maar bovenal voor mezelf. Dat wasdestijds de motivatie om ermee tebeginnen en dat is nog steeds mijnideaal".
Didier heeft net de laatste operatie-
ve ingreep achter de rug. Een trans-
plantatie van een stuk slagader in
het linkerbeen.Kijkend naar de gro-
te witte klomp aan zijn voet stelt hij
met enig optimisme: „Over een
maand of twee kan ik me weer fat-
soenlijk voortbewegen op twee be-
nen. Ik heb al vaak gedacht aan de
dag waarop ik mijn eerste trainings-
rondjes zal draaien. Ik pakte wel
eens het bovenstuk van een van
mijn krukken vast met beide han-
den, als het ware als stuur, en waan-
de mezelf in een racewagen. Het
klinkt misschien wat naïef, maar je
weet niet wat dat gevoel voor me be-
tekent... Ook als ik op de televisie
beelden zie van een Grand Prix is er
telkens weer die drang om in de ra-
cekuip plaats te nemen".

Puzzel
Ruim dertig keer lag Pironi,
schertsend al eens de man met de
bionische benen genoemd, op de
operatietafel en veertig, vijftig

maal ging hij onder narcose. Tal-
rijke metalen plaatjes werden in
zijn benen getransplanteerd, ter-
wijl het grote aantal stukjes bot
van beide verbrijzelde benen („het
langste was amper vijf centime-
ter") met maar liefst 56 bouten als
een puzzel in elkaar werd gezet.
„Een echte crisis heb ik gelukkig
niet doorgemaakt. ledereen, mijn
vrienden, familie en Monsieur Fer-
rari, waren een grote hulp voor me.
Het ziekenhuis zie ik overigens als
het begin van alles. Elke minuut
die je er bent betekent een stap
naar herstel. Als je er binnenkomt
weet je niet wat je later zult wor-
den. Je weet niet of je weer zult
kunnen lopen, erger nog, of je je be-
nen zult behouden. Die twijfel is
weliswaar niet goed voor de mo-
raal, maar reeds in een vroeg sta-
dium wist ik dat professor Letour-
nel goed zijn werk deed en zich
voor de volle honderd procent
voor me inzette".

„Het enige depremerende van afge-
lopen jaar was de gedachte dat ik
een been zou kunnen verliezen en
misschien ook wel de verveling die
in een kliniek toeslaat", merkt Piro-
ni op, die normaliter het hele sei-
zoen op pad is.

Amputatie
„Drie keer kreeg ik te horen dat er
een been geamputeerd zou kunnen
worden. Vooral toen ik langs de pis-
te lag, bekneld in de wrakstukken,
was ik doodsbenauwd en waren de
eerste geluiden van omstaanders
vrij pessimistisch. Op het moment
dat de doktoren zichrond me verza-
meld hadden, kwam een eventuele
amputatie voor de eerste keer ter
sprake. Ik wist niet wat ik hoorde,
werd naar ik later heb gehoord hys-
terisch en heb toen geschreeuwd, ja
zelfs gesmeekt om mijn benen te
sparen. Nu, bijna een jaar later,
denk ik dat mijn vastberadenheid
op dat ogenblik mede doorslagge-
vend was voor de artsen".
De tweede kritieke fase was op de
weg naar het ziekenhuis. Een onge-
luk schuilt in een klein hoekje en
reeds een kleine infectie zou Pironi
een been kunnen kosten. „Eigenlijk
werd ik tweemaal aan dat gevaar
blootgesteld en daar werd ik wel de-
gelijk op geattendeerd. De derde
keer was na de operatie. Dat er ge-
lukkig nergens een complicatie op-
trad heb ik voor een groot deel te
danken aan de goede verzorging in
Heidelberg en met name aan dokter
Michkowski. Het ongeluk had net
zo goed ergens anders kunnen
plaatsvinden en dan was ik mis-
schien niet zo best afgekomen".
Overigens redde dezelfde Mich-
kowski in 1976 ook het leven van
Niki Lauda, toen die bijna in een
vuurzee om het leven kwam op de
Nürburgring.

„Letournel, met wie ik nu al een
jaar optrek, was en is echter nog
steeds de grootste steun voor me.
Hij is meer dan alleen een arts die
een lichaam in zijn oorspronkelij-
ke staat wil herstellen. Dus met
twee benen, twee armen etc. Zijn
uitgangspunt is om de patiënt zo te
helpen dat deze weer gewoon alles
kan doen als voor het ongeluk. Zijn
probleem is dan ook niet wanneer
ik weer gezond zal zijn, maar wan-
neer ik weer kan racen".

Infectie
Een opmonterend hoogtepunt vanafgelopen jaar was wellcht het ge-
sprek met Enzo Ferrari, de groteboss van de Ferrari-bolwerken. „IlCommendatore beloofde me dat öp
de dag dat ik weer kan rijden er eenauto en een team voor me klaar zul-len staan. Die woorden waren voormij persoonlijk de belangrijkste dieik ooit heb gehoord. Een geweldige
stimulans".

Het ongeval op de Hockenheimring
heeft niet alleen zichtbare sporen
achtergelaten. „Ik ben als mens ver-
anderd en ik geloof dat zoiets ieder-
een zou veranderen. Als je je altijd
100 % geeft, fysiek en psychisch,
realiseer je je niet hoe belangrijk elk
detail van je is. Je bent bovendien
blind voor de kleine dingen in het
leven. Ik heb tal van interesses,
maar als ik bijvoorbeeld een vogel
zag vliegen, toonde ik geen emotie.
Dat is net wat er in een ziekenhuis-
periode verandert. Je hebt veel tijd
om na te denken, komt in gesprek
met andere mensen en dat merk je
pas dat bijvoorbeeld een vogel die
vliegt toch een fantastisch schepsel
is".

De Formule 1 wordt vooral vaak
verguisd vanwege het grote aantal
dodelijke ongevallen. De autosport
wordt evenwel net zo vaak beju-
beld. Pironi was het derde slacht-
offer van 1982, maar in tegenstel-
ling tot zijn teammaat Gilles Ville-
neuve (Zolder) en Ricardo Palletti
(Montreal) ontsnapte hij tenau-
wernood aan de dood. Vooral de
dood van Villeneuve betekende
een klap voor Didier, al was de re-
latie tussen beide renners op dat
moment vertroebeld, om niet te
zeggen uiterst labiel. Villeneuve
graaide immers het volle pond bij-
een in Imola, terwijl Pironi, die de
punten nodig had voor het klasse-
ment, genoegen moest nemen met
de tweede plaats.

Stoppen
„Ik heb al meerdere ongelukken ge-
zien met dodelijke afloop. Petter-
son, Depailler en noem maar op.
Toen dacht ik echter elke keer: hij
rijdt nooit meer, hem zien we niet
meer terug en dat was alles. Toen
Gilles stierf was ik echter teneerge-
slagen. Hij was een goede vriend, zo
niet de beste. Een ogenblik heb ik
gedacht om de hele racerij maar
voor gezien te houden. Het was bo-
vendien geen echt wereldkam-
pioenschap meer. Als Gilles er nog
was geweest had ik beslist niet zo
gemakkelijk gewonnen in Zand-

Tekst:
Frans Dreissen

voort. Mijn ideaal, mijn missie, was
echter om wereldkampioen te wor-
den en daarom heb ik me voorgeno-
men om op de dag waarop ik dat
verwezenlijk, de voet definitief op
de rempedaal te zetten. Dan ga ik
iets totaal anders doen. Zaken of
iets in die geest".
Als 'President of the Drivers Asso-
ciation' rusten diverse taken op de
schouders van Pironi. Een van de
facetten, wellicht met de hoogste
prioriteit, is de veiligheid. Gecon-
fronteerd met het gegeven dat er
eigenlijk op dat gebied nauwelijks
iets is veranderd en dat er aan de lo-
pende band ronderecords worden
verbroken, zegt Pironi: „Het is niet
altijd gemakkelijk om regels van de
ene op de andere dag te wijzigen. Er

Didier Pironi debuteerde in
1978 op 26-jarige leeftijd in de
Grand Prix Formule 1 van Ar-
gentinië met een Tyrrell Ford.
Tot dusver reed hij zeventig
Grote Prijzen, waarvan hij er
drie zegevierend wist af te slui-
ten: België (1980), Nederland en
San Marino (beiden 1982). In
1980 verwisselde hij tweemaal
van stal. Eerst vond hij onder-
dak bij Ligier en vervolgens
werd hij gecontracteerd door
Ferrari. In het eerste seizoen bij
de Italiaanse formatie baarde
hij al meteen opzien met een
vijfde plaats in de eindrang-
schikking voor het wereldkam-
pioenschap. In vijfjaar vergaar-
de Pironi 101 WK-punten. De
Fransman, die toch niet het im-
mage van brokkenpiloot had,
moest in totaal twaalf keer de
strijd staken. Beste prestatie
was de tweede plaats in de
strijd om het WK in 1982, het
jaarwaarin hij verongelukte.

zijn eisen gesteld met betrekking
tot de skirts en dat op zich al is een
pluspunt. Het is een stap in de goe-
de richting en zeker ook de belang-
rijkste. Bovendien treden in 1985
nog diverse regels in werking. Zo
krijgt de 'chest' van de auto een fa-
celift en moet dewagen voldoenaan
bepaalde eisen, onder andere met
betrekking tot gewicht etc."

" ...En niets lieverwil dan wéér Formule-I zodra hij dekrukken
weg kan gooien...

Risico's
„Als geen ander weten autocou-
reurs waar ze mee bezig zijn. leder-
een is zich wel degelijk van de ge-
varen die aan het beroep kleven,
bewust. Je kunt misschien een ver-
gelijking trekken met een schans-
springer. Ook die man is aan grote
gevaren blootgesteld, maar hij be-
heerst alles tot in de puntjes. Hij
kent zijn grenzen, net zoals wij die
kennen in de Formule 1. Het is
daarom ook niet juistom te stellen
dat Formule 1 de gevaarlijkste
sport is. Overigens denken mensen
wel eens dat je gek moet zijn om inzon automobiel te kruipen. Ik zeg
dan telkens dat dat niet mijn pro-
bleem is, maar dat van hun".

Kunstobject
„Voor mij is zon vehicle overigens
een kunstobject. Het prototype van
kracht. Er zit een hoopwerk en geld
in, maar meer dan dat nog gedulcj.
Een bolide heeft een stuk persoon-
lijkheid. Dat er nog veel aan verbe-
terd moet worden staat als een paal
boven water. Maar ook dat vergt een
degelijk onderzoek en veel tijd.
Vandaar dat de volgende veilig-
heidseisen pas voor 1985 zijn aange-
kondigd".

„Ik twijfel er geen ogenblik aan dat
net racen een stuk veiliger kan,
evenmin als ik er aan twijfel dat ik
binnenkort weer mijn ronden draai
op de circuits", besluit de zelfverze-
kerde Fransman, waarvoor nu een
periode van revelidatie en veel oefe-
nen aanbreekt.
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Te k. MISUBISHI Giant
GLS, bwj. '83, met gas. Na
18.00 uur. Tel. 045-218029.
Te k. OLDSMOBILE Cut-
lass, bj. '79, zeer mooi, pr.
f 4750.-. Versiliënbosweg
9. Vrieheide, Heerlen.
Te k. v. le eig. BMW RT
1000 motor. 12 mnd., met
div. ace, km.st. 13.000. pr.

’ 13.000,-. Inr. auto of
oudere BMW mog. Tel.
04459-2277.

Te k. van le eig. HONDA
Accord, 4-drs., zilverme-
tal., gekl. glas, 5-bak,
km.st. 4000. bj. '82,

’ 10.000,- onder nieuw-
prijs. Tel. 04494-51513.
Te k. MINI 1000 Spec, bj.
'75, vr.pr. ’ 1850,-. Tel. 045-
-255416.
Te k. CITROEN GS, 1:13,
bj. '75, ’850,-. Tel. 045-
-725512, tussen 18 en 20
uur.
Te k. KAWASAKI ZlOOO
ZIR, bj. '78, i.pr.st, vr.pr.
’3200,-. Tel. 045-712911.

Automaterialen
Radiateuren, accu's, cilinderkoprevisies, etc.

Limb. Accu Centrale B.V.
Grasbroekerweg 67, Heerlen, tel. 045-724700.

HONDA Civic 4-drs.
autom. ’5450.-; BMW 518
'75 m. alle extra's ’ 4250,-;
Bedford Van alle extra's 6
cyl. autom. ’8250,-; Ford
Fiësta '78 kl. groen

’ 4950,-; Honda Accord
type '78 ’ 4950,-: Ford 1600
L coupé '76 ’ 1950,-; Maz-
da 929 hardtop coupé

’ 2450,-; Min. spec. type
'78 ’2950,-; Ford 1600
Ghia type '78 ’3750,-; Re-
nault 5 TS '78’ 4950.-; Fiat
128coupé '79 ’ 4950,-; Fiat
128 Panorama '79 ’ 4500,-;
Daf 66 stat.car '75 ’ 975,-.
Opel GT ’ 6950,-. Inr. mog.
Ganzeweide 146, Heerler-
heide t.o. Droomkasteel.
Te k. onder garantie en
service div. gebr. AUTO-
MOBIELEN: Audi 80 CGT
coupé 5 cil. '80; BMW 323 I
'79; Mercedes 280 S
autom. 77; Honda Civic
'81; Honda Civic '80; Hon-
da Civic autom '80; Ford
Fiësta '80; Fiësta 79, 78;
Porsche 928 S uitv.; Opel
Manta 19S 79; Ascona
4-drs. 19 bj. '80; Vauxhall
Chevette autom. '81; Ford
Granada 79; Ascona 16
'77; Ford 1600 4-drs.
autom '80; Ford Escort
1600 sport 79; Fiat 60 L
'80; Golf GLD 79; VW
1303 73; Mazda 818
autom. 77; div. inr. inruil
fin. garantie. Autoh. Leo
Franken en Zn. Ganzewei-
ze 59, Heerlerheide, tel.
045-216475.

INRUILAUTO'S: Volvo
244 GL automaat, met
LPG-install.. bruin, 1979;
Volvo 345 Gl, met LPG-in-
stall., zilver, 1980; Volvo
343 GL, blauw, 1980; FordGranda 28 Ghia automaat,
gold, 1978; Ford Escort 1.3
Luxe, gold, 1978; Renault
14 TL, groen, 1980; Honda
Accord, rood, 1980; Alfa-
sud sM,groen, 1978; Re-
nault 12 TS, geel, 1978;
Pontiac Phoenix Hatch,
automaat, zilver. 1980.
Deze auto's worden met
een V.V-inspectierapport,
10.000 km-beurt en 3
maanden Bovag-garantie-
bewijs afgeleverd. Inruil
en financiering mogelijk.
Uw Volvo-deaïer Charles
Feijts BV., Provinciale-
weg-Nrd. 9, Oirsbeek, tel.
04492-1314.

Fiat Kolenburg b.v. Heerlen
biedt aan: Fiat Argenta 2000 inj. 5, directieauto, '83; Fiat
Ritmo 85 super, '82; Fiat 127 super, 3-drs., 58, '82; Fiat
Panda 45, 3-drs., '81; Fiat 132 2000, LPG, '81; Citroen
2CV 6, '81; motor Honda CX 500, '81; Fiat 126, '80; Fiat
127 1050L, 3-drs., '80; Fiat Ritmo 65 L, 3-drs., '80; Fiat
131 1600, LPG, '80; Fiat Ritmo Cabriolet, demo, '83; Re-
nault 4 TL, '80; Fiat 132 2500 diesel, 79; Renault 5 GTL,
79; Toyota Corolla, 4-drs., 79; Fiat 128 1100 cl, 2-drs.
en 4-drs., 78; Peugeot 305 SR, 78; Citroen GSX 11, 78;
Mitsubishi Lancer 1100, LPG, 78; Fiat 127 900, 77; Fiat
124, 4-drs., 77; Citroen Dyane 6, 77; Peugeot 304, 77;
Simca 1100 GLX, 77; Fiat 128 Panorama, 76; Fiat 127
900, 76; Citroen GS, 76; Renault 4 TL, 76. Auto's vanaf

’ 500,- tot ’ 2000,-. Snelle financiering, Bovag-garantie.
Autobedrijf Kolenburg b.v., Kruisstraat 12, Heerlen, tel.
045-714524 (t.o. Thermenmuseum).

Te k. inruilauto's: AUD:
100 LS bjr. '78 / 5400-
Honda Civic bjr. 7".
’4350-, Passat LS LPG
bjr. '78 ’.4850,-. Volvo 14.
bjr. '74 LPG ’ 2750-, Maz
da 929 coupé bjr. '7.
f2000,-; Fiat 127 bjr. '7.
’850,-. Rennemigstr. 29
Heerlerheide.
Toyora Mengelers OIRS
BEEK. BMW 316 groer
'79; Ford Taunus stat.car
Bravo groenmet. '79: Forc
Fiësta 1.1 Ghia groen '78
Ford Escort 1.3 stat.cai
beige '79; Mitsubishi Ga
lant 1.6 LPG wit '80: Ope:
Ascona 1.6 S groen '82
Opel Ascona 2.0 diesei
groenmet. '80; Peugeot 504
LPG beige '78; Vauxhal
Viva 1.2L bruinmet. '76
Volvo 244 DL LPG groer
'78; Toyota Corolla stat-
.car. 3-drs. geel '76; Toyota
Corolla stat.car 5-drs. bei
ge '80; Tovota Tercel 4-drs

»L zilvefmet. '79; Toyota
Tercel coupé DL rood '80:
Toyota Ca/ma stat.cai
LPG blauwmet. '80; Toyo-
ta Carina 4-drs. DL blauw-
met. '78; Toyota Carina ST
5-sp. rood '79; Toyota Cari-
na 4-drs. DL LPG wit '81:Toyota Carina DL aut
blauwmet. '77; Toyota Ca
rina 4-drs. DL wit '81:
Toyota Carina 4-drs. DX
LPG beigemet. '82; Toyota
Celica ST 5-sp. geel '78;
Toyota Celica LT rood '81;
Toyota Corona stat.car.
geel '76; Toyota Crown 2.2
diesel blauwmet. '80;
Toyota Crown 2.6 super sa-
loon bruinmet. '80. Don-derdagavond koopavond.
ANWB-keuring toege-
staan. Financiering moge-
lijk. Garantie va. ’ 5000-, 3
maanden oftewel 10.000
km. Toyota first-class 12
maanden oftewel 25.000
km, niet ouder dan 4 jaar.
Uw occasionadres. Prov-. weg-Zuid 91. Oirsbeek,
tel. 04492-1814.
BMW 320 groenmet. '76;
Fiat Panda bruin '81; Ford
Taunus Ghia 2.0 GL beige
'79; Ford Escort 1.1 L aut.
zilvermet. '77; Ford Escort
1.3 L 4-drs. goudmet. '78;
Honda Accord 4-drs. rood-
met. '79; Mazda 323 3-drs.
groenmet. '80; VW Jetta
GLS sportw. LPG blauw-
met. '80; VW gesl. best.
groen '79; Toyota StarletT.O DL blauwmet. '78;
Toyota Corolla coupé cop-
permet. '79; Toyota Corol-
la 1.3DX coupe zilvermet.
'80; Tovota Corolla aut.
blauwmet. '77 '79; Toyota
Corolla liftback 1.6Lrood
'77; Toyota Corolla lift-
back 1.3 DX zilvermet. '80:
Toyota Tercel coupé 1.3
5-sp. groen .79; Toyota Ca-
rina DL wit '79; Toyota ST5-drs. zilvermet. '80; Toyo-
ta Carina 4-drs. DL cop-
permet. '80; Toyota Carina
5-drs. stat.car." LPG on-
derb. coppermet. '81;
Toyota Carina DL copper-
met. '78; Toyota Celica ST
coupé rood '79; Toyota
Cressida 4-drs. DL copper-
met. '77; Toyota Crown
2.8 E super saloon bruin-
met. '81; Toyota Hi-Ace
commuter 9-pers. wit '81;Toyota Hi-Ace combi
9-pers. wit '81 (2x). Don-
derdagavond koopavond.
ANWB-keuring toege-
staan. Financiering moge-
lijk. Garantie va. ’ 5000-, 3
mnd. oftewel 10.000 km.
Toyota first class, 12 maan-
denoftewel 25.000km, niet
ouder dan 4 jaar. Uw occa-
sionadres: Baanstraat 105
(bij draf- en renbaan). Tel.
045-318888.

AUDI 1005 E automaat.
'79, Ford 1600 L '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 2300L '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. Autobedrijf P. v. Dijk
en Zn. Hompertsweg 33,
Schaesbeg-Kakert, tel.
311729.
Te k. YAMAHA motor, 400
cc. met sterwielen. Tel.
045-253045.
SIMCA bestel, bouwj. '77,
'78, '79. '80. Nico Neis. Tel.
04402-74267.
Te k. MAZDA 929, hardtop
1976. pr. ’ 1650-, tel. 045-

-351486, Laurastr. 7,
Eygelshoven.
AUDI 80 L, 4-drs., bwj. '75,
Voorstr. 21, Brunssum.
Te k. AUDI 100LS als nw.
met gasinstall., bwj. nw.
model, kl. russ. roodmet.
met radiocass., trekh., en_:.
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.

BMW 323 I
13 maanden oud, 1e eigenaar, 25.000 km, veel ace,

blauwmetallic, in nieuwstaat.

Jurgen B.V.
Industrieterrein Dentgenbach Kerkrade tel. 045-452570.

Zaterdag gesloten.
TOYOTA Carina station-
car. 6000 km, '83; Toyota
Corona aut., '80; Toyota
Corolla liftback 1600 aut..
'80; Toyota Corolla, '78 en
'80; Toyota Carina, '78, '79
en '80; Toyota Tercel, '79;
Toyota Starlet, '78, 3x;
Toyota Corolla aut.. '77;
Toyota Corolla, '79: Suzuki
GX coupé, '81; Renault 5
Parisienne, '81; Honda Ci-
vic. '79; Ford Granada, '79;
Ford Taunus, model '80;
Ford Taunus 2.0. LPG,79:
OpelAscona aut., '78;Ford
Escort. 76; Audi 80, 76;
VW Passat, '73. Uw adres
voor uw nieuwe Toyota.
Inruil en financiering"mo-
gelijk. Garagebedrijf Ruyl,
Stationsstraat 85, Elsloo.
Te k. FORD Taunus. bj.
75. pr. ’ 1150,-. Eisenho-
werstr. 503, Sittard, tel.
04490-23906.
CROSSMOTOR! Voor
snelle beslissers: Honda 15
er elsinore, bj. '81, waterk.,
pro-link, als nieuw! ’ 250.-
-onder inruilwaarde. Inl.
045-241738.
Tek. MITSUBISHI Galant
1600 GL, bj. 77, vr.pr.
’4000,-. Julianastr. 1,
Hulsberg, tel. 04406-14603.
na 18.00 uur.
Te k. DATSUN Sport 260
Z, bj. '78, i.z.g.st. Inr. mog.
Nobelstr. 59a. Heerlen.
Te k. MAZDA 818 coupé,
bj. '74. Vr.pr. ’500,-. Tel.
045-441036.
Te k. CITROEN 2 CV 6,
eind 76 ’ 1650,-. Tel. 045-
-420989.
Te k. m perf. nw.st. FORD
Escort 1.3, 1978, ’4400-,
tel. 04490-24993.
Voor liefhebber.
TRIUMPH Spitfire, MX 3,
zeer mooi, met hardtop.
St.-Rochusplein 1, Berg en
Terblijt (Vilt).

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, me.all.,
i.st.v.nw., ’6900,-; Fiësta
1100L, bwj. 79, le eig., zil-
vermet., in st.v.nw.,
’BBOO-, Mazda 323 ES,
bwj. '80, le eig.,
km.st.J 34.000, in st.v.nw.,
’9000,-, 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.
KOOPJE: Chrvsler Simca,
4-drs., 1609, bwj. 77, vinil
dak, vr.pr. ’ 1500,-. Dr.
Kuypersfr. 38, Meezen-
broek, na 18.00 uur, Heer-
ler^
Te k. FORD Taunus 2.3
Ghia, bwj. '7?, km.st.
152.000, 4-drs., wit m.
zwart dak, pr. ’ 4000,-. Tel.
04494-49680. -Te k. MERCEDES 200 D
type '75 ’3250,-; Eend
1975 ’450,-; Austin A-30
bjr. '52’ 2250,-. Peterstr. 3,
Munstergeleen.
Te k. TOYOTA 1000 Sta-
tionwagon '77 Bern-
hardstr. 12, Munsterge-
leen.
Te k. MERCEDES 280 S
Pullman, stereo, gas,
schuifd., trekh., vr.pr.
’6250,-. Seringenstr. 26,
Echt.
Te k. R. 16 TL '78,’ 3000,-.
Tel. 04495-6442.
Te k. R 4 1978 ’3500,-.
04495-6442.

Te k. FORD Taunus 1600
GHIA 4-drs. duurste uitv.
type '78, ’3850- 04490-
-27158.
Te k. VW JETTA Diesel
kmst. 25.000, 1982, veel ac-
cess. Kasteelweg 22, Ob-
bicht, tel. 04498-55458.
Te k. TOYOTA Celica bwj.
'75. prijs ’2250-, BMW
bwj. 74, prijs ’ 1500-, te
bevr. St. Gerlachstraat 10,
Houthem-Valkenburg.
Te k. OPEL Record Cara-
van bwj. '76, i.g.st. ’ 1750-,
mr. mog. tel. 04490-20857.
Te k. CHEVETTE typeKa-
dett i.z.g.st. bwj. '78,
vraagpr. f2750-, mr. mog.
tel. 04490-20857.
Te k. FIAT 128 Rally bwj.
'75. i.z.g.st. ’950-, tel.
04490-21201.

Autocenter de Bongerd.
VAKANTIEAANBIE-
DING!!! BMW 318, groen-
met., '78, ’ 9950,-: TBMW
2500 aut., '75, ’2950,-;
Opel Kadett 1.3, nieuwste
model. 79, ’9950,-; Opel
Kadet., 78, ’ 5950,-; Hon-
da Civic. i.z.g.st, '77.

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

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

’ 2500.-: HondaKR 500 K.yB2, ’&ÓO-. Inl. - mr. - fin. -
gar. Div. LPG-inst. te
koop, v.a. ’ 250,-. Bongerd
35AJ Spaubeek. Tel. 04493--410é.
Occasions met toekomst.
CITROEN 2 CV 6 Club,
1980,64.000 km, blauw; Ci-
troen 2 CV 6 Club, 1981.
38.000 km, rood; Citroen 2
CV 6 Club, 1981, 32.000
km, groen; Citroen Visa
Super, 1981, 28.000 km,
bruin; Citroen Visa Super.
1981, 31.000 km, wit; Ci-

troen Dyane 6, 1977, 55.000
km, geel; Citroen GS Club,
1978, 82.000 km, grijs; Ci-
troen GS Club 1978, 65.000
km, beige; Citroen GS
Special, 1978, 130.000 km,
beige; Citroen GS Club
Break, LPG, 1979, 57.000
km, rood; Citroen GSA
Club, 1980, 85.000 km,
grijs; Citroen GSA X3,
1980, 55.000 km, groen; Ci-
troen GSA X3, 19_:0, 41.000
km, bruin; Citroen CX
2400 Pallas-dak, 1979,
96.000 km, goudm.; Ci-
troen CX 2400 Pallas,
LPG, 1978, 169.000 km,
bruin-Citroen CX 2000 Su-
per, LPG, 1978, 140.000
km, goudm.; Citroen HY
1600 benzine, 1978, 86.000
km, wit, gesloten bestel-
wagen. Vreemde merken:
BMW 730 automaat, 1977,
168.000 km, grijs; Mazda
818 S Coupé, 1976. 86.000
km, grijs; Simca 13Ó8GLS,
1976, 120.000 km, rood;
Fiat 128, 1973, 80.000 km,
wit; Toyota Corona Mark
II Combi, 1974, 110.000
km, bruin. Speciale prij-
zen voor diverse nieuwe
Visa's. Kortingen tot
’6OOO- op Citroen CX
mits uit voorraad. Autobe-
drijf Nizet BV, Industrie-
straat 14, Sittard. 04490-
-11051.
VOLVO 244 GLO, LPG,
40.000 km, 5/'B2, silverme-
tallic; Volvo 244 GL, LPG,
75.000 km, 11/'Bl, green-
metallic; Volvo 244 GL
automaat. 11.000 km, l/'B3,
goldmetallic; Volvo 244
(LE en GLE automaat,

1979; Volvo 345 GL met
LPG, 30.000 km, 10.81,
bluemetallic; Volvo 343
DL, geel, 9/'B2, 7500 km;
Talbot 1510 SX automaat,
3/'B2, 17.000 km, silver;
Honda Accord, 2/'BO,

êroenmetallic, 35.000 km;
"pel Kadett Coupé, '78,

blue) Mini 1000 bestelüit-
voenng, 17.000 km. Auto-
bedrijf J. Kallen BV, Pas-
toor Vonckenstraat 7,
Oud-Geleen. Tel. 04494-
-42719.
Te k. TOYOTA Carina De
Luxe, bwj. 77, km.st.
69.000, met trekh. Augusti-
nusstr. 43A, Geleen.

Kijk en vergelijk. Niet al-
leen de prijs. Maar vooral
de auto s en de service.
Welkom bij Ton Quadflieg.
Honda Prelude autom. '81,
kl. roodmet., i.st.v.nw.,
Mitsubishi Turbo diesel
'81, kl. beige met ANWB-
rapp., ’ 15.750-, BMW 525
autom., '79, kl. bruinmet.
get. glas ’12.750-, VW
Jetta GLS 40 '81, duurste
uitv. kl. blauwmet., sport-
velgen en brede banden,

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

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

’ 12.500-, Mini 1000 spe-
cial '82, kl. blauwmet.,

’ 6500-, Ford Taunus 1600L type '81, kl. zilver leren
dak ’9750-, Volvo 343,
DL autom., '78, kl. oranje,
schuifdak, getint glas

’ 6950-, VW Passat dieselvBO, 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.
zwart ’ 4950-, Opel Asco-
na 16 S '78, 4 p. met LPG
’4950-, kl. beige BMW
3.0, L. CSI, '75, kl. rood,
apart mooi, uitv. voor lief-
hebber. Ford Capri 1600
GL autom., kl. goudmet.,

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

’ 3500-, Chevrolet Malibu
Classic 4D '77, 6 dyl.,
autom., kl. kopermetl.,
’4750-, Opel Kadett 1200
75, mod. kl. oranje

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

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

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

’ 15.000-, VW 1600 trans-
Eorter gesloten '80, kl.

lauw . 7900-, VW 1600
bestel, '76, kl. geel met
LPG ’2750-, mr. financ.
mog., auto's boven

’ 5000,-. 3 mnd. 10.000 km,
voll. garantie,Kerkstr. 113,
Übach over Worms (Land-
graaf^
Te k. HONDA 400 cc, 4
cyl., bjr. 1977, va. zat. 17.00
uur. Jan Petersstr. 8,Roos-
teren.
Te k. mooie rode MERCE-
DES 280 S, bjr. '74 gas;
Yamaha Enduro '80. Holl-
manstr. 12, Sittard.
Te k. wegens omstandigh.
CITROEN GS, bj. aug. '79,
open dak. pr. ’ 3950,-. Tel.
045-421440.

Uitlaat kapot?
Bel voor snelle service 045-725507, of het adres Auto
Sport Schelsberg 175. Dealer van originele Romax-uit-
laten. 's Zaterdags van 10.00 tot 17.00 uur geopend.

Te k. FORD Taunus 1600L
bwj.'74, i.z.g.st. ’ 550-, tel.
04490-21201.
Te k. FIAT 127 bwj. 74
i.z.g.st. ’750-, tel. 04490-
-2121)1.

OPEL Commodore op gas
74, heel goede wagen

’ 975-, tel. 043-626066.
BSA-840 bwj. '67 100%
orig. met res.blok
pr.n.o.t.k. Pr. Bernhardstr.
21, Eijsden.
Te k. BMW 1502 bj. 8 mnd.
75, met extra's, vr.pr.

’ 2750-, Veldgaard 43,
Amstenrade, tel 04492-
-4667.
Te k. OPEL GT bj. 73, in
st.v.nw. veel extra's o.a.
ATS-velg 205 banden,
kent. '82, t.e.a.b. Tel. 045-
-316607.
Te koop automobielen en
motoren: LANCIA 2000 C
Spaider Cabriolet, '82 als
nieuw,zilvermetallic; Opel
Kadett 1.2 L, met gas, '81.
blauw; Ford 1600 L met
gas, '80, automaat; Honda
Civic automaat, '80, kl.
zwart; Mazda 626 auto-
maat, '81, zilvermetallic;
Opel Kadett City, '80, kl.
wit; Opel Kadett City, '79.
kl. geel; Alfa Guilietta 1.6
L, 79, kl. zilvermetallic;
Alfa Guilietta 1.6 L, '78, kl.
blauw; Innocentie Austin
Sport, '80, kl. zilvermetal-
lic; Mini, '81, kl. geel; R 5
GTL, '79, kl. blauw,

’ 4950,-; R 5 TL, 77, rood,

’ 3750,-; Ford 1600 L Cara-
van, '80, kl. zilvermet.;
Mercedes 280 S, zeer mooi,
oud model, 73; Volvo 66
GL, 78, rood, ’ 3500,-; VW
Golf, 77, kl. groen, ’ 4750,--; VW GolfL, 76, kl. blauw,
’3500,-; Mercedes 220 S
coupé, 1957, voor liefheb-
ber; Volvo B 18, 1964, poe-
kelmodel, ’ 5500,-, kl.
zwart: Ford Escort Care-
van, 78, kl. geel; Mazda
1000, '77, geel, ’2250,-; Al-
legro 1500 cc, kl. geel,
’2000,-; Fiat 600, als
nieuw, ’2000,-; Citroen 2
CV, 77, ’ 1000.-; Mercedes
200 B, 73, ’3500,-; Land-
rover, lang chassis, 77,

’ 7500,-; Ford Granada, 78,
met gas, ’3500,-; BMW
318, '77, kl. rood. Motoren:
Suzuki Kantana GS 550
GM-type, bj. '82, als nieuw,
5000 km gelopen; Honda
Goldwing, '81, kl. blauw.
15 stuks inruilauto's en
motoren, inruil en financ.
mog. Jos Sparla, in- en ver-
koop automobielen, Kaal-
heidersteenweg 62-70,
Kerkrade-West - Kaalhei-
de, tel. 045-411874.
Te k. OPEL Kadett coupé
SR, vele ace, bj. '75,
ANWB-keur. toegest. Ser-
vatiusstr. 2, Kerkrade.
Te k. ALLEGRO, bj. 78,

’ 1500,-. Tel. 045-218778.
Tek. DATSUN Cherry 100
A, technisch 100% in orde,
pr. ’ 500,-. Regentessenstr.
11, Brunssum, tel. 252674.
Te k. ALFA 2 L Cabriolet,
'77, z.g.st., ’9750,-; Volvo
stationcar 145 S de Luxe,
autom., op gas, ’ 3750,-.
Event. inruil mog.
Dorpsstr. 3, Bingelrade.

Te k. CHEVROLET Impa-
la, type 78, m. gas ’ 2750,-.
Heisterberg 41, H'broek.

Mercedes
190 '83 7000 km
280 SE aut. '82
280 S aut. 81
280 S aut. 79
200 D geel '80
200 D wit 79
250 groen 79
300 D wit 78

240 D zilvermet. 77
type 77 blauwmet.
BMW 323 I '82
BMW 320/6 78

Datsun Cherry GL/Coupé
'80

Jurgen B.V.
Industrieterr. Dentgenbach
Kerkrade, tel. 045-452570.

Zaterdag gesloten.
Te k. nw.st. PEUGEOT
type 604 met LPG 79
duurste uitv. ’ 5700-, ml.
043-10140.
Te k. OPEL Kadett, bwj.
'71, in prima st., t.e.a.b. Dr.
Schaepmanstr. 53, Heer-
ler^ __
Te k. MERCEDES 240 die-
sel autom., met schuifdak,
wagen 100%, revisiemotor,
bwj. 76, mr. mog., schade
of defect geen bezwaar.
Maasstr. 3, Heerlen, na
19.00 u. Vossekuil 369.
Te k. LADA 1200 in g.st,
bwj. '75. Tel. 045-259872.
Te k. DYANE 6, bwj. '78,
groen, i.g.st., ’ 2250,-.
veldstr. 30, Brunssum.
Tek. HONDA 125 cc cross
Prolink, bwj. '82. Europa-
laan 459, Brunssum. Tel.
257982.
Te k. GOLF diesel '78 en
Renault 6 BJ 76, Christi
nastr. 45, Eygelshoven.
Te k. SUZUKI GT 550
bj.76, Doornkampstr. 5,
Nieuwenhagen.
te k. LPG-INSTALLATIE
40 ltr. 7 mnd. oud, compl.
’4OO-, tel. 04406-15719.
Rob van Ham auto's, De
Koumen 7, Hoensbroek,
tel. 045-222455 biedt met
gar. te koop aan: TALBOT-
SOLARA 1.6 GL '82, '81 en
'80; Talbot 1308 GLS '79 en
77;Horizon GLS 79; Hori-
zon LS 78;Peugeot 305 SR
79; Peugeot 104 GL '79 en
75- Mazda 616 coupé 77;
BMW 525 automaat 77;
Saab 99 automaat 77; Alfa
GTV 78; Citroen GSA
club '81; Citroen GS '75;
Rrenault R 575; diverse
goedkope auto's, donder-
dags koopavond.
Te k. MINI 1000, heel
mooi, bwj. laat '75. Tel.:
04490-11673.
Te k. PORSCHE 924 T-79,
Klaverstr. 1, Limbrichter-
veld, Sittard.
Te k. BMW R 60/6, bwj. '76,
i.z.g.st. Vr.pr. ’ 3400- met
ace. Engerstr. 35, Tree-
beek.
Te k. OPEL Kadett, coupé,
bwj. '74, Kastanjelaan 96,
Hoensbroek.
Te k. RENAULT TL 16,
bwj. 76, i.z.g.st. Vr.pr.

’ 1500,-. Boudewijkeik 49,
Kerkrade, 045-415465,voor
18 uur.
Te k. VW kever 1300, 10
mnd. '73, ’ 1200-, tel. 045-
-453368.
Te k. OPEL Rekord, '74,
diesel, pr. ’ 980-, tel. 045-
-460110.
Te k. PEUGEOT 504 GLD,
bj. 77, vr.pr. ’ 3600,-. Burg.
Hennequinstr. 62, Maas-
tricht, tel. 043-625523.
Te k. aangeb. BMW 320 (6),
in perfekte staat, 65.000
km, bruinmet., alum. vel-
gen, bj. '79. Inl. 04405-1439.
Te k. VW Polo, type 76,
zuinig en i.z.g.st, rijdt fijn,
vr.pr. ’2050,-. Tel. 04406-
-41684.
Te k. FORD Escort sta-
tioncar, bj. 76. Tel. 045-
-322418. "
Te k. VW Passat, bj. '76.
Tel. 045-322931.
Skooter VESPA, ’200,-.
Tel. 045-318549.
Te k. MERCEDES, type
230, bj. '78, automatie, kl.
donkergroen, radio-cass.,
trekh., zeer mooie auto,

’ 13.750,-. Dr. Calsstr. 17,
Schaesberg, tel. 045-
-324307.
Te k. aangeb.RENAULT 4
GTL, type '80, bj. '79,
km.st. 46.000, vr.pr.
’7500,-. Varenerf 118,
Heerlen.
Te k. rode FORD Capri
1600 Sport, bj. '78. Mgr.
Hanssenlaan 53, Hoens-
broek, tel. 045-215491, na
18.00 uur.

Mazda 323 GT
1.5

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

’21.500-
Nu bij Crombag

auto's
’16.500-, met volledige
Bovag-garantie. Rijksweg
Zuid 236240.
Te k. goede PEUGEOT
204, bj. '73 met originele
trekh. Vr.pr. ’850,-. Tel.
04402-73078.
Te k. van FINANCIE-
RINGSBANK Mazda 323
ES, 3-drs. le eigen. 1978,
41000 km., radio-cassette-
ree. zilvermetal. in uit st.
staat. ’ 4950-, 04498-
-54510.
Te k. HONDACivic 1200L
3-drs. blauwmetal. 1975,
zeer mooi, ’2500,-. Tel.
04498-54510. _
Te k. VW POLO, bj. '76, le
eigen. 3-drs. zeer mooi,
’3150,-. Tel. 04498-54510.
Te k. Ford TAUNUS,
kleur, rood, bj. 77, 100% in
orde. Te bevr. Wiegelra-
derweg 8, Jabeek.
Te k. van Dart. TOYOTA
Corolla DX 5 speed, 1300
CC, metallicgrijs, bj. 1981,
km.st. 35.000. Maaslandstr.
14, Limbricht.
Te k. RENAULT 5 TL,
i.z.g.st. bj. '78, pr. f 3000,-.
Tel. 04490-19247.
Te k. RENAULT 5 TL,
bwj. 1981, z.g.a.n. Ho-
venstr. 50, Übach o.
Worms. tel. 045-318521.

Te k. MINI 100 autom. bj.
'78 kmst. 52.000, i.st.v.nw.
vr.pr. ’3750-, tel. 045-
-451427.
Te k. FORD Escort 1300
sport met radiocass.
i.z.g.st. bj. '76, motor '79
vr.pr. ’ 3250-, Karel Door-
manstr. 102, Übach o.
Worms.
te k. SUZUKI GS 850 bj.
'79 Vetterkuip + ass. Tel.
045-417976.
Te k. VW Golf LS, LPG,
i.z.g.st., pr. ’ 1400,-, m.
trekhaak. Tel. 04494-51787.
Inruil, koopje!! BMW 520,
73. ’1500,-; BMW 2002,
aut., 74, ’ 2250,-: Mercedes
200 D, '74, ’ 1500.-; Peu-
geot 504, 75, ’ 1250,-; Peu-
geot 604, 77, ’ 1750,-; Ci-
troen CX, 75, ’750,-; 2x
GS Pallas, '76 en 77, v.a.

’ 1000,-; Simca Rally I, '77,
f400,-; Renault 4, '75,
’950,-; Mazda 818, 75,
’750,-; Mazda 1300, 72,

’ 250.-. Autorama BV.,
Heerlenerweg 39, Sittard,
tel. 04490-24697.
VOLVO 245 GL stationwa-
gen, met gas, beige, bj. '81.
Automobielcentrale De
Uiver BV., Provinciale-
weg-nrd. 85-87, Doenrade
(LB). Tel. 04492-1931.

PORSCHE 911 SC coupé,
alle extra's, als nieuw; Por-
sche 911 Carrera coupé,
210 pk; BMW 320 6 cyl.,
'79; Mercedes 200, 4 cyl,
benzine, alle extra's, '82;
Datsun 280 ZX 2+ 2 sport-
coupé, alle extra's, '80;
Jeep AMC 4 wheel drive,
'82; Honda Civic automaat,
5-drs., nieuw model, '80;
Honda Civic automaat,
3-drs., '79; Daihatsu Char-
mant 1400, '80; MGB cou-
pé,'7s; Mini 1100 S, '79 '78
en '74; Mazda 818, 4-drs.,
'77; Ford Escort 1300 L,
'78; Volvo 66 GL automaat,
'77 en 75- Volvo 244 DL,
'75; Fiat I_7 CL, 3-drs., '8Ï
en '77; Toyota Corolla
1200, '78; Peugeot 104 LS,
'78; VW Passat LX, 5-drs.,
'77; Peugeot 304 diesel, '78;
Chevrolet Monza coupé
2+ 2, 4 cyl., '79; Renault R
16TL. '78 en 75; VW Kever
1200, 72. Elke keuring toe-
gestaan. Garantie 3 mnd.
of 10.000 km. Inruil en fi-
nanciering mogelijk, ook
zonder eigen geld (P.L.).
Auto John Vermeeren,
Schelsberg 31, Heerlen,
tel. 045-720536 of 750531.
Te k. FIAT 238 E bestel, bj.
78, 70.000 km, i.g.st.,
’2000,-. Heerstr. C 248,
Stem.

Geen geloop naar de sloop
Voor al uw plaatwerk, immitatie, overzet en origineel

Geevers-Nuth
Tel. 045-244242.

Koopjes-opruiming. Alfa
Guiletta '78 ’6500-, Alfa
Alfetta '79, ’7000,-. Alfa
Sud '77 ’ 3000,-, BMW 518
'76 ’ 4750-, Mercedes 200
diesel '75 ’4500-, Opel
ASCONA '76 ’ 3000-,
Mazda 323 4-drs. '77.
’4750-, Renault R 5 TL
'79 ’6200,-, Saab 99 '76
’2750-, Daf 55 ’400,-.
Goed rijdens, Rijksweg Z
240, Geleen.
Te k. van FINANCIE-
RINGSBANK Honda Ci-
vic 1200 L, 3-drs. 1976,
62000 km. bl.metallic, ra-
dio enz. Zeer erg mooi
’3150-, 04498-54510.
Te k. MOTOR Goldwing
GL 1000 bjr. '77. Met kuip
en bagagerek, km.st.
12.000 i.z.g.st. Vr.pr.

’ 3500,-. Tel. 045-443413.

SCIROCCO GL '77 autom.
champ. metall. ’ 6250,-;
Honda Accord '78 autom.

’ 5900,-; HondaAccord '80
autom. overdrive

’ 10.000,-: Mercedes 350
SE nov. 78 helemaal Lo-
rinser getuned, zilver, Pul-
mann, autom. schuifd.,
enz. ’ 32.000- (zeer apart);
Mercedes Sport 230 SL '63
een dotje ’24.000,-. Wij
bemiddelen op prov. basis
bij de verk. van uw auto.
Bel, breng, verkoop en
poen beuren, tel. 045-
-252579.
Te k. FORD Escort 1100
'74 om op te knappen of
onderd. Goede banden,
spiegels, sportstuur, trekh.

’ 375-, Pelgrimsweg 53,
Brunssum, tel. 045-255859,
na 14.00 uur.

VW Passat L '81
Audi 80, 79 en '80, 4 drs.; Audi 80 L, 79; VW Jetta GLS
autom '82; Jetta Export '81; Golf Jetta GLS, '81; VW
Passat L, '81; Golf 74 t/m '81; Alfasud'B2; Renault 5
GTL '81; Honda Accord 78; Fiat Mirafiori 75; Renault 14
79; Ford Taunus 2 ltr. GLS '80; Ford Taunus 1600 78;
Ford Escort 1300 Sport '81; Ford Escort Ghia '81; Mitsu-
bishi Sapporo 79; Opel Ascona 79; Opel Kadett '80 en
'81; Simca Horizon '80; VW Polo C '82; Golf diesel 78.
Peter Schunckstraat Heerlen, tel. 045-412641. Ge-
opend ma. t/m vr. van 9.00-18.00 uur; zat. van 10.00-
-17.00 uur; donderdag koopavond tot 21.00 uur.

Verkoopcentrum Veneken
Rent a Car Mobielen, Bo-
vag-garantie. ESCORT
1600 Bravo, 5-drs. '83, 0
km. nieuw. BMW 520 I
autom. '82. BMW 733 I '79,
Monza 2,5 ltr. E autom. '81;
Honda Prelude '80, Record
2 ltr. S (2x) '80; Manta GTE
'79, Volvo 245 stationcar,
'81. Kromstr. 41, Sittard,
tel. 04490-10655.
Te k. BMW 316 '79 met gas
+ ace. ANWB-rapport. Tel.
04402-73545.
Te k. RENAULT 5 GTL
'80; Renault 18 TL break
'80; Renault Fuego GTL
'81: Mitsubishi Colt GLX
'80; Saab 900 Turbo met
gas '79; DAF 44 '74; City
garage, Montfortstr. 3,
H'broek, tel. 045-212152.
Te k. DATSUN, type Cher-
ry F II 79, als nw. Rotter-
damstr. 24, Heerlen.

Te k. R4SAFARI bj. '76,
Aan de Vogelsjtang 19,
Nieuwenhagen, 045-
-319534. ■
Te k. FIAT 500 f 450-, tel.
045-353569.
Te k. BMW 525 bj. '74, pr.

’ 2950-, mr. mog. Lichten-
bergerstr. 38, Schaesberg.
Te k. KAWASAKI Z 1000
ST bj. '81 t.e.a.b. GAtestr.
4A, Nieuwenhagen.
Tek. v. part. i.z.g.st. FORD
Stationcar, kl. met. bor-
deaux, vr.pr. ’ 7000,—, bj.
'78 en 4 winterband, tel.
045-352543.
Te k. DATSUN 160 SSS 5
versn. coupé bj. aug. '76,
i.z.g.st. tle. 045-460354 pr.

’ 2750,-.
Te k. VW POLO bj. '81,
kmst. 47.000, vr.pr.

’ 8500-, tel. 04454-4647.
BMW 320

bwj. '81, 6-cyl. autom., groenmet., warmtewerend glas,
stereo radio, alum. velgen, 43.000 km, 1e eig. Tel. 045-
-412432.
Ruim gesorteerde voor-
raad enT.etaalbare prijzen
bij Autocentrum Kerkra-
de. Deze week 0.a.: MER-
CEDES 170 oldtimer geh.
"gerest, voor liefheboer;
Mercedes 280 klein model
'77 autom. gas, enz.

’ 9900,-; BMW 728 kl. rese-
da met. autom. div. extra's
type '80 ’ 18.900,-; BMW
728 kl. donkergr. met.
sportw. enz. Dj. '78
’13.750,-; BMW 315 kl.
rood bj. '81 ’15.750,-;
BMW 316kl. rood bijna '80

’ 12.750,-; BMW 318 kl.
ivoor type 79 ’ 10.750,-;
Opel Kadett station nieuw
model '81 nieuwst.

’ 11.750,-; Kadett City kl.
blauw met. 78 ’6750,-;
Kadett autom. ’ 4750,-;
Ford Taunus 1.6 GL kl. zil-
vergr. met. bj. '81
’11.750,-; Taunus 1.6 L
station type '81 kl. goud-
met. ’ 8900,-; Taunus 1.6L
kl. rood-beige-blauw 3x
vanaf bj. '80 ’ 6900,-; Tau-
nus 1.6 L stationcars div.
bj. vanaf 78 ’3900,-; Es-
cort 1600 Sport kl. zilver-
met. ’ 6750.-; Escort 1100
2x vanaf ’3900,-; Fiësta
kl.rood-grijs 2x vanaf
’3950,-; Fiësta kl. zilver-
met, bijna '80 ’ 7900,-; Al-
fasud kl. rood 2x '79 vanaf
’3950,-; Datsun Cherry
nieuw model '81 HB
’8750,-; Honda civic 5x
77-78-". 9 vanaf ’2000,-;
Rrenault 6 2x 78-79 vanaf
’2500,-; Lada 1200 2x '78-
-79 vanaf ’2750,-: Peug.
604 2x vanaf ’2000,-;
Peug. 504 3x vanaf

’ 20Ö0-; Triumph TR7
(def. aan mot.) ’4750,-;
Triumph Spitfire 2x vanaf

’ 5900,-; Mini kl. rood '80
’4900,-; Marina ’2900,-;
Datsun Cherry ’ 4500,-;
Fiat Panorama station
’3750,-; Ascona Berlina
79 ’ 6750,-; Renault 5 Al-
pine kl. zwart '80 ’ 9500,-;
Renault 5 kl. rood bj. '81

’ 9750,-; Volkswagen Golf
Zender-sportuitv. ’ 7750,-;
Volkswagen Derby kl. gris
’4750,-; Saab 99 combi
coupé 77 ’4750,-; div.
bussen bestel en combi
auto's vanaf ’ 1000,-, div.
motoren Yamaha 750 '82

’ 6900,-; Goldw. va.

’ 2500-, Hanomag motor-
home ’ 3900,-; ± 25 inrui-
lers alle merken vanaf

’ 500,-. Inruil, financ. ook
inkoop garantie in eig.
werkpl. Autocentrum
Kerkrade, Kerkrader-
steenweg 69, tel. 045-
-453502, naast nieuwe poli-
tiebureau Kerkrade, dins-
dags gesloten.

Te k. SIMCA 1307 bj. 76
5-drs. + trekh. Vr.pr.

’ 850-, tel. 045-259868.
Te k. CROSSWAGEN
wedstrijd klaar + dubb.
ass. oprijwagen, tel.
316940.
AUDI 60 bwj. 71 goed-
koop, tel. 045-241371.
MAZDA automaat 1300
kmst. 74.000, bwj. 76, pr.
’2000,-, tel. 045-719335.
Te k. prachtige VOLVO
343 DL spe. bj. '77 m. veel
extra's i.z.g.st. vr.pr.
’4500-, 04404-1439.
Toyota Mengelers SIT-
TARD. Alfa Romeo Sud,
4-drs. groen, 79; Austin
Allegro, geel, '78; Citroen
Visa Se, groen, '79; Datsun
Cherry HB blauwmet. 79;
Ford Fiësta 1.3 S, blauw-
met. 79; Ford Escort 1.1.
L. rood, 77; Mazda 323 1.3
ES rood, '77; Opel Kadett
2.0 GTE geel. rood, 76; Tal-
bot Horizon 1.3 GL, goud-
met. 79: VWKever (spec.
uitv.) blauw 70; Toyota
Starlet 1.0 special, geel '80;
Toyota Starlet 1.2 DL wit
'81; Toyota Corolla Lift-
back 1.3 DX zilvermet. '80;
Toyota Corolla 5-drs. stat-
.car, rood, '81; Toyota Co-
rolla 1200 DL, bruin '75:
Toyota Carina 4-drs. DL,
LPG, beige, '81; Toyota
Carina 2-drs. DL copper-
met. '80; Toyota Carina
2-drs. DL beige '79; Toyota
Carina 4-drs. DL, goldmet.
'79; Toyota Carina 2-drs.
DL, beige 79; Toyota Celi-
ca Liftback 2.0 ST rood,
79; Toyota Celica 1.6 LT,
LPG, blauwmet. '80; Toyo-
ta Crown 2.2 diesel, zilver-
met. '80; Toyota Landcrui-
ser, hardtop, diesel, rood,
78; Toyota Landcruiser,
custom, diesel, beige '82.
Donderdagavond koop-
avond. ANWB-keuring,
toegestaan. Financiering
mogelijk. Garantie v.a.
’5OOO-, 3 maanden ofte-
wel km. Toyota firstclass
12 maanden oftewel 25.000
km, niet ouder dan 4 jaar.
Uw occasionadres: Rijks-
weg-Zuid 212, Sittard, tel.
0441)0-21000.

Nette goed uitz. heer, we-
duwnaar, 63 j. zkt. kennis-
making m. nette VROUW
voor het verdere leven.
Ben in bezit an auto en
huis. Br.o.nr. Ge 634 LD
Geleen, Markt 3. 6161 GE.

Nog steeds geen partner?!
Belt u ons voor vrijblijvende informatie. Gewoon doen!
Wij zijn erkend door de Raad van Toezicht tot het bemid-
delen van een duurzame man-vrouw-relatie. Mevr. Rit-
zen 04494-41917, mevr. Baillieux 043-611563, mevr.
Seelen 045-722333, mevr. Paffen 04492-1926. Hoofd-
bureau Stichting Aktief, 045-722333, Heerenweg 1,
6414 AC Heerlen, eventueel huisbezoek! (965475).
ALLEENSTAANDEN,
werkgroep 't Sieske, Rijks-
weg Zd. Sittard, organi-
seert as. zondag een dans-
en contactavond voor al-
leenstaanden, aanvang 8
uur. Bew. verpl. ml. 04494-
-47962, 04490-20168.
VRIJGEZEL ± 30 jr. vaste
betrrekking, zkt. ser. ken-
nism. met meisje leeft. 25-
-30 jr. omg. Koningsbosch.
Br.o.nr. BR 315 LD Rum-
penerstr. 81, 6443 CC
Brunssum.
Joost van Maarseveen
(Barbarapad 8, 6432 AG
Hoensbroek kinderl.
gesch. geb. okt. '47 1,78m),
wil het u een stuk gemak-
kelijker maken door
ewoon zn nam te plaatsen,
om op deze manier een,
wel zeer aardige, jonge
vrouw te leren kennen.
Raap alle moed die u in
huis heeft eens bij elkaar
en laat wat van u horen.
Zo, rest mij nog u een pret-
tige dag te wensen en mis-
schien tot ziens.

30 juli voor ALLEEN-
STAANDEN. Muziek The
Canny's. Hotel Benelux,
Rijksweg 7, Beek, 04494-
-47595.
Zondag 31 juli GEZEL-
LIGHEIDSAVOND voor
alleenstaanden in Dancing
't Karrewiel, Heerenweg
66, Heksenberg-Heerlen,
tel. 045-227760 225200 DO-
VOS bewijs verplicht, or-
kest de Carola's.
Gesch. alleenst. MAN 47 jr.
z.k.m. vrouw om leuke en
fijne toekomst mee op te
bouwen, br.o.no. MA 295
LD Stationsstr. 27, M'str.
6221 BN.
Bent u ALLEENSTAAND
als jonge vrouw (niet
gesch.) of wed. zonder k.
op uw agrarisch bedrijf,
jonge man 36 jr., slank
post. r-k., voorheen berijf,
nu gesch. wil u helpen en
van u houden, huwl.
schrijft u dan br.o.no. MA
296 LD Stationsstr. 27,
M'str. 6221 BN.

Samen vakantie? Ja...
Het is weer vakantietijd. Ziet u er tegen op, omdat u toch
weer alleen bent? Er is nu een unieke manier om op een
prettige, serieuze manier kennis te maken met de le-
venspartner van uw keuze.

Stichting Centrum Europa
Erkend door Raad van Toezicht. Nederlands grootste
buro voor duurzame man/vrouw-relaties (reeds 42.000
mensen bij elkaar gebracht). Bel nu (ook 's avonds) voor
de nieuwe gratis brochure.

Heel: Teskenlaan 38 (04747-2843)
Kerkrade: Peschbeemdenstr. 17 (045-459448)

Spaubeek: Bongerd 56 (04493-2395)
Elke, 20 J., ledig, hübsch,
schlank guter Charakter
mit vielen Freunden und
doch sehr einsam. Sic
möchte lieben und geliebt
werden. Welcher netter
junger Mann meldet sich?
Tel. 09-49241/171036. Dag-
mar, 25 J., Kranken-
schwester, seriöses Zu-
hause. Immer zum Lachen
aufgelegt. Möchte mit net-
tem jungen Mann ernste
Partnerschaft eingehen.
Tel. 09-49241/171036. Inge,
34 J., Witwe. Ein Sonnen-
schein im Hause, mit Herz
und Verstand, strahlendes
Aussehen, möchte wieder
gerne in festen Handen
sein, denn das Alleinsein
macht sic krank. Tel. 09-
-49241/171036. Ruth, 45 J.,
Wit.we, eine warmherzige,
umgangliche Frau mit na-
türhcher Schönheit und
guten hausfraulichen Fa-
higkeiten. Sic möchte wie-
der einen Partner- umsor-
gen, mit ihm durch dick
und dünn gehehen, mit
ihm lachen und weinen
können. Wer fühlt sich an-
fesprochen. Tel. 09-

-9241/171036. Barbel, 62 J.,
vermög. Landwirtin
möchte sich zur Ruhe set-
zen. Sic ist nicht ortsge-
bunden und sucht Partner
vom Lande, den sic eine
gute Frau sein will. Tel. 09-
-49241/171036. Bernd, 31 J.,
Dr.mcd., ein vermögender
fröhlicher Junggeselle
sucht gepflegtes Madehen
für eine gemeinsame Zu-
kunft. Er kann ihr ein pro-
blemloses Leben bieten.
Tel. 09-49241/171036.
Heinz, 44 J., sympatischer
Architekt, in besten ver-
haltnissen lebend, natürli-
ches, aufgeschlossenes
Wesen, sucht Frau zum
verlieben, traurnen und
für den gemeinsamen All-
tag. Tel. 09-49241/171036.
Alfred, 68 J., Krinimal-
beamter a.D., Witwer, ein
liebevoller, sympatischer
Mann, kein Opatyp, mö-
che gerne wieder miteinen
liebenFrau an seiner Seite
lachen, ms grüne fahren
und und und... Wenn auch
Sic dem Leben einen tiefe-
ren Sinn geben wollen
durch eine ehrliche Part-
nerschaft, darm rufen Sic
an. Tel. 09-49241/171036.
Für Sic nicht das Richtige
dabei? Rufen Sic an oder
schreiben Sic uns. Sic er-
halten darm umgehend
weitere Partnervorschla-
ge. EHEVERMITTLUNG
Thönnessen, Roermon-
derstr. 402, 5100 Aachen -Laurensberg, tel. 09--49241/171036.
Jonge VROUW 24 jr. met
kinderen, goed uiterlijk
(niet slank) zoekt leuke
man tussen 25-33 jr. Brie-
ven met foto worden be-
antw. Br.o.nr. SP 414 LD
Akerstr. 124, 6466 HNKerkrade-West.
Mem Name ist CHRISTI-
NE und ich bin ein 25 jah-
riges Madel, das einen ehr-
lichen lyid netten jungen
Mann wie Dich gerne hei-
raten möchte. Ich sehe
hübsch aus, kann gut
kochten und liebe ein ge-
mütliches Beisammen-sein. Da ich etwas schüch-
tern bin, ware ich froh,
wenn Du mit einem kur-
zen Brief den Anfang für
unsere Liebe machen wür-
dest, oder rufe an. Tel. 09-
-49241155519. Als 35 jahrige
Frau fühle ich mich senr
einsam. Mem Name ist
Monika und es vergeht
kein Tag, an dem ich mich
nicht nach Geborgenheit
und Liebe sehne. Sicher
wird Dich das Schicksal
auch schon einmal hart ge-
grüft haben und so wirst

»u dieseZeilen gutverste-
llen. Dein Familienstand
und die Zahl deiner Kin-
der sind mir ganz egal, es
soll nur Liebe und Zunei-
gung zahlen. Darum
schreibe bitte sofort oder
rufe an. Tel. 09-
-49241155519. Yvonne,
42/163, eine gepflegte, dun-
kelhaarige Arbeiterin,
möchte sich wieder einmal
so richtig verlieben. Anruf
unter: 09-49241155519.
Elke von Hall - Ehever-
mittlung, Roermonderstr.
44 (nahe Ponttor) D-5100
Aachen, Tel. 09-
-49241155519. Auch sam-
stags und sonntags geöff-
net?
Vrijgez. j. uitz. 57 j. net mil.
eerl. zacht kar. zkt. nette
lieve VRIENDIN v. fijne
vriendsch. geheimh. Br.
ond. nr. SH 535 LD No-
belstr. 12, 6411 EM Heer-
len.

Vrouw, 48 jr. zoekt
VRIENDIN. Br.ond. nr.
SH 523 LD Nobelstr. 12,
6411 EM Heerlen.
Wed. goed milieu, net
voorkomen, zoekt
VRIEND (geen avontu-
rier), voorkeur wedn. 55 tot
65 jaar. Brieven liefst met
foto worden op crew. te-
ruggestuurd. 8r.0.n. Ma
294 LD Stationsstr. 27,
M'str., 6221 BN.
Eenz. JONGEMAN 21 jr.,vrijgez., zacht eerl. karakt.
z.k.m. probleemloos meis-
je om op basis van wederz.
vertr. en resp. een serieuze
vriendschap op te bou-
wen. Ben i.b.v. auto en
baan. Hou van natuur,
sporten, soms uitgaan, of
gewoon huiselijke gezel-
ligheid. Ben echter geen
bar of discotype. Spreekt
dit je aan. Schrijf jij mij
eens? Misschien kunnen
we er samen iets moois
van maken. Gaarne alleen
serieuze reakties o.no. SI
752 LD 6131 EG Molen-
beekstraat 5, Sittard.
J.man, 40 jr., zkt. kennis-
mak, m. J. VROUW van 30-
-50 jr., kind. geen bezw.
Br.o.nr. SH 531 LD, No-
belstr. 12, 6411 EM Hrl.
BELANGENGROEP al-
leenst. z.l. zondagavond 31
juli gzellige dansavond in
Os Kaar, Overhoven-Sit-
tard, orkest Hennie Lub-
bers. Inl. 04494-42798,
04498-51075.
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.

CONTACTBURO Lucie,
voor relaxadressen van
dames, boys enz. Tel.
04494-50921.
(SEX)VIDEOFILMS, uit-
zoeken en kijken. In privé-
ruimte 10-22 uur, Sta-
tionstr. 31, Sittard.
NONSTOPFILMS Sta-
tionstr. 31, Sittard, meisjes
aanw. Ook bemm. 10-18
uur.
Aken: alleen v. PAREN
iedere zaterdag in Haus
Diepkuhl. Grote paren-
avond, vanaf 20.00 u., tel.
09-49241153028.
Espe SEXSHOP, Station-
dwarsstr. 1, Sittard. Non-
stop cinema.
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.
NIEUW! Escort, tel. 04750-
-31624.
Twee dames verwennen u
PRIVÉ en zeer discreet.
Ruime verdekte parkeer-
plaats aanwezig, van
10.00-24.00 uur, za.-zo. v.
12.00-24.00 uur, tel.
04750-31693.
PRIVÉ vanaf 19.00 uur.
Tel. 045-319725.
Escortservice: North Euro-
pe vraagt leuke MEISJES.
Tel. Roermond 04750-
-31414 of tel. Maastricht
043-12333.
ESCORTSERVICE: uit-
sluitend beauty's, 24-uurs
telefoondienst, ook week-
ends. North Europe, Roer-
mond, tel. 04750-31414 of
Maastricht, tel. 043-12333.
NIEUW privé' bij Janine,
Bernadette, tel. 04490-
-20464, va. 14.00 uur.
ÜIRIAÜ! Tel. 045-324514.
Dame, middelb. leeft. zkt.
lieve pedofile VRIEND.
Br.o.nr. SH 536 LD No-
belstr. 12, 6411 EM Hrl.
RELAXEN met Sonja en
Mirjam van 11 tot 23 uur.
Tel. 045-219363.

SUPERSEXFILMSHO.
ma-vr. vanaf 19
Hoofdstr. 39 Amsten
entree ’ 10- Drankje|
tis.
SEXFILMCLUB Palo
Pr. Hendrikln. 70A, Brj
sum. Nieuwe charm
girls ontvangen u mi
15-2 uur entree
Drankje gratis.
RIVERSIDECLUB: go
morgen voor de fijnp'
vers onder u is er
hoop, o.a. zeer mooie,
ge meisjes en een o
daad aan luxe op romi
sche wijze samenge
Tel. 04755-1854, Dijk
Ohé en Laak, E 9af
Echt, 100 mtr. voorbij c
ping Maasterp.
Voor gezellig samer
met uw vriend of vrief
kamers te HUUR per i
per dagof per nacht. Bel
reserveer 045-415794,1
cretie verzekerd, es'
ontvangst mogelijk
JAKELINE, jong en sp
taan, exclusief, privé 0
721759, ook zat. en 2
dag.
BERNADETTE bijzoD
lief, van 10 tot 1 uur, <zat, en zond. 045-7217 j
Speciaal voor u, heren,
ook zaterdag en ZOND
geopend van 20 tot 4 i
Gratis koud buffet. Kif
Club, Kaalheidersteentf
43, Kerkrade. Tel. 0
421920.
Café INCOGNITO. Del
voor hem. Nieuwstr. 1
Kerkrade.
Nette DAMEN erwaH
Sic in Privater Atmosp^
tagl. ab 11.00 Uhr. D-51
Würselen, Krefelderstr. "tel. 09-492-405-938-38^
PRIVÉ bij Nellie. Tel. 0*
711378. J
BARDAMES gevr. met
woning, goede verd'
sten, aangename w*
sfeer, tel. 09-49-2*
1658. J
Jong STEL 25/31 zkt. i
voor vriendsch. Br.rn.f-'
crew. retour onder nr.'
633, L.D. Geleen. MarKl
6161 GE.
ESCORTSERVICE,
charm. dame komt bij
thuis of in hotel. 0>
222802.
Wilt u het OOSTERS,«
kan. Suffolkweg 13, We«
tel. 04950-20247.
Mooi meisje „Privé". *]
045-227542. J
Zakenman, 45 jaar, vj
reizende naar buitene
zoekt leuke VRIENDIN <?
mee te reizen, 22 tot 251 j
goede beloning. Rijbev^
BE vereist. Br.ond.nr. J|
232 LD, postbus 3/
6401 PP Heerlen. X
ESCORTSERVICE!!! LJJshow!!! Ook weeken"
Tel. 045-227178!!!
Club ROMANTIQUE Prf
en escort voor mannen'
vrouwen door leuke rtré
jes en jongens. Alles f
gelijk. Brusselsestr.
Maastricht, tel. 043-5033
ook 's zaterdags. J
ESCORTSERVICE, A
een leuk meisje bij u tlfl
of in hotel. Tel. 0.
225009.
PRIVE-ESCORT, Na<*
en Bianca. Lifeshow, Q
weekends. Tel.
226980. A
CONTACTBEMIDDEÜ''
L'Amour, relaxadr. daf^
boys enz. Tel. 045-2252,
CONT.BURO Yvonne, *j
mid. v. relaxadr. tegen 13"
tarief. Tel. 045-46197^
ESCORT, sport, me*
komt naar u toe. Discr.""
weekend, 045-424927^
Hallo heren, wij zijn nie^PRIVÉ en escortserVj
voor dag en nacht. Oo^
veshows. Tel. 045-4249°
DRESSMEN. Bel <"
424668. ___J
DRINGEND meisjes Qe\
„Wiener Bar", KerkweS,
Maria Hoop, tel. 047*
2124. Goede verdienst^i
Twee lieve meisjes JJj
vraagd voor PRIVÉ. N
intern. Melden op tel- '"spraak 04750-27508^^
ESCORT, leuk meisje^
zoekt u thuis, 100°.
Tel. 045-727335,
weekends. Ass. gevj^^
VIDEOCLUB Heerlen °a
gestoord film kijken (3 .J
ders). Tev. 1 a 2 mei*;
Gevr. Parallelweg 71A. i
045-718067.
LINDA privé, lief voor 'n
en oud, iedere dag °°\^terdag + zondag, "|
228431. _^A
ESCORTSERVICE, l|(L|j
meisjes, zeer discreet L
leen zaterd. en zond) v,^
af 15.00 uur, tel. '226384.
VIDEOCLUB Beek [J
filmprogramma met n J
we films, tev. leuke me'S| |
gevr. 04402-74689^___<^!
DIDI Anja en Diana (ui* ,a
leen) vervullen de <èe $
wensen. Tel. °4 I
74689. _—--»!
Geh. man 49 jr. zoekt va ,
RELATIE met j.vrou*
49 jr. mag gehuwd j
8r.0.n0. HK 236 LimD^Dagblad Postbus
6401 DP Heerlen.
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Goedkoper
Aardig meegenomen is bovendien
dat de nieuwe stripper, naar Black
and Decker ons desgevraagd mee-
deelt, exclusief de set van drie
mondstukken, goedkoper wordt
dan het 'oude' type.

Overzicht hypotheekrente
Hypotheekrente per 26 juli 1983.
Opnieuw is er geen enkele wijziging in de hypotheekrente te melden.
Oe verwachtingen over de renteontwikkeling zijn onzeker.

rentepercentages
rente — ■
vast afsluitpr. met gem.- zonder gem.-

bank gedur. in pet. garantie garantie

opgave werke- opgave werke-
bank lijk bank lijk

*-B.N. ljaar" 1,5 8,1 8,52 8,3 8,74
3 jaar" 1,5 8,8 9,27 9,0 9,49
5 jaar" 1,5 9,3 9,82 9,5 10,03

Wobank var.3' 1,5 8,3 8,80 8,5 9,02
2 jaar2l 1,5 8,8 9,17 9,0 9,38
5 jaar2l 1,5 9,3 9,70 9,5 9,91

&Ouwf. Limb. Gem. 5 jaarll 1,5 9,4 10,10 9,4 10,10
renterust 31 1,5 9,4 10,10 9,4 10,10
30 jaar31 1,5 9,5 10,21 9,5 10,21

Ce«Urale Volksbank 5 jaar" 1 8,7 9,18 8,9 9,39

**cd. Credietbank ljaar" 1,5 8,1 8,60 8,3 8,82
3 jaar" 1,5 8,8 9,35 9,0 9,57
5 jaar" 1,5 9,3 9,89 9,5 10,11

V Midd. Bank ljaar3» 1 8,2 8,63 8,4 8,85
3 jaar 3' 1 8,7 9,18 8,9 9,39
5 jaar3l 1 9,3 9,83 9,5 10,05

'Wratiusbank var_ 5 jr.3' 1,5 9,0 9,57 9,25 9,84

K»stgiroen 2 jaar3l 1 8,4 8,85 8,6 9,07
5 jaar 3' 1 8,9 9,39 9,1 9,61

(adviesrente) var.31 1,25 8,4 8,88 8,6 9,10
3 jaar 3' 1,25 8,7 9,21 8,9 9,42
5 jaar3l 1,25 8,9 9,42 9,1 9,65
stabiel3' 1,25 8,85 9,37 9,05 9,59
var.2' 1,25 8,6 8,93 8,8 9,14
3 jaar 2' 1,25 8,9 9,25 94 9,45
5 jaar2l 1,25 9,1 9,45 9,3 9,67
stabiel21 1,25 9,05 9,40 9,25 9,62

Hypotheekbank 3 jaar 3' 1,5 8,7 9,24 8,9 9,46
5 jaar 3' 1,5 8,9 9,46 9,1 9,68
3 jaar 2' 1,5 8,9 9,28 9,1 9,49
5 jaar 2' 1,5 9,1 9,49 9,3 9,70

S,,aarbaiik Limburg var J3/5 j.3' 1 8,9 9,39 8,9 9,39
10 jr.3' 1 9,5 10,05 9,5 10,05

toestland-utrecht
standaard 2 jaar 4' 2 8,8 9,60 9,0 9,82
landaard 5/10 jaar 4' 2 9,3 10,16 9,5 10,39
standaard 11/15 jaar4' 2 9,7 10,61 9,9 10,84
{"o-risk 5 jaar4l 2 op aanvraag op aanvraag
budget var.4' 2 9,1 9,94 9,1 9,94

Evenhypotheken (tot 70% executiewaarde)

{£vensverz. aangesl. 5/10 jaar" - 9,4 9,74 9,4 9,74

;, Kwartaalbetaling achteraf 3' Maandbetaling achteraf
Halfjaarbetaling achteraf 4' Maandbetaling vooruit
Copyright „vereniging eigen huis" te Amersfoort.

Speciale mondstukken
voor verfstripper

'EERLEN — Het nog vrij jongegereedschap dat als 'verfstripper' snel
«pulair is geworden bij doe-het-zelvers is nog een stuk praktische en
«elzijdiger geworden. Nu komt er een heel nieuw type in de handel, in
'n aangepaste vorm, die aan een ruimtepistool doet denken...tenmin-
'e, zo zou zon science-fïction ding er best uit kunnen zien. De 'loop' is
«or de nieuwe vorm beter beveiligd tegen de uitgeblazen hete lucht-
'room. Belangrijker is echter dat er losse mondstukken bij verkrijg-
*ar zijn.
Pn van deze mondstukken geeft
pi extra brede luchtstroom om►ote verfvlakken te 'strippen'; een
Nede, conisch gevormde, maakt
f uitgeblazen luchtstroom juist
Niner (gerichter) en dat is handig
p bijvoorbeeld geprofileerde vlak-

tostbus 3100, 6401 dp heerlen,
PI. 045-739266

ken te bewerken. Het derde mond-
stuk heeft een afdekplaatje dat de
luchtstroom aan één kant afbuigt.
Dit is bestemd voor het verf-strip-
pen vlak langs ramen. Het glas
wordt daardoor niet of nauwelijks
verhit.
Deze extra voorzieningen zijn ook
van belang bij de vele 'alternatieve
toepassingen' van de verfstripper,
die intussen, veelal in de doe-het-
zelf-praktyk, zijn ontdekt.

rsdactie |
toax schmeetz " De verfstripper in aangepaste vorm

" De verschillende soorten mondstukken voor het nieuwe type verf
stripper.

Even 'blazen' in
de afvoerput

Tijdens perioden waarin er weinig
regen valt, zoals we deze zomer al
veel beleefd hebben, gaan afvoer-
en schrobputjes een hinderlijke
geur afgeven. Vaak is zon putje
zonder stankslot op een afvoerpijp
aangesloten en dit betekent dat de
rioolgassen vrijwel ongehinderd
via het roosterdeksel naar boven
kunnen komen. U kunt er wel een
paar emmers water doorspoelen,
maar dat helpt meestal maar voor
korte tijd.

Een goede methode om voor wat
langere tijd van het stinkende euvel
af te komen, is deze: stop de tuins-
lang in het putje, zoek de ingang

naar de afvoerbuis op en duw de
slang daar een eindje in. Sluit hem
op de (buiten)kraan aan en zet de
volle waterdruk erop. Duw nu de
slangverder de buis in, zo ver als de
lengte van de slang mogelijk maakt.
Laat het water enkele minuten
doorstromen en haal de slang, nog
steeds 'spuitend' terug. Wanneer de
slang op een bepaald punt stuit, dan
kan daareen bocht in de buis zitten,
maar het kan ook een vuilprop zijn

die later misschien tot een echte
verstopping leidt. Zon prop spuit u,
met een beetje geluk, meteen weg.

Dezelfde methode wil bij een dui-
delijke verstopping vaak ook goed
helpen. Als doorspuiten niet helpt,
dankan er ook met grof geschut ge-
blazen worden. Misschien kunt u
een kleine compressor huren of le-
nen. Zet op de slang van dit appa-
raat een blaaspistool en stop de
mond daarvan in het uiteinde van
de slang. Dat geeft een 'blaas-
kracht' van minstens zes atmosfeer
en daarmee wordt een hardnekki-
ge vuilprop meestal wel wegge-
perst.

Statief
De maan is, zeker met de nieuwe,
hooggevoelige films geen moeilijk
fotomotief. Gebruik een 400 ASA
(27 DIN)-filmpje. Tips voor de be-
lichting zijn moeilijk te geven, want
ook bij de maan-opnamen is het

vooral een kwestie van experimen-
teren. Als u de maan zelf in beeld
wilt brengen is een (behoorlijk ster-
ke) telelens nodig; als het gaat om
de sfeer van een maannacht is elke
lens geschikt. Wie geboeid wordt
door dit onderwerp en vakerroman-
tische maanopnamen wil maken,
doet er goed aan de belichtingsge-
gevens (tijd en diafragma) per opna-
me te noteren. Omdat u moet wer-
ken met belichtingstijden van één
tot misschien wel tien seconden, is
een statief onmisbaar.

Wat doen we in detuin?
door
Santé Brun

Het lijkt zo idyllisch: beheerder,
tuinman, hortulanus in een grote
mooie tuin. En het heeft natuur-
lijk ook zijn fraaie kanten. Je
bent de hele dag bezig met je
hobby, en je wordt er nog voor
betaald ook. Want als het je hob-
byniet is moetje natuurlijk nooit
hortulanus worden, positieve
motivatie is in dit vak maar alles,
lijkt me. Zeker in tijden, dat ner-
gens meer geld voor beschikbaar
is. Dan kan een beheerder van de
tuinen van het Algemeen Bur-
gerlek Pensioenfonds in Heerlen
zich bijvoorbeeld gelukkig prij-
zen: geschoold personeel in
dienst, een budget om plannen
uit te voeren. Ook daar zal uiter-
aajd altyd wel veel te wensen
blijven, maar het is natuurlijk
heilig vergeleken bij de Botani-
sche Tuin in Terwinselen, sinds
bijna tien jaar ondergebracht in
een stichting met een bestuur
dat tot op zekere hoogte in perso-
nele unie leeft met het gemeente-
bestuur van Kerkrade. Er is een
hortulanus, de heer Dijkema, en
er werken twee krachten bij de
educatieve dienst; het overige
tuinwerk wordt gedaan door ar-
beidskrachten van de sociale
werkvoorziening - deze zijn
uiteraard voor het merendeel
leek op tuingebied.
Dat laatste is al een beetje pro-

blematisch, want een tuin van
een dergelijke omvang en soor-
tenrijkdom vereist zorgvuldig en
vooral deskundig onderhoud. En
daar wil het op die manier nog
wel eens aan ontbreken.

En dan hebben we het nog niet
eens over noodzakelijke uitbrei-
dingen en veranderingen. Een
tuin als die in Terwinselen, zeker
met zijn uitdrukkelijk educatief
doel, kan uiteraard niet zonder
een plantenkas, waar exposities
en dergelijke gehouden kunnen
worden. De huidige behuizing is
daar ten enenmale teklein en on-
geschikt voor.

Dan is er de vijver, de rotstuin,
de inheemse natuurtuin. De vij-
ver is vrijwel volledig volge-
groeid met waterlelies. In het
voorjaar is er al flink in gesnoeid,
maar het resultaat is eigenlijk
nauwelijks te zien. De noodzake-
lijke veel verder gaande ingreep
is echter zeer duur. De rotstuin,
die er vijftien jaar geleden nog
vrij redelijk bij lag, is nu vrijwel
volledig overschaduwd door de
vele coniferen en andere hees-
ters. Een naar de eisen des tijds
ingerichte rotstuin zou toch ze-
ker onderdeelvan dezetuin moe-
ten zijn, maar er is geen tijd en
geen geld voor. Datzelfde geldt

voor de inheemse natuurtuin. De
enkele jaren geleden, onder de
vorige hortulanus, met veel en-
thousiasme aangelegde tuin is
inmiddels volledig overwoekerd
door voornamelijk paardestaar-
ten, en zou dringend in zijn ge-
heel opgenomen moeten wor-
den.

Het gedeelte met bosplanten is
in de loop van de jaren veel te
dicht geworden, maar ingrijpen
is daar erg moeilijk. Er staan veel
'herdenkingsbomen' in; na het
eveneens noodzakelijke uitdun-
nen van het pinetum enkele ja-
ren geleden zijn er protesten ge-
komen: hoe haalde de hortula-
nus het in zijn hoofd de boel kaal
te slaan? „Er is natuurlijk niets
kaalgeslagen, maar uitdunnen
was dringend noodzakelijk,"
zegt Dijkema, die wijst op de in-
vulling van de open gevallen
plekken, die de tuin heeft ver-
rijkt. Maar goed: als er dan al iets
weggehaald mag worden moetje
maar over tijd en mankracht be-
schikken om het ook te kunnen
doen.

Een sterke verbetering is inmid-
dels de grondige ombouwvan de
grote vaste plantenborder ge-
worden, een border die in de hele
wijde omgeving, zeker in deze

omvang, zijn weerga niet vindt.
Dijkema vindt dat er teveel witte
planten in staan, ik zou zeggen
dat het aantal soorten nog wat
groter kon; zo heeft iedereen zyn
voorkeuren, maar zowel van ver
als van dichtbij is deze border
het bewijs, dat een liefdevolle en
vooral deskundige hand zo vrij
mogelijk moet worden gelaten:
daar bereik je per slot van reke-
ning toch het fraaiste resultaat
mee.
Inmiddels werkt Dijkema aan
een sterke verbetering, kwalita-
tief en kwantitatief, van het as-
sortiment in de tuin. Met name
de zadenuitwisseling tussen de
vele botanische tuinen in de we-
reld levert daarbij zeer veel waar-
devols op. Alleen al de groep
zaailingen van houtige gewassen
die nu nog opgeplant staat in
koude bakken is bijzonder de
moeite waard.
De tuin geeft een informatieblad
uit, dat donateurs thuisgestuurd
krijgen. Zij kunnen daar, zo
blijkt uit het meeste recente
nummer weer, ook voor hun
eigen tuin nuttige informatie uit
halen. Waarmee de Botanische
Tuin zijn traditie gestand doet:
oorspronkelijk was hij immers
bedoeld om de mijnwerkers te
laten zien hoe je een mooie tuin
kon inrichten.

Uitdaging
Er zijn mensen, die wel uitkijken
om er tijdens een onweersavond op
uit te trekken, maar de avonturier,
die van bijzondere opnamen
houdt, zal het een uitdaging vin-
den om ook de blikseum vast te
leggen in foto's. Enkele belangrij-
ke adviezen: doe het niet uit een
(zolder)raam, want openstaande
ramen en te dicht bij het raam
staan bij een fikse onweersbui zijn
riskante zaken. Ga ook niet in het

open veld aan het werk of onder
een boom. En neem een forse para-
plu mee om uzelf en in elk geval uw
apparatuur te kunnen beschermen
tegen regen.

Goede bliksemfoto'skrijgt u doorte
werken vanaf een statiefmet een ge-
middeld gevoelig filmpje, diafrag-
ma op 5.6 of daaromtrent, dus tame-
lijk groot en de sluitertijd op B, dat
is op tijdinstelling. Als uw camera
deze instellingsmogelijkheid niet
heeft, is het maken van bliksemfo-
to's niet mogelijk. Stel de camera in
op oneindig, gericht op dat deel van
de hemel, waar het onweer woedt.
Omdat de bliksem sneller is dan u
kunt reageren, moet de lens open
blijven (vandaar de instelling op B)
totdat u enkele bliksems hebt 'ge-
vangen. Ook hier is experimente-
ren gewenst, om in elk geval één of
enkele goede opnamen te verkrij-
gen. Het is goed de camera zo te
richten, dat ook een deel van de ho-
rizon in beeld komt.

Dat waren drie bijzondere onder-
werpen, die in deze vakantietijd
kunnen zorgen voor opvallende fo-
to's. Al hopen we wel, dat u in uw
vakantie meer foto's van zon en
maan zult kunnen maken dan van
de bliksem!

" Opnamen van (of met) zon,
maan en bliksem zijn vaak
heel bijzonder.

Flitsers op maat

Het nieuwste assortiment van
Agfa-Gevaert op het gebied van
flitsers omvat zes apparaten.
Dat is opvallend veel. De reden
daarvoor is dat de fabriek flit-
sers heeft ontworpen die 'dedi-
cated' zijn. Die (terecht) weinig
Nederlanders bekende term be-
tekent dat ze uitsluitendbij een
bepaald merk toestel horen.
Vier van de zes typen kan men
namelijk koppelen met een een-
ogige-reflexcamera. Dat ge-
beurt op een zodanige wijze dat

de elektronica van de flitser sa-
menwerkt met die van de came-
ra bij het belichten.
Het gaat om flitsers in de 300-se-
rie. Door middel van een speciale
voet passen de flitsers op Pen-

tax, Minolta, Canon, Cosina,
Leitz, Nikon en Olympus. Ze zor-
gen voor een elektronische kop-
peling die de sluitersnelheid
stuurt, een 'flits-klaar' signaal in
de zoeker geeft en de hoeveel-
heid flitslicht controleert via

lichtmeting door de lens. De
duurste flitser heeft twee flits-
buizen, ook een voor invullicht.
Er zijn typen voor batterijen en
accus's. Voor gemiddeld ama-
teurgebruik zijn batterijen het
meest aan te bevelen.

" De nieuwe reeks flitsers van Agfa

Experimenteer er eens mee tijdens uw vakantie

Zon, maan en bliksem
zijn ook 'fotomodellen'

Dezon, de maan en een zomerse on-
weersbui zijn voor de meeste ama-
teurfotografen wellicht niet zulke
voor de hand liggende foto-objec-
ten. Er is een beetje experimen-
teerlust voor nodig om dergelijke
'fotomodellen' goed op een plaatje
te krijgen. En vooral wanneer u de
bliksem wilt vangen, komt er ook
wel wat avontuur in het avonduur
aan te pas.

De zon is wel de lastigste klant van
de drie. Als hij stralend aan de he-
mel staat te schijnen en u richt er de
camera op, dan knalt hij vanzelf-
sprekend meteen het hele negatief]e
weg. Maar een echt-Nederlandse
zon vertoont zich in talloze gedaan-
ten. Gesluierd achter een wolken-
dek, ofhelder oranjeaan de horizon,
vlak voordat hij ondergaat.

Als vuistregel kunt u aanhouden
dat de zon uw filmpje geen kwaad
doet als u er zelf ook zonder pijn
aan de ogen in kunt kijken, 's Mor-
gens vroeg en 's avonds zijn in het
algemeen de beste momenten om
goedezonnefoto's te rqaken.De ver-
eiste belichting is natuurlijk sterk
afhankelijk van de kracht van het
zonlicht. Vertrouw daarbij niet al
te veel op de automatische belich-
ting van uw camera. Experimen-
teer een beetje met zelf gekozen
krappe belichtingstijden.
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Taxaties
A.J.H. Leenaers

Beëdigd taxateur en makelaar
Lid N.V.M.

Onroerend goed t.b.v. aan- en verkoop; financiering
hypotheek; assurantiën; successie; rechtbank enz.

Indien nodig op korte termijn.
Pater Romboutslaan 2, Heerlen, tel. 045-717237.

Te k. halfvrijst. WOONBOERDERIJ met binnenplaats,
schuren en weiland, 3 km van centrum Valkenburg,
voorzien van cv. gas, stallen, schuren, bakhuis en wei-
land, woongedeelte geheel gerestaureerd en gemoder-
niseerd ’ 225.000- k.k. Achelderweg 1 De Heek tel.
04405-3198.

Vaals
Nabij het sportpark enkele fraai gelegen bungalowka-
vels in het bestemmingsplan „Vijlen". Opp. van ca. 575
m 2tot 810 m2. Verkoopprijzen van ’84.812,50 tot

’ 119.475-k.k.
I Stienstra Heerlen, tel. 045-712255

Heerlen
Aan de Heesbergstraat kunnen wij u een mooi bouwter-
rein te koop aanbieden. Perceelopp. ca. 719 m2. Te
bouwen type huis: landhuis. Koopprijs ’139.000-
-v.o.n.

Stienstra Heerlen, tel. 045-712255

Bouwterrein
in Schin op Geul aan de Breeweg kunnen wij u een
bouwterrein te koop aanbieden, geschikt voor het bou-
wen van een vrijstaand woonhuis. Perceelopp. 405 m2.
Vraagprijs ’ 55.000- k.k.

Stienstra Heerlen, tel. 045-712255
In GULPEN aan de Oude Maastrichterweg kunnen wij u
bouwterrein met een schitterend uitzicht te koop aanbie-
den. Te bouwen type huis: vrijstaande villa of landhuis.
Perceelopp. ca. 3400 m2. Koopprijs ’ 198.000- v.o.n.

Stienstra Heerlen, tel. 045-712255
BRUNSSUM, Op de Vos: ruim halfvrijst. woonhuis met
cv., gar. en tuin. Ind.: hal, woonk., keuken, 3 slaapk.,
badk. m. ligb., toilet en v.w., zolder. De ben.woning is
geh. voorz. van thermopane beglazing en ged. rolluiken.
Vr.pr. ’ 167.000,- k.k. Inl. tel. 045-258105.
Beek, winkel/woonhuis. Uitstekend gesitueerd winkel-
/woonhuis met tuin. Ind.: b.g.: winkelruimte, toilet, keu-
ken, kelder. Verd. woonkamer met open keuken, badk.,
zolderverd.: 2 kamers.Pr. ’79.000- k.k. LIVAC 8.V.,
Brugstr. 19, Sittard. Tel. 04490-10855.

Nieuwenhagen
Nu kunt u nog profiteren van de hoge „oude" rijkssubsi-
die! Aan deKleikoelenweg bouwen wij leuke eengezins-
woningen met of zonder garage. Hier kunt u nog in uw
eigen huis wonen voor een maandlast vanaf ’ 308,-.
Bel Stienstra voor meer informatie: 045-712255.

Schinnen Klein Doenrade
Riante halfvrijstaande woningen met verrassend ruime
tuinen te koop. Fraai, blijvend uitzicht! Door de hoge
rijkssubsidie kunt u hier reeds wonen vanaf ’ 413- per
maand. Reageer op tijd!

Stienstra verstrekt u alle informatie: 045-712255
MECHELEN, te k. halfvrijst. woning m. cv, berging,
nieuwe stenen garage. Ind. beg. gr.: hal, wc, ruime keu-
ken m. aanbouw, gr. woonkamer m. open haard, 1e
verd.: 3 slaapk., badk. m. douche en v. wastafel, zolder-
ruimte. Prijs n.o.t.k. Hilleshagerweg 31, Mechelen, tel.
04455-1463.
Te k. BELEGGINGSPAND, bwj. '76, md.: 5 kamers, 2
appartementen, keuken, 2 toil.. 1 luxe badk., huurpr.
’2lOO-, tel. 045-227859.
Zeer gunstig te koop van particulier

vrijstaand landhuis
té Vlodrop, 10km van Roermond op 720 m2grond nabij
prachtige bosrijke omgeving. Ind.: L-vormige woonk., 48
m2, keuken (eiken), bijkeuken, gr. inp. garage, vide, 3
slpk., rume badk., voll. geïsol. en geh. onderkelderd m.
sauna. Dir. te aanv. Te bevr. 04742-2540 b.g.g. 3143.
Uw huis vlot en vakkundig verkopen doet u via

Van Oppen b.v.
Lindeplein 5 te Brunssum, tel. 045-254543, meestal
snelle verkoop, geen advertentiekosten!.
Uw huis vlot en vakkundig verkopen doet u via VAN OP-
PEN B.V. Lindeplein 5, Brunssum, tel. 045-254543,
meestal snelleverkoop, geen advertentiekosten!.
Te k. huis met rijkssubs. overdr.mog. Gel. nabij draf- en
renbaan te SCHAESBERG. Tel. 045-323451.
Te k. halfvrijst. huis te BRUNSSUM, Pr. Hendriklaan
12A op 520 m2. Ind.: gang, kelder, zeer gr. woonk. m.
schuifdeuren, luxe aanb.keuken m. diepvr., koelk., oven
3,60 I, toilet en bergr.; 1everd.: 3 slpk., douche, v. trapn.
besch. zold. Pr. n.o.t.k. Te bez. na tel. afspr. tel. 045-
-253369 of 045-254638.
WOONHUIS met voor- en achtertuin, gang, toilet, kel-
der, keuk., ruime woonk. m. aanb. en o.haard, 3 slpk. m.
vaste wast., badk. m. 2e toilet, zolder, geïsol., dubb.
beglaz. Pr. n.o.t.k. Tel. 045-314557.
HOENSBROEK Akerstraat, winkel/woonhuis, ruime ge-
renoveerde boyenwoning. Vr.pr. ’198.000,,- k.k. Tel.
045-215344.
BRUNSSUM nabij centr. vrijst. woonhuis met veel priva-
cy, inp. garage, cv., grote living 46 m2dubb. begl., keu-
ken, keld.kast, 3 slpk., badk., tuin voor, ruim terras ach-
ter. Pr. ’ 159.000- k.k. Tel. 045-214740.
Wij hebben te koop panden in diverse prijsklassen, van-
af ’72.000- k.k. 0.a.: Brunssum, Wieënweg 27,
’72.000- k.k.; Brunssum, Gerard Doustraat 3,

’ 135.000- k.k. halfvrijst.; Brunssum, Dr. Schaepman-
straat 34, ’ 78.000- k.k.; Brunssum, Julianastraat 26,
’70.000- k.k. halfvrijst.; Hoensbroek, M.L. Kinglaan,
drive-in, ’ 102.000- k.k.; Hoensbroek, Klingstraat tus-
senwoning ’ 93.000- k.k. Deze woningen kunnen na
afspraak met ons worden bezichtigd. VAN OPPEN B.V.
Lindeplein 5, Brunssum, tel. 045-254543.
Heerlen, Hofstraat 25, ’ 102.000- k.k. Direct te aanv.;
Heerlen, Beneluxlaan 82, netto ’ 470- per mnd. 100%
financiering; Heerlen, Navolaan 144, netto ’450- per
mnd, 100%; Ohé en Laak, Zouavenweg 5, landhuis

’ 190.000-k.k.; Uniek. Amstenrade. Nieuwstr. 16 half-
vrijst. woonhuis, zeer goed onderhouden ’ 99.000- k.k.
Deze woningen kunnen na afspraak met ons worden be-
zichtigd. VAN OPPEN B.V. Lindeplein 5, Brunssum, tel.
045-254543..

Te koop
Valkenburg, Zenderweg 6

halfvrijstaand woonhuis met uniek uitzicht, o.a. woonka-mer, 4 slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet,- garage, dakterras en tuin. Vraagprijs ’ 190.000- k.k.
Heerlen, Akerstraat 105

herenhuis met o.a. 9 kamers, 2 zolderkamers, 2 toilet-
ten, doucheruimte. Koopprijs ’ 150.000-k.k.

Eysden
luxe herenhuis met o.a. 12kamers en geheel onderkel-
derd. Bouwjaar 1908. Grondoppervlakte 3303 m2. Voor
■ vele doeleinden geschikt. Koopprijs nader overeen te

komen.
Inlichtingen en bezichtigingen:

B.V. Makelaardij Onroerende Goederen
Peter van Bruggen,

Heerlerbaan 50, 6418 CH Heerlen
tel. kant. 045-417085.

GELEEN-ZUID, Adamstr.
7, te k. goed onderh. half-
vrijst. woonh. met cv.,
L-vorm. woonk. 43 m 2, 3
slpk., vaste trap n. zolder,
kelder, voor- en achtertuin.
Opp. perc. 290 m 2, bwj. '64.
Kooppr. ’138.000- k.k.
Tel. 04494-45496.
I

Te k. LANDHUIS gelegen
Trichterweg 77 Treebeek.
Brs. Pr. n.o.t.k. Verdere ml.
Tel. 04493-1904. ,

Te koop vrijst. HUIS m. gr.
tuin. Bedrijfsruimte 120
m2, koelcel 25 m3. Uitbr.
mog., eig. oprit. Veel priva-
cy. Alleen ser. gegadigden
bellen na 18 uur 045-
-721510.
Halfvrijst. woonhuis met
cv. en gar., 4 slpk., te
BRUNSSUM-NRD. Tel.
045-255772, kooppr.

’ 128.000,-k.k.
Te k. te BLEIJERHEIDE,
woonhuis. Woonk., keu-
ken, 2 slaapk., badk., zol-
der m. vaste trap, kelder,
tuin, 2 gar. Vr.pr.
’105.000,-. Groot Nul-
landstr. 41, tel. 045-
-453162, tussen 18 en 20
uur.
Te k. WOONSCHIP I. 27
m. Ook te gebr. als recr-
schip. Voorz. v. cv./oliest.,
w.k., str. water, hoofdmo-
tor, 5 cyl. gardner. Vaste
ligpl. Bom. Inl. 045-
-721621.

Grote BUNGALOW voor riant wonen in een bebost bun-
galowpark, aan de rand van Heerlen, 2 kilometer af cen-
trum. Geschikt voor permanente bewoning alsook voor
kantoor- en praktijkruimte of een combinatievan beiden.
De bungalow ligt temidden van een schitterende onder
architektuur aangelegde bostuin, op 2200 m2met diver-
se terrassen op het zuiden. Vijver in de tuin. Het huis is
rondom bestraat/betegeld met een royale oprit met par-
keervlakken, inpandig een dubb. garage. Ind. parterre:
(hoogte straatkant): grote hal, toilet, bergkasten, grote
moderne keuken Poggenpohl, aansluitend eetbar met
inventaris, woonkamer rondom prachtige openhaard-
partij (opp. 125 m2), slaapkamer met aangrenzende
luxe badkamer: ligbad, douche, dubb. vw, toilet en bidet
(opp. 42 m2). De gehele parterre is omringd door 65 m2
terras op zonzijde. Ind. sousterrain (gelijke hoogte met
de bostuin): dubb. garage, hobbyruimte 33 m2, slaapk.
21 m2slaapk. 15 m2, slaapk. 15 m2voorraadruimte 18
m2badk. met luxe ligb., dubb. vw, toilet en wasserette,
div. bergruimtes, totaal 40 m2, 35 m2terras op de zon-
zijde/boszijde. Inl.: 045-315066 tussen 9.00 en 10.00
uur v.m. Na bezichtiging van het geheel zal de koopprijs
u zonder meer verrassen.

Kerkrade
Winkelpand met showrooms
Tegen elk aannemelijk bod.

Goed onderhouden, met magazijnen, garage, plaatsta-
len loods, inrit, plaats en mooie boyenwoning met aparte
entree, 2 c.v.-install. Tot. bedr.opp. + 800 m2. Plaats ±

1164 m2. Vrij te aanv.
Inlichtingen:

Taxatie- en Makelaarskantoor
Van Wersch B.V. Mak. o.g.

Stationsstraat 54 Kerkrade tel. 045-452234.

LIMBRICHT, Prof. Mentenlaan. Zeer mooi gelegen half-
vrijst. woonhuis met garage, cv. en ruime tuin. Ind.: hal
met plavuizen en schoonmetselwerk, woonk., met
schoonmetselwerk en open keuken. Eerste verd.: 3
slaapkamers, badk. met ligbad, v.w. en 2e toilet. Twee-
deverd.: zolder te bereiken via vliezotrap. Geheel nieuw
buiten- en binnenschilderwerk. Aanv.: direkt. Prijs:
’149.000- k.k. Inl. Drs. Ruyters, Stationsplein 1, Sit-
tard, tel. 04490-19151.
Weg. omst. te k.

vrijst. woning
750 m2grond. Ind.: L-ka-
mer m. openh., aanb.keu-
ken, kelder, gar., mod.
badk., 3 slpk. Pr. n.o.t.k.
Rijksweg 2 Herten.
Te k. event. woningruil
aang. huis te DUIVEN (re-
gio Arnhem), gevr. huis in
gem. Vaals, tel. 08367-
-2138.
Te k. mooi gerenov.
WOONHUIS te Langen-
berg, prijs n.o.t.k. tel.
045-256648.
Te k. vrijst. woonhuis m.
garage, geleg. te NIEU-
WENHAGEN, Hereweg
76. Zeer mooie lig., gr.
voor-, zij- en achtertuin, tot.
opp. 1035 m2. Ind.: hal,
toil., gr. doorzonkam.,
keuk., keld., cv.; 1e verd.:
3 slpk., badk., hobbyruim-
te. Vr.pr. ’210.000- k.k.
Tel. 045-315210.

Geulle
Mevr. v.d. Meystraat. Zeer
luxe uitgevoerd vrijstaand
landhuis, geheel onderkel-
derd. Zeer geschikt als
woonhuis met praktijk- of
kantoorruimte. Ind. 0.m.:
sout., garage voor 2 auto's,
kantoor, grote hobbyr.,
b.gr.: hal, woonk., met leist.
vloer, open haard, open
keuken met compl. mr., ±
65 m 2, badk., slaapk., 1e
verd.: 3 slaapk., badk.,
dakterr. Perc. opp. 680 m 2.
Aanv. n.o.t.k. Vraagprijs

’ 395.000,- k.k.
Elsloo

Op den Dries. Landelijk
gel. bungalow met cv.
Fraai aangelegde tuin. Rui-
me hal, L-woonkamer ± 56
m 2 met open haard, mar-
mervloer, open keuken met
complete keukeninr., toilet
m. front, badk. m. ligbad en
vw. waskeuken, 4 slaapk.,
aparte berging. Perc. opp.
715 m 2, Aanv. n.o.t.k. Vr.pr.

’ 225.000,- k.k.
Inlichtingen:
Kramer

makelaardij
Elsstraat 1
Beek

Tel. 04402-73601

Te k. zeer luxe apparte-
ment, 1e klas ligging centr.
HEERLEN, met parkeer-
gar. Vaste pr. ’ 180.000,-
-k.k. Tel. 045-717731.

Rimburg
Landgraaf: Brugstraat, rui-
me halfvrijst. 4 slpk.won.
met berg., gar. en werkpl.
Ook geschikt voor klein
bedr.perceel 410 m2.
Vr.pr. ’ 97.500- k.k.
Oirsbeek:
Drossaertweide: jonge wo-
ning met o.a. ruime woonk.
en keuken, gar., cv. en 3
slpk., besloten tuin. Per-
ceel 287 m2. Terst. te
aanv. Prijs ’ 129.000-k.k.
Schaesberg:
De Wendelstraat: mooi
verbouwde en ruime half-
vrijst. 4 slpk.won. met cv.,
aangebouwde keuken,
perceel 454 m2. Aanv. in
overleg. Vr.pr. ’ 142.500-
-k.k.

£_É_
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Genhout-Beek:
Voormalige boerderij ver-
bouwd tot A. luxe woonhuis
met bedrijfsruimte, be-
staande uit mooie hal, keu-
ken met compl. install.,
royale woonk., magazijn;
verd.: hobbyruimte, vier
slpk., mooie badk.; 2e
verd.: twee slpk. en badk.
inh. circa 1850 m3, ruime
goed aangel. tuin. Perceel
circa 2300 m2. B. luxe
woonhuis met hal, twee
woonkamers, keuken met
compl. install. Verd.: luxe
badk., 3 slpk. en berging.
Inh. circa700 m3, tuin circa
485 m2. Beide delen zijn
zowel afzonderlijk als tesa-
men te koop, aanv. in
overl. Prijs op aanvraag.
Kerkhoffs
Makelaardij o.g.
Beek, tel. 04402-73427.

Te koop gestoff. hoekhuis
te HEERLEN, nabij cen-
trum, met tuin en garage.
L-vorm. woonk. 45 m 2, stu-
deerk., 3 slaapk., badk. m.
ligbad en wc, luxe keuken,
souterrain. Tel. 045-
-710952.
Te k. weg. gevorderde leef-
tijd van eigenaar, een gere-
nommeerd en goed lopend
RESTAURANT met
compl. inventaris. Het pand
heeft een eigen parkeerpl.
an is uitermate gunstig ge-
legen t.o.v. verbinding
Maastricht - Eindhoven -
Heerlen. Vraagprijs

’ 365.000,-. Inl. tel. 04494-
-40535.
Te koop goed gelegen in
Geleen-West, ZAKEN-
PAND, met boyenwoning,
ged. verhuurd (winkelcen-
trum). Vraagprijs
’182.000,-. Inl. 04494-
-40535.
Te HUUR bedrijfs- of ma-
gazijnruimte, ca. 200 m 2,
mcl. kantoor en kelder,
goed gelegen te Geleen.
Huurpr. ’ 1250,- per
maand. Inl. 04494-40535.
Te koop vrijstaand, geheel
verbouwde BOERDERIJ,
totale opper. l. ca. 1200 m 2,
met enkele bijgebouwen.
Uniek gelegen te Sweik-
huizen. Vraagprijs

’ 475.000,-. Inl. 04494-
-40535.
HOENSBROEK: Kouven-
derstraat. Kl. flat met
woonkamer, slaapk., dou-
che en garage. Vr.pr.
’52.000,- k.k. Inl. Vonc-
ken, Wijlre, tel. 04450-
-1724.
SCHAESBERG kort bij
centrum te k. type land-
huisje, woonkamer, keu-
ken, 3 slaapk., badk., toilet,
zolder, kelders, garage,
gas-c.v., bwj. 1951, grond-
opp. 867 mr, pr.n.o.t.k.
Br.o.nr. SB 683, LD Frans
Erenslaan 4, 6371 GV
Schaesberg.
Te k. van part. TUSSEN-
WONING m. tuin, 100 m2
te Susteren, vraagpr.

’ 63.000,-. Tel 04499-
-1843.
BRUNSSUM: modern vrij-
st. woonh. m. gar., cv. kl.
tuin, 3 slpks., zold. etc.
snelle beslissers kunnen
uiterst scherp bieden, BO-
VASS BV 045-414242.
HEERLEN tussenl. woonh.
met berg., cv., tuin etc.
vraagpr. ’82.000- k.k.
BOVASS BV 045-414242.

KERKRADE-WEST ruime
tussenwoning met o.a.
woonkamer, 4 slpks. en
douche en cv., pr.n.o.t.k.
ml. Voncken, Wijlre, tel.
04450-1724.
BRUNSSUM te k. half-
vrijst. woonhuis, 3 slpks.
cv., badk., 2e toilet, ruime
tuin, garage ’125.000-
-k.k. tel. 045-256108 na
19.00 uur.
ÜBACH O. WORMS Kerk-
str. 109, zeer ruim, nabij
centrum gelegen v.m. win-
kel-woonhuis met bedrijfs-
ruimte, garage en tuin.
Voor diverse doeleinden
geschikt, taxatie- en be-
middelingsbureau L.M.H.
Smeets, Op denToren 11,
Nuth, tel. 045-242118.
Te k. a.d. „Rondweg" Roer-
mond, 41.70 a. BOS ka-
prijp, 04498-53004.
Te k. VIJLEN-ROTH. lan-
delijk gelegen kl. boeren-
woonhuis, tuin 700 m2, hal,
woonk., keuken, badk., 3
slpks., cv., kooppr.
’125.000-, br.o.no. XE
754 LD Markt 42, 6461 ED
Kerkrade.
KERKRADE-BLEIJER-
HEIDE, Vroenstr. 16, hoe-
kwoonhuis, hal, wc,
woonk., keuken, 2 slpKs.,
hofje en kelder, 1e v.
woonk., slpk., keuken en
zolder, moet nog een en
ander aan gebeuren, pr.
48.000-, tel. 045-453502
b.g.g. 04454-3559.
Te koop WIJNANDSRA-
DE luxe halfvrijst. bunga-
low met garage, geheel on-
derkelderd, ’ 255.000-,
tel. 045-242397.
Te k. HOSINGEN (Luxem-
burg) mooie vrijst. villa op
1500 m2grond met o.a. 5
slpk., gr. woonk., 2 kelders,
2 garages. Gesch. voor
toerisme. In. merv. de
Grande, Reu Principal 46,
9806 Hosingen. Tel. 09-
-39291307.
Te k. gevr. door part. vrijst.
WOONHUIS of boerderij,
rustig gelegen. Kelder,
min. 2 slaapl., bad, tuin van
min. 1000 m2, met veel pri-'
vacy. Binnen ca. 15km van
Kerkrade. Prijs max.

’ 225.000,-. Tel. 020-
-440981.
Te k. vrijst. woning te
NEERBEEK Cartijlshofstr.
78, tel. 04402-74562 pr. en
aanv. in overleg.
STEIN: mooie bungalow te
k. direct te aanv. te bevr.
04495-2115.

/— Wat is het verschil tussen
Designkeukens en moderne keukens , éff^k

Rijksweg 21 met 'n Frans tintje!,
\JUlLstsll Geopend van maandag

r\ a ar~r\ o__ /_/_* t.m. vrijdag zaterdags donderdags geopend
(J44ÓU~£l4c/U van 9 00-18 00 uur van 9.00-17 00 uur tot 21 00 uur

J§ : Kozijnen
| kunststof

* Geen enkele
beschadiging aan

|||MN| IplW behang-, stucwerk
||||||i of vensterbanken

*" * Geen bijkomende

* Geen schilderwerk
_^_ * Dubbele isolerende

_WP _^IIC^V. beglazing
■■__B_f Kf * 10 jaar garantie

iÊ! i*i_ * 'n enkele uren
geplaatst binnen

-«<__lM
—»—» |h■

_
ï4_p___en buiten

afgewerkt.
Inlichtingen T.B.N. Nieuwstadt 04498-53802
of stuur een open envelop ongefrankeerd
met uw naam en adres naar Postbus 3,
antwoordno. 30801, 6100 VL Nieuwstadt met
vermelding kunststof kozijnen, rolluiken,
dakgootbekleding. ms.

-
________________________^M________________________«____»__________»

pHHlll^g mmÊÊÊÊSÊLmWÈ
Nooit meer dakgoten verven.

10 jaar garantie
Onverschillig de staat van uw schilderwerk. W
bekleden ze met PVC-panelen. Blijvend ond«|
houdsvrij, kleurecht en vuilafstotend. Goedkop
als u denkt. Gratis informatie 04498-5380
Technisch buro Nieuwstadt. Stuur een open ei
velop met uw naam en vermeld daarin dakgod
bekleding, kozijnen of rolluiken. Informatie nal
postbus 3, antwoordnr. 30801, 6100 VL NieuV
stadt. Niet frankeren.

1 ~JTe huur of te koop
gevr.

WOONHUIS
in dir. omg. ziekenhuis

Brunssum
Tel. 045-453223 of

252518

—^-"—■—■________——_■_■■_■________—____

Vrijblijvend prijsopgave

MICA
ZONWERING

ROLLUIKEN
JALOEZIEËN

ZONNESCHERMEN
Showroom

Sitterderweg 116, Heerlen
Telefoon 045-721658

. * w. I
k

KEUKENS TEGEN

ZOMERPRIJZENÜ!

IfCfiltlClil■ m^mm Ju Koop nu uw keuken tegen een zéér '.
jff aantrekkelijke prijs.

-^^^ Tevens wegens vernieuwing van on_o
showroom 3 exclusieve keukens met een
KORTING van MINIMAAL 50%!!!

Techn. Handelsond. Wii z.n geopend van maandag t m
Burg. Lemmensstr. 216 vrijdag van 9.00-18.00 uur, 's
6163 JS Geleen zaterdags van 9.00-13.00 uur,
tel: 04494-47575 verder volgens afspraak.
I

V Nergens koopt u zon mooie eiken slaapkamer, geheel kompleet:
A ledikant, 140 x 200 cm, met 2 nachtkastjes plus spieg^^oor maar

995.-
-___^^^^^^^^__T^^^____T^^__^^^

/ ,~ ___"* J—J"H IL I I^l RUIME
/> i^_________fli__te_________H^_______^_____________b_____l^_^__l I"J PARKEER[^*^ (SUur !■■ GELEGENHEID

ROERMOND
Maasnielderweg 33 Telf. 04750-16141 Roermond-Maasniel nabij Philips



Natuurprodukt
d^ou is een puur natuurprodukt,
gc

l geen ingrijpende veranderin-
tjl'l heeft ondergaan. U herkent in
ii^ou dan ook gemakkelijk de
Hj an uit het oerwoud, ook al heeft
4**1 de knopen verwijderd. Hier-
i^t heeft dit materiaal een bij-'
'flai er eerlijk en open karakter
0,,, bij veel veredelde houtsoorten
o_ eekt- Terecht worden d«ar-,^j'' voor de meestal sobere bekle-
,36 materialen gebruikt die een-
i*,fie geaardheid laten zien. We

| j^ken nu aan echt leer, canvas,
<Ma s* denim en andere eenvoudige. *tweefsels.

iiy.6n°ral echt leer doet het goed op
%£ manou-fauteuil. Een goede
Je leer is nogal duur, maar
t^ is van zichzelf een nederig na-
hijgprodukt. En zo gezien harmo-
'fyptll manou en leer uitstekend
.Op 1 elkaar.Het rotanmeubel heeft,

eh6rikele uitzonderingen na, altijd
\g°egen moeten nemen met een
M0 ê of derde plaats. De doorsnee
,t(-Uii Hen raakten hun naam als
Jw^eubel niet kwijt. In meubelza-
_tg 's het gewone rotanmeubel nog
_oü^s een uitzondering. Het ma-

rrteubel daarentegen heeft zich

vanaf de eerste dag een plaats weten
te veroveren naast het betere hou-
ten meubel. En dit geldt niet alleen
voor ons land, maar internationaal.
De mogelijkheden van manou zijn
door wereldbekende ontwerpers
aangegrepen om meubels te maken
met een geheel eigen karakter.
Vooral op het gebied van zitmeu-
bels worden van manou bijzonder
geslaagde modellen gemaakt.

Hetzijn met name de Italiaanse ont-
werpers geweest die het manou-
meubel grote bekendheid hebben
gegeven. Overigens hebben tevens
de ontwerpers in andere landen -
waaronder ons eigen land - zeer ge-
slaagde modellen ontworpen. Ro-
tanfauteuils waren en zijn betrekke-
lijk goedkoop te noemen, dit geldt
evenwel in veel mindere mate voor
een manoufauteuil die u wat dit be-
treft veel beterkunt vergelijken met
een goed verzorgd houten model.

Aandacht
Dit komt omdat het manou-meubel
dezelfde zorg en aandacht krijgt
als bijvoorbeeld een fauteuil of
eetgroep van eigen, noten of welke
betere houtsoortook. Er wordt uit-
gezocht materiaal voor gebruikt
en de stoffering - hoe sober vaak
ook - is vergelijkbaar met die van
gewone houten meubels. Alleen al
het feit dat u manou-meubels
thans in alle goede gerenommeer-
de meubelzaken vindt, zegt eigen-
lijk al genoeg. Natuurlijk komt nu
de vraag of zon manou-fauteuil
eigenlijk wel past bij andere meu-
bels. Ze zijn immers zo geheel an-
ders. Manoumeubels passen in elk
interieur mits de sfeer ervan maar
niet uiterst verfijnd en luxueus is.

Er zijn bovendien heel wat uitzon-
deringen denkbaar en als voor-
beeld noemen we een openhaard-
partij, waaraan veel herkenbare
natuurmaterialen zijn verwerkt.
Daar kunnen een paar manou-fau-
teuils heel goed worden gebruikt
voor het makenvan een haardzitje.
Zelfs al is de kamer verder in een
zeer verfijnde sfeer gehouden.

De fauteuils van een haardzitje wor-
den nogal eens verzet. Manou-fau-
teuils zijn licht en gemakkelijk te
hanteren en voor dit doel erg ge-
schikt. U hoeft niet bang te zijn dat
de verbindingen losraken door de

sterke uitstraling van het vuur,
want daar kunnen ze best tegen
Ook voor een tweede zitje by het
raam of meer apart geplaatste eet-
eroepkunt u heel goed manoumeu-
belen gebruiken.We denken nu ook
aan een handig fauteuiltje voor
uzelfen niet te vergeten de tweezits-
bankjes, die uitgevoerd in manou
bijzonder weinig ruimte vragen.

" Al dat ronde aan een manou-meubel heeft zn voordelen

Tijdloos
Manou-meubels zijn min of meer
tijdloos te noemen. We bedoelen
daarmee dat ze eigenlijk nooit echt
ouderwets worden, ook al kunt u ze
in geen winkel meer kopen. Dit
komt omdat ze geen pretenties heb-
ben, geen bepaalde modieuze de-
tails bezitten en het materiaal op
simpele wijze is verwerkt. In uw
eigen interieur leven ze eigenlijk
een 'eigen leven. Daarom speelt de
stijl van dat interieur niet zon be-
langrijkerol. In een antiek interieur
lijken manou-meubels zelfs antiek
te worden. Bij een extravagante in-
richting van dezetijd vormen ze een
prettig contrast en in de woonsfeer
van alledag doen ze gewoon mee.

Hooguit kunnen we zeggen dat uit-
voeringen in bepaalde kleuren zoals
blauw en oranje modegevoelig zou-
den zijn, maar als u niettemin een
keus doet uit de vele fraaie groen-

en bruintinten zit u wat dit betreft
altijd goed. Zij die het prettig vin-
deneen oosters sfeertje in huis op te
roepen kunnen zich met manou he-
lemaal uitleven. Voor het sportieve
interieur zijn er manou-zitmeubelen
in een sterke sobere belijning met
een canvasstoffering. Daarnaast
zien we nochtans tevens de meer
kostbare, met leer gestoffeerde
combinaties die zich in een klassiek
interieur goed verdragen.

Natuurlijk moet u altijd uw eigen
smaak volgen. Als u desalniette-
min mikt op modellen die niet snel
verouderen, kies dan manou-mo-
dellen die rustig gehouden zijn.
Dus ontwerpen die niet opvallen
door allerlei overbodige toevoe-
gingen die als versiering zijn be-
doeld.Manoumeubels zijn samen-
gestelduit ronde stangenen dit wil
zeggen, dat kwetsbare scherpe
kanten ontbreken. Dit geeft niet al-
leen een vriendelijk uiterlijk,
maar maakt de kans op beschade-
gingen door stoten uiterst klein.

Daarom zijn manou-meubelen als-
mede bijzonder geschikt voor het
maken van eetgroepen. Kinder-
voetjes kunnen weinig kwaad,
want er zijn geen scherpe kanten
waar stukjes van afgeschopt kun-
nen worden. De bruine kleur is
weinig besmettelijk en beschadi-
gingen laten zich gemakkelijk bij-
werken.Een manou-fauteuil is wat
constructie betreft zo taai als het
materiaal zelf en als zon meubel
onverhoopt eens van de trap zou
rollen is er niets aan de hand.

Wiebelen is voor geen enkele stoel
gezond, zelfs niet voor een creatie
van verchroomde buis. Maar een
stoel van manou is door de taaiheid
van materiaal en constructie in staat
heel wat ongelijkheid te doorstaan.
Al datronde van zon manou-meu-
bel heeft ook nog het voordeel dat
we bij stoten onszelf minder pijn
doen... Voorts ligt een ronde vorm
prettiger in de hand dan een hoeki-
ge en dit is vooral voor zitmeubelen
die menigmaal worden verplaatst
belangrijk.

Volwaardig
Uiteraard wil dit niet zeggen, dat
een manou-meubel in alle opzich-
ten veel beter zou zijn dan een ge-

wone houten stoel of tafel. We be-
doelen alleen dat een manou-meu-
bel, niet zomaar een rotan meu-
beltje is dat eigenlijk in de tuin

thuis hoort, maar een volwaardig
meubel met een geheel eigen ka-
rakter dat het waard is om even in
het zonnetje te worden gezet.

"Rotan-zithoek met vlechtwerk van geschilde rotanstok

Ford Orion anders dan
Escort met kontje»..

Ford komt met een nieuwe ge-
zinssedan, die in het modellen-
gamma van deze autogigant
tussen Escort en Sierra moet
liggen. Een Taunus nieuwe stijl,
zeggen sommigen. Een Escort
met een kontje, menen anderen.
Ford zélf zegt: een geheel nieuw
concept voor een Europese ge-
zinssedan. Dus een auto met een
kofferbak die 224 mm langer is
dan die van de Escort en maar
201 mm korter dan die van de
Sierra. Fords zegslieden verder:
een nieuw concept dus, géén
oud Fordje met een kontje maar
een nieuwe Ford voor de mid-
delste sector van de Europese
markt van gezinssedans. Met
een keuze uit liefst zes model-
len.

De Orion heeft voorwielaandrij-ving, rondom onafhankelijke
wielophanging en kent twee uit-
voeringen: GL en Injection. Hetmotorenprogramma beslaat 1,3tot 1,6 liter, dus met injectie entevens met een dieseluitvoering.
Er is keus tussen een vijfbak eneen automaat.

De hoogste prestaties worden ge-leverd door de Orion Injection
met een top van 186 km/uur. Ex-

treem zuinig is deOrion 1600 die-
sel (hierin wordt Fords nieuwe
diesel voor het eerst toegepast).
Bij 90 km/uur constant gebruikt
deze diesel slechts 4 liter per 100
km. Dat wil zeggen: één liter die-
selolie op 25 km.

" De Ford Orion: nieuw concept Europese gezinssedan

Heeftu ookeen fauteuil van slingerplanten?

Manou-meubel heeft
een eigen karakter

|fanou is romantisch. Fau-
Éüils met ribfluweel of een
Êhastofje zijn erg gezellig,
dianou is eveneens in tel voorlleinmeubelen en gezellig-
pidsdingen zoals planten-
fangers, lampjes, flessen-

krantebakken, prul-

' «manden, schenkmandjes en
"og veel meer.

joit na de Tweede Wereldoorlog
V'as het rotanmeubel bijzonder po-
Ie Wair. In die tijd stond men heel erg
pi'Pen' voor het nieuwe. Daarbij
0 dat het gemakkelijkin onder-
ei °ud was en tegen een stootje kon.
>0e gingen eigenlijk nooit kapot.
3i °ms kregen de kussens een nieuw
A Vertrekje, maar verder hoefte er

'et veel aan te gebeuren.
*'een wonder want rotan is een
'*aie, buigzame, tropische slinger-
' 'jant, die in het oerwoud de bomen. het ware bij elkaar houdt. Zon

j^ankan wel vijftig meter lang wor-
J.ft. maar alleen bepaalde stukken
*Jn bruikbaar voor het maken van
Jeubels. Rotan kan heel goed tegen
'°cht en dit gevoegd bij de taaiheid
% dit materiaal maakt dat rotan-
Neuils heel goed op het terras en

1 |<le tuin kunnen worden gebruikt.■Jt is in het verleden dan ook op
«ote schaal gedaan. Voor toepas-

i ''"g in huis zijn heel fijne modellen
i /^tworpen waaraan dikwijls veel

pitriet is verwerkt. Pitriet
de kern van rotan.

7* rotanstengels hebben op korte
van elkaarkleine ringvor-

e verdikkingen. Dat zijn de
fatsen waar de scheuten zijn uit-
rëroeid. Die verdikkingen heten

Door deze knopen weg te
J-huren of weg te schaven, ontstaan

ronde stokken. Het zo be-
rotan noemt men manou-ro-

V^ of kortweg manou, ook wel ge-
dreven als manau. Manou heeft
j3ter wel betere eigenschappen.
f;e is niet alleen taaier dan de rotan-
jubelen van na de oorlog, maar

iv°* dikker en steviger. De maxima-
I?; flikte van rotan is 24 mm, terwijl. J?*houtot 45 mm gaat. Het betekent
& dit materiaal voor stoelen min-
r*r steunmiddelen behoeft.

BJ'enals het gewone rotan kan ma-
E^U door plaatselijke verhitting
Lorden gebogen, maar deze moge-
lijkheid wordt bij manou veel min-
k?r toegepast dan bij rotan. U ziet

een manou-fauteuil dan ook

' rechte stangen zoals de rotan-
BJjtken worden genoemd. Dit in te-
jjrlstelling tot de klassieke rotan-

eils waaraan bijna geen echte

'ttarig is te vinden. Wat uiterlijk be-
v ft, staan manou-fauteuils danook

'^el dichter bij houten zitmeubelen
k" hun soortgenoten in rotan. Ro-
'p "fauteuils worden altijd blank af-

eWerkt, maar fauteuils in manou
■Cl. meestal gekleurd waarbij de

' favoriet zijn.
In het water!
Krijgt u bloemen van bezoekers, zet
ze dan meteen in het water. Dat is
niet alleen een juist gebaar tegen-
over de gevers, maar ook ten op-
zichte van de bloemen dient u direct
aan het werk te gaan, al is dat even
ongezellig. Snijdt een stuk van de
stelen af met een scherp mesje. Het
beste is een aardappelmesje. Ge-
bruik geen schaar of snoeischaar
daar dan het uiteinde van de steel
wordt dichtgeknepen. De cellen
moeten hier juist wijd open staan
om zo veel mogelijk vocht te kun-
nen opzuigen. Een schuine snede
geeft een groter zuigoppervlak. Bij
rozen haalt u de dorens die in 't wa-
ter komen er af. Altijd ook blad van
de stelen afhalen, voor zover deze
onder water zouden komen. De
bloemist levert bij het boeket vrij-
wel altijd een zakje snijbloemen-
voedsel. Gebruik dit, want het

houdt het water helder, debacteriën
in toom en het bevat voedingszou-
ten die uw bloemen een langer le-
ven geven.
Zet een boeket nooit in de zon of op
de tocht. Daar kan het niet tegen.
Het is goed om bijvoorbeeldrozen 's
avonds als u naar bed gaat op de
koelste plek van het huis te zetten.
Rozen wikkelt u daarbij in eenkrant
en u zet ze zo diep in een emmer wa-

ter. Dat is ook goed om al direct na
de aankoop gedurende enkele uren
te doen.

Meestal is het niet nodig het bloe-
menwater te verversen. Gewoon
bijschenken is voldoende, maar
dat mag dan ook niet vergeten
worden. Alleen lathyrus heeft
maar enkele eentimers water no-
dig om het hoofd fier overeind te
houden.

" Er is een grote verscheidenheid aan zomerblomenen, waaruit
u nu een keus kunt maken.

Ank
Slapka

Lekker... vegetarisch
Venkelsalade:
2 venkelknollen
1 rodepaprika
lui
1 bakje tuinkers
1 appel
Was de venkelknollen en de papri-
ka. Snij beide groenten in blokjes.
Knip de tuinkers uit het bakje en
was deze in een zeef. Schil de appel
en snij ook deze in blokjes. Meng
nu het geheel. Maak een dressing
van 1/3 deel azijn, 2/3 deelplantaar-
dige olie, een beetje zeezout en
versgemalen peper, en giet ditover
de venkelsalade.

Pijpmacaroni met pijnpittensaus:
1 pak pijpmacaroni (Italiaanse)
2 eetl. pijnpitten
1 knoflookteentje
1 flinke bos basilicum
2 theel. zeezout
1 theel. vers gemalen peper
6 eetl. geraspte harde geitenkaas
(pecorino)
6 eetl. plantaardige olie
lui
1 vegetarisch bouillonblokje

Kook de pijpmacaroni in ruim ge-
zouten water ca. 15 min. Verhit de
olie en bak hierin de in blokje ge-
hakte ui goudgeel. Knijp het knof-
lookteentjeerin uit. Hak de pijnpit-
ten klein en voeg toe. Giet ca. 1/2 li-
ter water bij het geheel en los het
bouillonblokje op. Knip de basili-
cum klein en voeg dit met zout, pe-
per en de gemalen geitenkaas toe.
Laat de pijpmacaroni uitlekken en
spoel de macaroni afin het vergiet
onder koud stromend water - om
het plakken tegen te gaan. Giet de
saus over de pijpmacaroni in een
dekschaal.

Kruisbessentaart met ijskoffie:
750 g kruisbessen
2 eieren
3 zakjes vanillesuiker
250 g bloem
125 g boter
5 g zeezout
25 g fijne suiker
4 eetl. water - koud
250 g kwark
Kneed de boter door de bloem en
voeg lepelsgewijs het water toe.
Doe de suiker en het zout erbij en
kneed zo Tang totdat een elastisch
deeg ontstaan is. Rol het deeg uit
en bekleed hiermee een vlavorm
met een diameter van 20 cm. Ver-
warm deoven voor. Bak debodem
ca. 40 min bij 180° C en prik van te
voren hier en daar met een vork in
de bodem. Maak de kruisbessen
schoon en kook deze in een bo-
dempje water ca. 5 min. met een
zakje vanillesuiker. Druk de kruis-
bessen dan door een fijnmazige
zeef. Meng de kruisbessenpuree
met de kwark en met nog een zakje
vanillesuiker. Klop de dooiers op
en meng deze ook erdoor. Bestrijk
nu met dit mengsel de bodem.Laat
de oven aan staan. Klop de eiwitten
op met het resterende zakje vanil-
lesuiker en bespuit hiermee de
kruisbessenpuree. Zet de kruisbes-
sentaart nog 10 min. in de oven bij
200° C. Dien de taart warm of koud
op.
IJskoffie:
500 g vanille-ijs
4 eetl. stijfgeslagen slagroom
4 eetl. fijngemalen hazelnoten
4 kopjes sterke, lauwwarme koffie
Roer het ijs smeuïg en roer er de
slagroom en hazelnoten door.
Schep dit mengsel in de koffie
(Neem ruime koffiekopjes, of cou-
péglazen voor deze drank).

Koester de zomer binnen
met snijbloemen

Deze zomermaanden iser een onge-
kend groot aanbod aan snijbloe-
men, waar u van kunt profiteren.
Want niet alleen dat de bloemist
uit wel 300 soorten bloemen kan
kiezen om in zijn winkel te etale-
ren, de prijzen zijn door de grote
aanvoer werkelijk niet hoog, voor
vele, vaak bijzondere bloemen.
Maak er gebruik van door elke
week - op zn minst - een ander
boeket in huis te halen.

Dat kan een gemengd zomerboeket
zijn, waaruit de zon u tegenlacht,
ook al zet u het in de schaduw van
de huiskamer. Maar ook een toef
groengele vrouwenmantel doet het
erg goed in een sober gemeubileerd
vertrek. Witte margrieten in een wit
interieur, prachtig, zon stoere bos.
Kleuriger is Statice die eigenlijkLi-
monium heet. Duizendschonen
doen hun naam eer aan. Zet daar
eens een paar bossen van in een rui-
me vaas. Veel statiger zijn de gladio-
len, waar men van moet houden.
Koop ze als de onderste bloem open
is.

Bij de paarse aren van Liatris is het
juist andersom, daarvan moeten de
bovenste bloemetjes net geopend
zijn wilt u lang plezier van uw bos
hebben. Enkele takken gipskruid in
een lege accubak vormen een heel
luchtige decoratie, hoewel ze, gesto-
ken tussen rode of rosé rozen daar
ook een uitstekende rol vervullen:
het luchtig maken van het boeket,
dat dan ook beter toont, aan waarde
wint. Bolgewasjes als zuidewindle-
lie en Montbretia bloeien in de zo-
mer, zoals u in de winkel kunt zien
aan hun kleurige bloemen die niet
direct de aandacht trekken, zoals de
parmantige zonnebloemen, maar in
uw kamer een bescheiden, decora-
tieve rol kunnen vervullen. Wat een
keus!
Zeker als u besloten hebt uw va-
kantie thuis door te brengen is het
zaak de natuur fris binnen te halen.
Komt u van een uitstapje thuis dan
begroeten de bloemen u, waaron-
derer zijn die u trouwhartig zullen
aankijken...De winkelier zal u ver-
se bloemen leveren; hij ziet u im-
mers graag terug. Van de kweker

tot en met de bloemenwinkel is er
alles aan gedaan om de bloemen
lang goed te houden, ondanks dat
ze abrupt van de plant zijn gesne-
den. De kweker weet precies op
welk moment dat het beste is. Di-
rect staan de stelen in 't water met
een houdbaarheidsmiddel. 's Mor-
gens in de koele ochtend worden ze
geveild om al vóór de middag in de
bloemenzaak te prijken, dus enke-
le uren nadat ze gesneden zijn. En
dan is het uw beurt om de bloemen
die u hebt gekocht zó te verzorgen
dat u er lang plezier van hebt. An-
jers en chrysanten zijn sterke snij-
bloemen, rozen laten gauw het
kopje hangen, maar de kleine (tros-
)rozen zijn al weer sterker, zoals
ook 'Motrea'. Rozen waarvan de
knop nog niet 'gebroken' is kunt u
beter in de winkel laten.

Ruimte
Comfort en uitrusting waren
eisen die Ford in deze gezinsse-
dan wilde realiseren. Daarom
tamelijk veel hoofd- en been-
ruimte, ook voor de passagiers
op deachterbank.Dat is bereikt
door toepassing van een geraffi-
neerd ontwerp van zittingfra-
me, kussens en uitgekiende
rugleuningopstelling (zoals die
aangetroffen kan worden in
zeer luxueuze reisauto's).

Om de bagageruimte te vergro-
ten kan de rugleuning van de
achterbank, voorzien van een in-
tegrale, middelste armsteun, in
twee asymetrische delen worden
neergeklapt, waardoor de Orion
dezelfde veelzijdige en prakti-
sche gebruiksmogelijkheden
biedt als zovele andere wagens
met grote achterklep.

De voorwielaangedreven Orion

van 4,19 m en 895—913 kg ge-
wicht, is verkrijgbaar met vierverschillende motoren: 1,3 liter
(69 pk), 1,6 (79 pk), 1,6 injectie
(105 pk) en 1,6 dieselmotor (54
pk). De achterspoiler is onopval-
lend verwerkt in het kofferdek-
sel en mede hierdoor is er een
luchtweerstandscoefficiënt be-
reikt van slechts 0,37 cW. De
sterk gebogen achterruit is ook
een van de factoren die de lucht-
weerstand helpt verminderen.

Tegen vandalisme
Een bijzonder detail van de
Orion is de radio-antenne die is
gecombineerd met het verwar-
mingselement in de achteruit.
Een maatregel én tegen vandalis-
me énvoor betere ontvangst van
zwakke signalen.

Ford gaat in Engeland en in
West-Duitsland jaarlijks
130.000 Orions bouwen. Dit jaar
denkt Ford er in ons land zeker
1500 van te verkopen. In '84
meer dan 3000 eenheden met
een prijs van rond de 22.000 gul-
den in concurrentie met bij-
voorbeeld Opeis Ascona.

JANDE VOS

Limburgs
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HEERLEN

NOTARIS DR. E.E.A. LUIJTEN
te Heerlen

zal op dinsdag 9 augustus 1983 om 16.00 uur in het Pan-
cratiushoes. Nobelstraat 33 te Heerlen, krachtens artikel
1223 van het Burgerlijk Wetboek publiek verkopen bij op-

bod:
HET WOONHUIS

met garage, ondergrond, tuin en verdere aangehorigheden,
staande en gelegen aan de Middenstraat 6 te Heerlen, kad.
bekend als gemeente Heerlen, sectie C nummers 5382 en
5383, beide ged. groot ± 3.80 are.
Indeling:
- begane grond: hal, toilet (met fonteintje), meterkast,

woonkamer, open keuken (met afzuigkap, kastjes en
aanrecht), bergruimte (onder trap);- eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers, badkamer
(douche en wastafel)
zolder: te bereiken via vliezotrap

Bezichtiging: in overleg met de notaris
Aanvaarding: geheel vrij van huur en gebruiksrechten in
eigen bezit en genot te aanvaarden bij betaling van de
koopsom, uiterlijk op 16 september 1983.

Nadere inlichtingen: ten kantore van de notaris, Ruys de
Beerenbroucklaan 16 te Heerlen. Tel. 045-719777.
135773

HEERLEN
Notaris J.J.M, van de Ven te

Merkelbeek, gemeente Onderbanken
zal op woensdag 3 aug. a.s. om 15.00 uur in HKB-
gebouw, Ptr. Beetusstraat 3, Heerlen, in het
openbaar verkopen:

HET LUXE APPARTEMENT
Drieschstraat 60, kad.bek. gem. Heerlen, sectie D
nr. 8695-Al9.
Indeling: grote woonkamer, slaapkamer, zeer lu-
xe badkamer, volledig geïnstalleerde "luxe keu-
ken (oven, magnetronoven, afwasautomaat,
koelkast, diepvriezer), waskeuken (wasauto-
maat, droogautomaat), toilet, bergingen.
Aanvaarding: direkt bij betaling van koopsom.
Betaling: uiterlijk 14 sept. a.s.
Bezichtiging: uitsluitend na tel. afspraak met|
het notariskantoor.
Inlichtingen: ten kantore van genoemde notaris,
Steenweg 40, Merkelbeek, tel. 04492-2222. , 32757

BOUWTERREIN TE PUTH-SCHINNEN
Notaris J.H.P. Claessens te Sittard

zal ten verzoeke van zijn opdrachtgever ex art.
1223 BW. op dinsdag 9 augustus 1983 om 15 uur in
het café van de heer Janssen, Onderste Puth 79 te
Schinnen in het openbaar bij opbod verkopen:
Het BOUWTERREIN met hetgeen zich daarop be-
vindt, gelegen te Puth-Schinnen, Kerkweg 2, kad.
bekend gem. Schinnen, sectie G nr. 261, groot 16
aren;
Aanvaarding in eigen gebruik en genot, vrij van huur
en pacht na betaling van koopsom en kosten. Beta-
ling: uiterlijk op 20 september 1983 ten kantore van de
notaris. Inlichtingen: kantoor notaris J.H.P. Claes-
sens, Walramstraat 24, Sittard. Tel. 04490-10547. 136081

KOOP
HEERLEN

fiS______________fl_ '""' hS____l ________

Op goede stand gelegen
ruim herenhuis met ach-
terom; md.: 2 kelders,
hal, toilet, woonk. 35 m2,
keuken, bijkeuken; 1e
verd.: 3 slpk., waarvan
een met balkon, badk.
met ligbad en 2e toilet;
2e verd.: 2 slpk., hobby-

I
ruimte, zolderberging.
Perceel 177 m2, voorz.
van gas-c.v. Koopprijs_ ’ 159.000-k.k.

■__■_■ _■■___■ _■_■_■_

Roermond
Zwartbroekstr. 5
tel. 04750-32777

Hoensbroek
Akerstr.-Nrd. 128 Wm tel. 045-224581 C

fl^ 04402-74739 Nk
Open:

ma. t/m vrij
13-18 uur

zat. 10-15 uur

KOOP^
HEERLEN-ZUID

Goed onderhouden
sfeervol halfvrijst. woon-
huis, voorz. van gas-c.v.,
met achterom en fraaie
achtertuin. Ind.: hal,

,woonk., 7.10x3.80/3.10
met oudholl. plafond,
keuken met eiken aanb.
keuken, bijkeuken, 1e
verd.: 3 slpk., badk., met
2e toilet, 2e verd.: 4e
slaapk., zolderberging.
Vraagprijs ’129.000,-
-k.k.

Te k. TOYOTA Corona, 5
speed 1800, bj. '75, de luxe,
als nieuw, ’ 1250,-. Tel.
04494-51787.
Te k. RENAULT 5 TL, bi.
'74. i.pr.st, ’850,-. Tel.
04494-51654.

j.woffermansl
makelaardij o.g.bv|P

Te huur te Heerlen
op A-lokatie in deSaroleastraat

Winkelpand I
Oppervlakte ca. 100 m 2.

Prijs en voorwaarden opaanvraag.
Voor nadere bijzonderhedenen/of bezich- I W
tiging gelieve u kontakt op te nemen met: W^

j.w.offermans
makelaardij o.g. bvfl J^*«t|Schamerweg 104 I■V mwWI6224 || Maastricht I T___|___f I

tel. 043-624200*
telex 56232 ofmak nl

GRANDIOZE ZOMERACTIE
KNIKARMZONNESCHERM -JV M
Doe het zelf-prijs 580," mei. Btw ***^TJB
2.60 meter breed, 2.30 uitval IlllliB;
6 meter breed, 2.00 meter uitval _

Doe het zelf-prijs ooi),- mcl. BTW . _J

" markiezen " aluminium panelenplafonds " ibjukhmbÏml. I
zonneschermen " binnenzonwering " rolluiken 10% ROMAZO /VX_. .. . , ZONWERING BEDRIJVEN
L_ Showroom geopend elke werkdag t/m 17.00 uur, ' 'yAlrß^- 's zaterdags van 10.00 t/m 13.00. Of bel voor een afspraak.

sinds 1956 Kipstraat 30-32, Kerkrade, tel. 045-453416 «w.

1 -I £ 1 11 *k* A d _n77_7 /_ _ i^7^ RT j_M?ïT7^ Iuuu^LmmUJ ' I WJ I _t_____! L. _i f 1 k. ’ ’ _^^H Ë " k _ | F J k ▼

I Z"Ln, garage, keider. ruime Voor uitbreide informatie over alle bestaande en nieuwbouw huizen,
I .woonkamer, dichte keuken, berging, ie verd. vraag onze gratis woninggidsvoor Zuid Limburg.

Aan^aX^kt^"6'^'^^01*' HOENSBROEK. Muisberg. SCHAESBERG 'ïl NieUWbOUWhuiS ITiet eeil
I x/raannrü. FR . non i__ 7_7Q Vrijst. ruim woonhuis. Ind.: kelder, hal. Op goede stand vrijst. woonhuis met , "_■__""__ 1 __

Vraagprijs öb.OOO,- k.k. 7579 toi,et , 2 woonkamers, 2 keukens, rondom royale garage. Sout.: 1 slpk., massage- hOOe TIJKS DIJ drage eil lageI BRUNSSUM, Noord. tuin, 4 slpk., hobbykamer, badk. met kantoorruimte, prov. ruimte. Part.: i-i ■I Souterrainwoning met garage, tuin, entree, ligbad, v.w., 2e toilet, vliering. Evt. geschikt gezellige living met open haard, ged. open IïiaanQ._aSt6n !
■ berging, c.v.-kelder, hobbykamer. 1everd. voor dubb. bewoning. Bouwj. 1920. keuken met luxe moderne install. 1e verd.

L-vormige woonkamer, grote keuken. Aanvaarding 4 maanden na koop. 3 slpk. en bet. badk. Aanvaarding in In de navolgende plaatsen heeft StienstraI 2e verd 4 slDk badk met douche 2e toilet Vraagprijs f 119.000,-k.k. 7686 overteq. "" ■" " ■ "_ ■ '
" "■ ■ ■■*_____' l,nJl____n H?.!_t nu nog nieuwbouw huizen in ontwikke ingI vliering. Aanvaarding direkt: „___,___ _ _ . ■*#*##__.*_,"."«.■

Vraagprijs f 107 000-k.k. 7587 KERKRADE, De Maar. waarop de oude hoge subsidieregeling
Goed onderhouden, rustiek gebouwd land- iilflMMi. iA ï wan tnpna

_
.inn i _ mPt pon mavimaio riil_ chui. mprna hai mm. wnnnWampr 4n m. n*** *""MH___^i ii M vd" toepassing is,mei een maximale njKS-

I ooi iucci iv o. u____;_ i __r> nun meio.d. nai « mz, woon___er hu mz __é(P^ ;: __„T___Ï_* . .. . * __. _._._. -Ruim^dThalr^nh^met goed -t o.a. open haard. comp,. inger. keuken ..„. „d_T\ 1 SSt! ■ S'^T VBn S,9.^ '" hBt MrSlB jaan I
bereikbare achtertuin 25 mtr. diep., kelder. hobbykamer. 1 slpk., badk., garage. 1e verd. j^_@#P^ - |w|| Totaal max. f 124.300,- (afhankelijk van uw inkomen)!
woonkamer,keuken, bijkeuken. 5 slpk., 3 slPk- logeerkamer hobbykamer en badk. IllL^"!»_____!__■
douche, zolder. Aanvaarding direkt. Aanvaarding in overleg. ___. Jl__lM_iyi MM RFFK WIFIIW. WHfIrFM
Vraagprijs f 120.000.-k.k. 7734 Vraagpr,,, f 259.000,-k.k. 7146 BH^g»l_____l BERG 3 d MAAS OBBICHT
EYGELSHOVEN G^nde.hóu^en; groot halfvrijst. BRUNSSUM OIRSBEEK
Goed geïsoleerd vrijst. landhuis met garage, herenhuis met garage, mooie tuin in vele HB IP^^ EYSDEN SCHAESBERGI gro» tv.n, hal woonkamer met open keu-

extra-s. Ind: grotendeels onderkelderd. ■ilP' EYGELSHOVEN _PHI_I_IFM1 ken, aparte eetkamer, zitkuil en open haard mooi trannanhuis woonkamer an _____W___^____ê_v^-... tTütLönUVCIM 6UI.II_I.I_I_
tot. opp. 70 m2.1 slpk. met badk. Ie verd. lm.""mer24 m2, Vraagprijs f 275.000.-k.k. 7477 HEERLEN SUSTEREN3 slpk met doucheruimte. Aanvaarding kB u ken en breuken 1everd 3 grote SCHAESBERG, Op de Heugden. HOENSBROEK ÜBACH O. WORMSVra^prijs f 269.000,-k.k. 7515 Ba^in_öiZt ° "'" Tussenliggend woonhuis, gehee. onderkel- HULSBERG URMOND
U„DICN Viaagprijt f 285.000- k.k. 7597 dertjnd o.a :woonkamer ca. 45 m2met KERKRADE VOERENDAALHEERLEN ._ w i parket, schuifpui naar terras, open keuken . ih/hjoi^lj-i- iaiv/i r__-I Woonhuis met garage, berging, tuin, kelder, met install. 1e verd. douche en 3 slpk. LIMDnIUnI WYLRE
ruime hal, woonkamer, keuken, serre. 1e KERKRADE, Terwinselen. Aanvaarding in overleg. MARGRATEN
verd. 3 slpk., bet. badk. met douche, v.w., Voormalig kerkgebouwtje md. 0.a.: woon- Vraagprijs f 110.000,-k.k. 7532 NUTH
2e toilet. Vaste trap naar 2e verd. 2 slpk., kamer, eetruimte, keuken, 4 slpk., 2 hobby- l"üm

I berging. Aanvaarding direkt. ruimtes. Kerkgebouw thans atelier en SCHAESBERG, achter gemeentehuis. B
Koopprijs f 119.000.- k.k. 7170 . expositieruimte tot. opp. 176 m2. Grond- Op zeer goede stand gelegen vrijst. landhuis BT_t___PTTl_-_TT_,__n,l3T_^_l_r7TTT_-_PT____i

opp. 1.374 m2. Aanvaarding in overleg. met rieten dak, ruime garage en theehuisje H^^_M^M^_d|fcy^t^t£ji_____l__________l_____lß^^
I HEERLEN Vraagprijs f 165.000,--k.k. 7614 op 600 m2grond met woonkamer 40 m2.

Appartement op 4e verd. met berging, hal, dichte keuken, 3 slpk., badk. met ligbad,
keuken met inrichting, woonkamer met KERKRADE, Kaalheidersteenweg. v.w., bidet, zolder met logeerkamer, tuin Om U een goed beeld te geven van een huisI balkon, houten plafond, luxe badk. met Ruim halfvrijst. woonhuis met garage, grote met optimale privacy. Aanvaarding in met ZOn hoge riiksbiidraqe de indeling ,£)___&___. Iligbad, v.w., toilet, 2 slpk. Aanvaarding tuin. Ind: woonkamer 40 m2met open overleg. .______;,__. :___!._____♦_ k_f.. _!___. ..,:; '-*28£____■Iinoverleg. haard, goed inger. keuken, 3 slpk., badk., Prijsindicatie f 298.000,- k.k. 7619 aTwerKing, ISOiatie etC. nouaen Wij %3___E_rfe __
Koopprijs f 67.000,- k.k. 7644 zolder en 4e slpk. Aanvaarding direkt. _______________rT7__rTCT7_Tr______________ ' _J__2__K*£ IVraagprijs f 178.000-k.k. 7666 SCHAESBERG ■■__H__l_U_U_U_lifl hÊl__ J__3?««_(s IHEERLEN, Centrum. Gesch. herenhuis met garage, tuin. Ind.: hal, ■ A I '1 *■ _T_l " ITlT^I _____^nTv3?i IGoed gelegen ruim woonhuis met kelder, KERKRADE, Bleyerheide. Z-vormige woonkamer, open keuken, terras, __WJ Jri^la lfJ f%mW^^T^ U \\[\l,woonkamer, keuken met app., serre, achter- Mooi tussenliggend woonhuis met berging, 3 slpk., badk. met ligbad, v.w., 2e toilet, ___É_(p^___J_______________________^_L_______r mWk*" -J—U "<#ltuin. 1e verd. 3 njime slpk., 2e toilet, badk. woonkamer met plavuizen, keuken met zolder. Aanvaarding in overleg. FL M ''£_', .fl ftl [Plü JT^■met ligbad, douche, 2 v.w. 2e verd. 2slpk., compl. inrichting, 3 slpk., badk., vaste trap Koopprijs f 145.000,-k.k. 7676 -^IH*. __*JU» -uCJ*^.*lzolder. Aanvaarding evt d.rekt. naar zolder. Aanvaarding 3 mnd. na koop. ZATERDAG VAN 14.00 - 16.00 UUR.Kooppnis f 155.000,-k.k. 7737 SCHAESBERG, Centrum. ____________________________======____________=___=

.._.__._.. ,_.._. "_J_ Nabij markt, woonhuis met kelder, woonka- ..____._■_■ _■ i *""***S___S__fe___HEERLEN, Nabij Centrum. 4^W mer, aanbouw met douche .abine, toilet. HEERLEN, Frankenlaan.
Goed en rustig gelegen vrijst patio-bunga- - Mf|f||gW $ keuken, 3 slpk., zolder met mansardekamer. Maandlast vanaf f 360,-*
low met garage, entree met breukmarmeren- MgHa| Pand wordt verwarmd met gaskachels. Volg de borden vanaf de Frankenlaan.I vloer, eetkeuken, L-vormige woonkamer ISSZ BB* Pri;. f_Q_nn _ _ 7717I *_l I L. _______ 'IJ» I WJiVw, F..K. 111 l

I met ligbad, douche, 2 v.w. Patio op zuiden. KS___. . ,DAru n\7_=o wnouc HEERLEN, Woonstraat Weiten.
' UÖMi-M UV CM nUMMi — — ' -_.-Aanvaarding inoverleg MM Hg Van binnen veel meer huis dan de buiten- Maandlast vanaf f 175,-»

Vraagprijs f 225.000,- k.k. 7743 Bj_l kant doet vermoeden: halfvrijst. woonhuis Volg de borden vanaf De Lirp (bij Hoeve de Doom).

HEERLEN. Schaesbergerveld. H |_R___iSlLB living 42 m2met ged. verlaagd pïafond.' MMRRirHT II 'Woonhuis met tuin. 3 kelders, hal, woonka- B^____l_______ fraaie ruimte-deler, parket en glaswand naar „,_/___mer, keuken met luxe mr. Ie verd. 3 slpk., "*V_MM^T^-ïflHKr intieme, zonnige tuin, keuken 20 m2met Vol9 de borden vanaf de Ringweg,
badk. met douche en v.w. 2e verd. vliering. Vraagprijs f 119.000,-k.k. 7749 luxe mr., bijkeuken, 3 ruime slpk., 1 werk-
Aanvaarding in overleg. kamer, fraaie badk., garage, berging. ÜBACH OVER WORMS, Namiddagsche DriessenI_^ ""*** ~ KLIMMEN, Ransdaal. Vraagprijs f 139.000,-k.k. 7704 Maandlast vanaf f 219,-*

**" „m | * Halfvrijst. woonhuis met garage tuin. Ind: _~.„. , Volg de borden vanaf de Grensstraat.a " bet- ,oliet' L-vormige woonkamer ca. ÜBACH OVER WORMS, Centrum.
35 m2, keuken met aanrechtcomb.,4 slpk.. Drive-in woning met royale garage, L- 7nun»r uau i_ nn lenniiiiDbet. badk. met douche, toilet, v.w., zolder vormige woonkamer, open keuken met £UIML>Aü VAIM 14.UU - 10.UU UUH.

_»~ via vliezotrap. Aanvaarding direkt. install., 3 slpk., compl. badk. H__ Vraagprijs f 115.000,-k.k. 7724 KERKRADE, Bosberg.

!É I JÊÉÊÈË ü^ \ Halfvr. woonhuis met inpandige garage, Ingericht door: Van Sloun,
HW«_____-^iM __*'* \ achtertuin ±tegen bos, ruime hal, woonkamer. Industriestraat 23, Sittard.

"*Mn - **'*^*.. "" »»» ___*Ml Hl. I \ keuken met luxe mr. 1e verd. 3 slpk. badk. \/__i„ Aa h_.^ o_ „_r,_. _i_, c,,„ai_»,_..._.. u.-_?__. ___i^_.Ms________r * _ i-_ . . i - a _i- volg de borden vanar ac tygesnovergracht.jf^TVf. ■"■ in ii» ii iJMÉIit «__F_____B___i BP tiwr " met ligbad, v.w., 2e toilet. Aanvaarding 3 " "
__■ _HM______OoH_^ ,<^^^^r^ .. r,-

Koopprijs f 77.500,-k.k. 7758 umm A.

_
■»-■r^M Vraagprijs f 148.000,-k.k. 7540 ZONDAG VAN 14.00 - 16.00 UUR

HOENSBROEK, Lotbroek. L^l_P* VOERENDAAL HEERLEN, Heerlerheide.
Halfvr. woonhuis met kelder, hal, keuken, | : .P_^ Ér _l_j Appartement op 2e verd. met hal, woonka- Maandlast vanaf f 272,-*
woonkamer, achtertuin, berging. 1e verd. __M_ill^l^!,^__|r _■ mer, open keuken, 1 slpk., badk. met douche. Volg de borden vanaf de Ganzeweide to de Rabobank3 slpk., badk., douche, v.w. 2e verd. zolder. »"***<* „ - ■<4ÊmW mk v.w. en toilet. Bouwjaar 1980. Aanvaarding . [__■■ Aanvaarding evt direkt Kooooriis f 155000 -k k 779

_
'" Overleg. 'Uitgaande van een 100% hypotheek en rekening

Vraagprijs f 87.000.- k.k. 7596 Koopprijs f 155.000. k.k. 7723 Koopprijs f 45.000,-k.k. 7615 gehouden met de hoogste eerste jaarlijkse bijdrage

2^sZm QS Rente B°/o 3 jaarvast

15 \mY tt o _£'n/° ? lf-3 _vaSt !_! . n_^__kl Stuur mij vrijblijvend informatie over:Ktfa 8,85 % stabielhypotheek 111 IIUSl____| ■ ZJ |--|| U"^ 9,5% 30 jaar vast. l_f\/ll
B_^_l II 1_ L. I | _L H H Naam: I

iytff_WW^*f^ I «Voor hypotheek omzettingen. Adres:
ÉMJÉ I " Ook als u geen huis via Stienstra koopt. Postcode: Plaats: _> IDB I Telefoon: I

B____B__M__ÜLri__Él__B______r lT- L_i_. iI. _>!__ r__i Heeft u een eigen huis? _ .fe^__s__H __PHtr____W__T___l__l__L,_r f*J_r_P r-T-T*.ra__i . In envelop zonder postzegel zenden aan Stienstra Heerlen fl
MAM Informeer dan naar de mogelijkheden Makelaardij BV, Antwoordnummer 40. 640CVB Heerlen. MWBfVBPH IPWI PPVI __?__i__r____l-i_iP___i risicoloos een ander huis te kopen.

fVr_N_.
KOOP 1

Halfvrijst. woonhuis, 3
slpk., garage, kelder en
zolder. Voorzien van cv.
Koopprijs ’ 89.000,-k.k.

BRUNSSUM
Ruim woonhuis met mo-
gelijkheid voor het bou-
wen van garage. Ind.:
kelder, hal, toilet, woon-
kamer, keuken, badka-
mer, 1e verd.: 3 slpk.,
voorz. van gas-cv., per-
ceel 388 m2. Vraagprijs:

’ 105.000,-k.k.
HEERLEN

Limburgiastraat. Ruim
woonhuis (enige renova-
tie vereist) met achter-
om, perceel 175 m2.
Vraagprijs: ’ 79.000,- k.k.

HEERLEN
Centrum. Goed onder-
houden ruim tussenlig-
gend woonhuis met ach-
terom, perceel 189 m2.
Ind.: entree, hal, toilet,
woonk., open keuken,
serre, doucheruimte,
berging en tuin, kelder,
1e verd. 2e woonk., keu-

ken, toilet/doucheruimte,
2e verd., 3 slpk., en zol-
derberging. Vraagprijs

’ 109.000,-k.k.

HEERLEN
Noord. Tussenliggend
woonhuis met gas-cv.,
garage, berging, voor-
/achtertuin, perceel 181
m2, bwj. 1975. Ind.: en-
tree, hal, woonk.,
5,75x5,70 mtr., open
keuken 2,80x2,50 mtr.,
1e verd.: 3 slpk., badk.,
met ligbad en 2e toilet.
Koopprijs ’ 115.000,-k.k.

HEERLEN
Schaesbergerveld:
bouw grond circa 350
m2. Pr.n.o.t.k.

HEERLEN
Object voor diverse
doeleinden geschikt, o.
a.: ruim woonhuis met
bedrijfs- of hobbyruimte,
perceel 845 m2, eventu-
eel kan een gedeelte als
bouwterrein afgesplitst
worden. Vraagprijs

’ 145.000,-k.k.

HOENSBROEK
Goed onderhouden tus-
sengebouwd woonhuis
(landhuistype) met gara-
ge, cv., voor- en achter-
tuin. Ind.: hal, toilet,
woonkamer, open keu-
ken; 1e verd.: 3 slaapka-
mers, badkamer met lig-
bad en 2e toilet. Vraag-
prijs ’ 129.000-k.k.

KERKRADE
Chèvremont: ruim woon-
huis, event. geschikt als
woning in comb. met
winkel of kantoor. Vraag-
prijs ’ 69.000- k.k.

KERKRADE
Nabij centrum, ruime
tussenwoning met gara-
ge, voorz. van gas-cv.,
perceel 200 m2. Ind.:
hal, toilet, woonk.,
5.80x4.00 mtr., achter-
kamer 5.00x3.98 mtr.,
keuken 4.60x3.20 mtr.,
met luxe aanb.keuken,
geheel onderk., 1e verd.:
3 slpk., badk., met ligb.,
en 2e verd. met o.a. 2
mansardekamers en
zolderberging. Vraag-
prijs ’ 129.000-k.k.

SCHAESBERG
Nabij centrum, ruim
woonhuis met kleine bin-
nenplaats, perceel 124
m2. Ind.: hal, woonka-
mer, 5.45x5.00 mtr.;
keuken 4.10x3.95 mtr.;
kelder, toilet, berging; 1e
verd.: 3 ruime slaapka-
mers, badkamer met lig-
bad en 2e toilet, vaste
trap naar zolder. Pand is
voorzien van dakisolatie
en benedenverdieping
van rolluiken. Vraagprijs

’ 119.000-k.k.

SCHINVELD
Goed onderhouden vrij-
staand woonhuis met
garage, voorz. van gas-
cv., bwj. 1960. Perceel
245 m2. Ind.: entree, hal,
toilet, kelder, woonka-
mer, circa 33 m2, keu-
ken met moderne inrich-
ting, bijkeuken, 1e verd.:
3 slaapkamers, badka-
mer. Koopprijs

’ 129.000-k.k.

SCHINVELD
Goed onderhouden boe-
renwoning voorz. van
gas-cv., met omsloten
binnenplaats en hobby-,
bedrijfsruimte circa 100
m2, perceel 645 m2. Ind.: hal, toilet, woonk., met
open haard, keuken, ge-
welfde kelder. Geh. be-
nedenverd. met plav.
vloer. 1e verd.: 3 slpk.,
badk. met ligbad. Vraag-
prijs ’ 149.000-k.k.

SCHINVELD
Vrijstaand woonhuis met
garage, voor-/achtertuin,
bwj. 1972, voorz. van
gas-cv. Ind.: entree met
leisteenvl., garderobe-
kast, kelderkast, toilet,
woonk., dichte keuken
met eiken aanb.keuken,
1e verd.: 4 slpk., badk.
met ligbad en 2e toilet,
vliezotrap naar zolder.
Koopprijs ’ 159.000,-k.k.

136125

MUNSTERGELEEN Peterstraat
In centrum gelegen eenvoudige woning met berging

W en tuin. Ind.: o.a. woonkamer, keuken, douche, 3
9 slaapkamers, zolder met vaste trap. Vraagprijs:'"
Q ’ 78.000,-k.k. °'" MUNSTERGELEEN Kerkstraat
9 . Uitstekend onderhouden halfvrijstaand woonhuis met,

cv., garage, aparte berging en royale tuin. Ind.: o.a. C:

provisiekelder, keuken, doorzonkamer, badkamer, 3{h
slaapkamers en zolder met vliezotrap. Begane grondie
is voorzien van isolerende beglazing. Vraagprijs:»

’ 130.000-k.k. ;
GEULLE Mevr. v.d. Meystraat
Op uitstekende stand gelegen halfvrijstaand woon-i
huis met cv., garage en tuin. Ind.: kelder, doorzonka-r
mer, keuken, 3 slaapkamers, badkamer. Vraagprijs: M

’ 129.000-k.k.
STEIN/Omphaliusstraat
Bij winkelcentrum gelegen woning met berging enjj(
tuin. Ind.: o.a. woonk., keuken, grote serre, 4 slaapk., p.
douche, zolder. Vraagprijs: ’ 98.000,-k.k.
STEIN Arnoldenstraat RHalfvrijstaand woonhuis met garage en tuin. Inl. pro-"
visiekelder, hal, L-vormige woonkamer, in open ver-*'1
binding met serre, open keuken met moderne inrich- *<ting, badkamer, 3 slaapk., vliering. De woning is ver-^bouwd en modern afgewerkt. Voorzien van gas-cv.r
Vraagprijs: ’ 109.000-k.k.

TE HUUR

" BRUNSSUM/Rumpenerstraat

" Naast supermarkt gelegen dagwinkel, voor diverse,]""
£ doeleinden geschikt. Nuttige vloeropp. 115 m2, breed
Q voorfront. Huurprijs in overleg te bepalen. i

" GELEEN Rijksweg-Zuid i
" Winkelruimte 40 m2met magazijnruimte. Gelegen 1
Q nabij grootwinkelbedrijven, uitstekende parkeergele- U
£ genheid. Voor diverse doeleinden geschikt. Huurprijs: I
£ f 650- per maand.

J mEUVEKO
I ASSURANTIËN EN ONROEREND GOEDBV
I Rijksweg-Noord 45, 6162 AB Geleen
I Tel. maandag t/m vrijdag: 04494-49450
■f Tel. zaterdag van 10.00 tot 14.00 uur: 04402-75096. i

y

BRUNSSUM-Klingelsberg: halfvrijstaand landhuistyp |
met gas-cv., garage en tuin. Luxueus uitgevoerd. Goe ,
onderhouden. Geheel geïsoleerd. Bouwjaar 1980. Wooi
kamer met open haard, zeer luxe keukeninstallatie met a(
paratuur, 3 slaapkamers, luxe badkamer met o.a. ligba
en douche. Zolder met grote hobbyruimte. Vraagprij

’ 179.000-k.k.

BRUNSSUM - Nabij Centrum: halfvrijstaand woonhui
met gas-cv., garage en tuin. Goed onderhouden. Hf
pand is geheel onderkelderd. Ind 0.a.: royale hal, L-vorrni
ge woonkamer ca. 55 m2met open haard, luxe eiken ket
keninstallatie met apparatuur, drie slaapkamers, badkd
mer met o.a. ligbad en douche. Koopprijs ’ 148.000-k.K
HEERLEN - Direkt grenzend aan het centrum: Woor
huis met gas-cv., berging en tuin. Ind. o.d. kelder, roya'
hal, woonkamer, keuken, 5 kamers, badkamer, zolde*
Vraagprijs ’ 119.000- k.k.

HEERLEN - Weiten: Rustig gelegen drive-in woning m<
gas-cv., garage en tuin. Ind. 0.a.: woonkamer met parke
vloer, royale eetkeuken, 4 slaapkamers, badkamer m<
ligbad. Goed onderhouden. Vraagprijs ’ 117.500,-k.k.

HEERLEN - Nabij centrum: Riant gelegen en goed of
derhouden vrijstaand landhuis met gas-cv., mooi aang'
legde tuin met veel privacy, inpandige dubbele garag*
Ged. van dubbele beglazing voorzien. Ind. 0.a.: provisi*
kelder, waskelder, royale hal, sfeervolle living ca. 55 m
met nivo-verschil, open haard; compleet ingerichte keukC
met apparatuur, speelkamer, 5 slaapkamers, 2 badkS
mers, zolderruimten. Het geheel is voorzien van cc*
alarminstallatie. Koopprijs ’ 490.000- k.k. I

HOENSBROEK - Centrum: appartement gelegen in h
voetgangersdomein. Ind. 0.a.: woonkamer, keuken rt)

droogruimte, vier slaapkamers, doucheruimte. Kooppi"

’ 65.000- k.k.

HOENSBROEK - Centrum: (Markt) appartement fl*
gas-cv., berging, lift. Ind. 0.a.: woonkamer ca. 31 m2, kei
ken, 2 slaapkamers, badkamer. Koopprijs ’ 70.000- k-l
HOENSBROEK: halfvrijstaand voormalig woonhu*
thans alskantoor/praktijkruimte in gebruik. Voor vele dof
einden geschikt. Ind. 0.a.: 2kelders, royale hal,keuken, 1
kamers, grote zolder, gas-cv. Vraagprijs ’ 165.000- kJ

KERKRADE: tussengelegen woonhuis met gas-cv., t>4
ging en tuin. Het pand is goed onderhouden en gedeefjfl
lijk van dubbelebeglazing voorzien. Ind. 0.a.: woonkarnej
keuken met eethoek en met luxe kunststof keukeninstalfl
tic met apparatuur, drie slaapkamers, badkamer. Koofl
prijs ’ 107.500-k.k.

KERKRADE-West: goed gelegenvrijstaande semibungf
low met gas-cv., garage en tuin. Zeer goed onderhoudt .
Grotendeels van dubbele beglazing voorzien. Ind. o-*j
royale hal met plavuizenvloer, eiken keukeninstallatie tf*
apparatuur, L-vormige woonkamer ca. 45 m2met op*
haard, werkkamer, drie slaapkamers, badkamer met o-T
ligbad en douche. Vraagprijs ’ 295.000- k.k.

SCHAESBERG; vrijstaande bungalow met gas-cv., Q&*
ge en grote tuin. Perceelsopp. ca. 1780 m2. Rustig ge'-
gen in de nabijheid van een groot natuurgebied. Ind. o\
kelder, royale hal, L-vormige woonkamer met open haa^groot terras met open haard, keuken, drie slaapkamer
badkamer. Vraagprijs ’ 285.000- k.k. __
SCHAESBERG: groot halfvrijstaand woonhuis met S 3*
cv., garage, berging en grote tuin. Opp. 511 m2. Goed".
derhouden. Ind. 0.a.: kelder, L-vormige woonkamer ca- °Jm2, keuken, bijkeuken, 4 slaapkamers, badkamer, W*.
mansardekamers, zolder. Vraagprijs ’ 177.500,-k.k. I

„_ SCHAESBERG-Nabij <*£
trum: groot vrijstaand her*
huis met cv., garage en wt

MÊii: te tuin. Ook zeer geschikt*'■'^pW_py*_!-"" ,
""""»"~ / woonhuis met praktijk/ka^

toorruimte e.d. Ind. o.a-:..
kelders, royale hal, woon*

fc»-=A m . mer ca. 40 m2, serre, *-Wk%£_____r m,«ï I ken' 4 slaaPkamers'b
W^ÊaÊ&ÊÊMmimmm Vraagprijs ’ 169.000,-kK'
SCHAESBERG: Vrijstaand woonhuis met gas-cv., 9jv
ge, tuin en extra ruimte geschiktvoor o.a. winkel, kan'%
praktijk e.d. Ind. 0.a.: 2 kelders, woonkamer ca. 31
royale keuken met een luxe eiken keukeninstallatie
apparatuur, drie slaapkamers, badkamer. VraagP

’ 125.000,r-k.k.

ÜBACH OVER WOP^i
A jÊÊk _Ü halfvrijstaand woonhuis j 1jj|| 1 ..! I gas-cv., garage en tuin- fiI 0.a.: kelder, woonka^;

I keuken, bijkeuken, .e.
Taxaties V

n* a_" Koop en verkoop N.
PlCkeC Hypotheken X

makelaardij bv 1 _^
n_R-4148 19

van Itersonstraat 15, Schaesberg. Telefoon: 040
Postbus 31193 6370 AD Schaesberg
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I Te koop
Hint. Ardenner boerderij anno 1660, oppervl.
■015 m2, mcl. of excl. antiek meubilair. Prachtig
Heiegen a/d oever v.d. Semois in Rochehaut (B.).
Hoopprijs resp. 6.250.000- of 5.000.000 Belg.
■'es.
Hlhalet (gemeubileerd), gelegen domein Molen-
■ieide te Houthalen-Helchteren (B.). Jaarl. bijdrage
Hb.ooo B.frcs. Koopprijs 650.000- B.frcs.
Htunclass bungalow gelegen in het „Domaine"■nr. 92) in Grand Han (B.), nabij Durbuy en Bar-
H'aux. Koopsom ’ 50.000,-.

HiJungalow gelegen in het recreatieparc Des Trois
H'rontieres in Gemmenich (B.). Goede verhuurmo-
■Selijkheden. Vr.pr. ’ 78.000- k.k.
Iftuim woonhuis m. fl. tuin, gelegen i.d. Stations-
straat te Moustier sur Sambre (nabij Namen).
■Koopsom ’ 50.000- k.k.

I_l^_________H______________l^___HH^_ _^ *ll__l ___l___»4_l__^_____^J_i *00P - VERKOOP - HUUH ■II V "■ VERHUUR - HYPOTHEKEN -lfcii^Bß__^__rr_^_______a_i verzekeringen ■ beheer -HES _É_É__w_i___P____s___ AUCtax*tiis
■H___S______L________«________F\ >

V TEKOOP/i
Elsloo, Past. Daemenstraat. Prima onderh., goed I
loisoleerd hoekwoonhuis met gas-cv., gar. en kelder.

Ind.: gang, bet. toilet (vernieuwd), L-vorm. woonkamer I
in open verb. met uitgeb. eetkeuken met schrootjespl. I

verd.: 4 slpks., bet. douche met v.w. (vernieuwd), ■
geh. verd. met schrootjespl. 2e verd.: beschoten en I
begaanb. zolder te ber. via vliezotrap. Vraagprijs: I

’ 129.000-k.k. Aanv. in overleg.
Elsloo, Burg. Maenenstraat. Mooi gelegen halfvrijst. I
woonh. met gas-cv. en garage. Ind. bet. hal met berg- I
kast, bet. toilet, L-vormige woonkamer met eiken par- I
ketvl. en open haard, grote eetkeuken met kunstof
aanr.comb. 1e verd.: 3 ruime slpks., bet. douche met I

' v.w. 2e verd.: beschoten en begaanbare zolder, te ber. I
'via vlizotrap. Vraagprijs ’ 129.000- k.k. Aanv. spoe- I

Elsloo, Burg. Maenenstraat. Bijz. goed afgew. luxe I
halfvrijst. woonh. met allevoorz. in direkte omgev. Ind.:
hal met hardhout, trap (iroko), L-vorm. woonk. met I
open haard, open aangeb. eiken keuken met eetbar, I
parterre geh. voorz. van plavuizen vloer, gar., berging I
metkelder, 1e verd.: geheelvoorz. van eiken parketvl., I
3 slpks., één met v.w., badk. met douche, 2e toilet en I
v.w. 2e verd. zolder te ber. via vliezotrap. De woning is I
zeer goed geïsoleerd en heeft veel extra's. Vraagprijs I

’ 154.000-k.k. Aanv. in overleg.
Urmond, Staakijzerstraat. Mooi halfvrijst. won. I
(bouwjr. 1977) met gas-cv. en gar. Ind.: hal met toilet,
L-vormige woonk., open keuken, 4 slpks., badk. met I
2e toilet en ligbad. Zolder: te ber, via vliezotrap. De I
geh. ben. verd. is voorz. van tegelvl., dak en spouw zijn I
geisoleerd. Vraagprijs: ’ 145.000-k.k. Aanv. in over- I

Elsloo, Michiel de Ruyterstraat. Op goede woon- I
stand gel. uitmuntend onderh. halfvrijst. woonh. met I
gas-cv., dubbele gar. en vrije achtertuin. Ind.: mooie I
hal, provisiekelder, luxe bet. toilet, L-vorm. woonk. met
parketvl., open haard en balkenpl., uitgeb. eetk. met
Am. keukenuitv. en div. inb.app. 1e verd.: overloop met
kast, 4 slpks. met rolluiken, bet. douche met v.w. 2e
verd.: berging. Vraagprijs ’ 135.000- k.k. Aanv.:
n.o.t.k.
Bom, Diepdal. Degel. geb. goed geïsoleerd halfvrijst.
tooonh. met gas-cv., gar., hard. koz. en veel extra's
zoals eiken keuken, etc. Ind.: hal, woonk., eetkamer
met niveauverschil, eetkeuken, 3 ruime slpk., bet.
badk. met ligbad en 2e toilet, bergzolder. Vraagprijs

’ 135.000-k.k. Aanv.: in overleg.
Holturn (gem Bom), Veldgraafweg. Goed onderh.
ged. geïsoleerd halfvrijst. woonh. met gas-cv., garage,
div. rolluiken en aparte berging. Ind.: hal, ruime
Woonk., bet. eetk. met kunststof aanr.comb., 3 slpk.,
bet. badk. met ligbad en 2e toilet, bergzolder. Prijs: op
aanvraag. Aanv. n.o.t.k.
Obbicht, Pater Pelzersstraat. Rustig halfvrijst.
Woonh. met gar., bwjr. 1978. Ind.: bet. hal, L-vorm.
Woonk. met open haard, open keuken, 4 slpks., luxe
badk. met ligb., v.w. en 2e toilet, zolder te bereiken via
vliezotrap. Vraagprijs: ’ 143.000- k.k. Aanv. in over-
leg.
Weiten (Heerlen), Mergelsweg. In nabijheid van veel
9roen gelegen drive-in-woning met gas-cv., inp. gar.
en grote achtertuin. Ind.: bet. hal, gar., aparte berging,
'uin/slaapk. met v.w. 1e verd. royale woonk., eetkeu-
ken met schrootjeswand en rvs-aanr. 2e verd 3 slpks.,
bet. badk. met ligb., v.w. en 2e toilet. Vraagprijs

’ 109.000- k.k. Aanv. in overleg.
Stem, Heerstrat C. nabij winkelc. gel. halfvrijst.
Woonh. met gas-cv. en grote gar. Ind.: hal met
schrootjespl., bet. toilet, L-vorm. woonk. met
schrootjespl., moderne eetk., bet. gar met deur naar
'vin. 1e verd.: 3 slpks., met schrootjespl., luxe bet.

badk. 2e verd. zolder, te ber. via vaste trap. Vraagprijs:
f 137.000- k.k. Aanv. in overleg.
Elsloo, Spoorstraat. Goed onderh. vrijst. woonh. met
9as-cv., gar. en veel tuin. Ind.: gang, toilet, provisie-
kelder, bet. eetkeuken met kunststof aanr.comb.,
Woonk. en bijkeuk. 1e verd.: 3 slpks., douchecabine,
2e verd.: besch. en beg. zolder te ber. via vaste trap en
niog. voor 4e slpk. Vraagprijs ’ 142.500-k.k. Aanv. in
overleg.
Stem, Ganzenweide: Op goede woonstand gel.-
royaal vrijst. woonhuis met gas-cv., bet. gar. met zold.,
grote achtertuin. Ind. hal met tegelvl. en hardh. trap,
toilet, woonk. met open haard en schoonmetselw.wan-den, bet. eetkeuken met div. inb.ap., kelder, 1e verd. J
ruime slpks. met schrootjespl., luxe bet. badk. 2e verd.
zolder en bergzold. te ber. via vaste trap en mog. voor
4e slpk. Vraagprijs: ’ 249.000- k.k. Aanv. in overleg.

Elsloo, Koolweg. Luxe afgewerkte tussenw., waarvan
benedenverd. halfvrijst. Ind.: hal met schoonmetselw-
:Wanden, toilet, provisiek., luxe eiken keuken met div.
'nb.app., ruime woonk. met open haard, Oudhollandse
b'- en open trap naar verd., serre, 1e verd.: ruime
f^erl., 3 ruime slpks. (2.4x4.3 - 3.5x4.75 - 3.3.x3), luxe
bet. badk. met ligb., v.w. en 2e toil. 2e verd. ruime
besch. zolder, te ber. via vliezotrap. Op binnenplaats
9el- gar., oude bakkerij en bergingen. Percopp. 575
",8- Vraagprijs ’ 147.000-k.k. Aanv. in overleg.

_E__________l
Sehn^e RIJSCHOOL Th.
__72__t. Ririgoven 62,r5-3?^

_
Schaesberg, tel.?_. art34- De eerste 5 les-

N^LE „iAMENS. Januari?<_ '"aart. 78,5% geslaag-
-I_°n n.. Instituut Waai-. _ He,./' Raadhuisplein
t. A r 1_n' tel- 045-713717$<_,♦' fat-talaan 44, Maas-

U lest toch ook bn een
GRK 81-RUSCHOOL.
Herkenbaar aan de gele
stickers.

"Aiw/B-Motorrijschool

Nico Zoet
met mobilofoon

uitsluitend privé-les
Tel. 045-456772.

Ne oportstudio Body Gym
Üj r̂'erbaan 137, Heerlen, tel. 424370. Geopend dage-
nirig u 11'°° tot 2300 uur dames en heren fitnesstrai"
voor' Kracr)tconditie en circuittraining en bodybuilding

' 3mes en neren- Met beste Amerikaanse accom-a«e en gediplomeerde leiding.

17a I___skn LIMBRICHT, Provlnclaleweg
At, KUUU Zeer ruim halfvrijst. herenhuis met cv. en grotetuin.

Ind.: sout.: garage, waskelder, prov.kelder. Beg.
!/!/____r»!«_________ grond: hal, doorzonkr., keuken. Eerste verd.: 3
Tf()ofiilUijZCn slaapkrs., badkr. met ligbad, v.w. en toilet. Tweede

verd.: te ber. via vaste trap met hobby/slaapkr. en
berging. Vraagpr. / 159.000,-k.k.

AMSTENRADE
T.o. kasteel gelegen ouderwoonhuis metcv. en gro- SITTARD, Ophoven
te achtertuin. Ind.: prov.kelder. Beg. grond: gang/en- Zeer luxueus verbouwd vrijst. woonh. metfraaietuin
tree, woonkr., woon-/eetkeuken, serre, toilet en en om- ruime entree, living met open luxe keuken
badkr grote berging met zolder. Eerste verd' 3 met app. Eerste verd.: 4 slaapkrs. en luxe badkr. metslaapkrs. Tweede verd.: te bereiken via vaste traD ligbad, dubbele v.w. en 2e toilet. Prijs ’ 160.000,-k.k.
71ien.nnnm_ïSardBkrs' en zolderberging. Prijs/ 105.000,-k.k. u a ' SITTARD, Vliekstraat

Fraai vrijst. herenhuis met cv., garage, onder arch.
BORN-BUCHTEN Karr.__t.__. aangelegde tuin en o.m. hal met leistenen vloer, L-
Uitst onderh haifvriict ~,___i. ■ vorm. living met open haard en leistenen vloer, mo-enmoo"etu n Ind o _■__."!? T* ?3rage' Cv' derneluxewoon/eetkeuken.Eersteverd.: 3slaapkrs.,
bar en compl' uitr leVsti' _._ .'keuken, met

L
eet- badkr. met ligbad, toilet en v.w. Tweede verd.: vaste

fraaie baX Tweede verrf " 4._lï__n_ °'k slaaPkrs' trap naar hobbykr., cv.-ruimte, bergruimte. Bouwjr.
He. geheel is^c^ 1976. Prijs/179.000.-k.k.

gS^WSïaT"'IstoOOo"^^' 9ed'dUbb-be" fTEIN' Dr°SS' *"*»«"*MX ' loouuu- K-x- Ruim vrijst. woonhuis met inp. garage, kelders, cv.
HFFRi fn __»_.. en arote mooi aangel. tuin (z-w). Ind.: o.a. hal, L-
Nabh centrum mn_ t.Bat vorm' woonkr' met Padcetvloer, open haard, eetkr.,mimi inn_nrii_l 9elegen woonh.met cv., kelder, keuken met luxe uitr., mooi overdekt terras. Verd.: 4
keuken ■?_«__- 9 ka?,? en tuln' lnd" oa- woonkr- slaapkrs.. badkr. met ligbad, douche, toilet en v.w.
Vraaaor f lO .__._' _ Lkr"vlierlDa- Afw.: o.a. veel parket- en tegelvl., sierpleister, voor-vraagpr. f 105.000,-k.k. zetramen etc. Vraagpr. f 210 000-k.k.

HOENSBROEK, Nobellaan RUMIiIIOW Cf! t miflhlËÈSRuim halfvrijst.woonhuis metaanbouw, cv., garage MJUMMgaiU9T CMi AjOIMUiiUiS
en mooi aangelegde tuin.Ind.: o.a. hal,woonkr. (± 45m2) metopen haard, keuken met luxeuitr., bijkeuken, BINGELRADE, Dorpsstraat
3 slaapkrs., badkr. Het geheel is mooi afgewerkt. Landelijk gelegen vrijst. landhuis met aanbouw, cv.
Vraagpr. f 155.000-k.k. en grote tuin fperc.opp. 866 m2). Ind. 0.a.: hal, kan-

toor, woonkr. met open haard, keuken, bijkeuken.
NIEUWSTADT, Randenborgweg Eersteverd.: overloop, toilet, 4slaapkrs., badkr., ber-
Riant gelegen halfvrijst. woonhuis met cv., garage ging. Tweede verd.: grotezolderte bereiken metvas-
en prachtige tuin (opp. 456 m 2). Ind.: hal met traver- te trap. Parterrevloeren voorzien van plavuizen,
tinvloer, keuken, ruime woonkr., 4 slaapkrs., badkr. Spouwen dak geïsoleerd. Aanv.: spoedig,
met douche, v.w. en 2e toilet, zolder. Aanv.: direct. Prijs ’ 285.000-k.k.
Vraagpr. ’ 145.000,-k.k BRUNSSUM, Schumanstraat
NUTH, Burg. Cremersstraat Fraai gelegen vrijst. bungalow. Ind. souterrain: gara-
Halh/rijst. herenhuis metcv., garage,berging en gro- 'ge, provisie.cv.-kelder. Beg. grond: ruime hal, li-
te tuin. Ind.: kelder, hal, L-vorm. woonkr. (46 m2) met ving, grote woon-/eetkeuken, 3 slaapkrs., badkr. met
parket en open haard, luxe keuken met app. Verd.: 3 ligbad, v.w. en 2e toilet. Aanv.: i.o. Vraagpr.
slaapkrs., badkr. met zitbad en toilet. Tweede verd.: ’ 235.000,-k.k.
zolder en 2 mansardekrs te bereiken d.m.v. vaste
trap. Opp. 665m2. Vraagpr. ’ 235.000-k.k. 'T1** /lfff ff
OIRSBEEK, MozartstraatRuim halfvrijst. woonhuis met cv., garage en tuin. HEERLEN
Ind.: hal, woonkr. met open haard, keuken. Eerste Nabij centrum gelegen goed onderhouden boven-
verd.: 3 slaapkrs., badkr. met ligb., douche, toilet en woning met cv. Ind.: provisiekelder. Beg. gr.: hal.
v.w. Tweede verd.: grote hobbyruimte. Het geheel Eerste verd.: woonkr.-en-suite, moderne keuken, toi-
goed geïsol. Alle vloeren voorzien van parket. let. Tweede verd.: 3 slaapkrs., luxe badkr. Huurpr.
Vraagpr. ’ 168.000-k.k. / 650-p.mnd.

Taxaties Verzekeringen WJ ptQQ pi II ITFRQ
Hypotheken Financieringen ■=! L_/RO. RUIvl I I-110

* makelaardij onroerend goed sittard maastricht venlo
6131 AS sittard stationsplein 1 tel 04490-19151'

Openingstijden Sittard: Op werkdagen van 08.30-18.00uur. Zaterdag van 10.00-13.00uur. M

COUMANS-SCHEPERS HOLDING B.V.
een vitale onderneming met een aantal werkmaat-
schappijen in de industriële- en handelssektor, zoekt
wegens het vertrek van de huidige medewerkster, op
korte termijn contact met een

DIREKTIE-SECRETARESSE
Voor deze funktie vragen wij:
- een middelbare schoolopleiding, aangevuld met

een secretaresse-opleiding (bij voorkeur
Schoevers)- enkele jaren ervaring in soortgelijke funktie- goede kennis van de moderne talen
(Frans absoluut vereist)- goede uitdrukkingsvaardigheid- en contactuele
vaardigheden

- gewenste leeftijd: 20-25 jaar- woonachtig omgeving Geleen-Sittard

Belangstellenden worden uitgenodigd hun sollicitatie-
brief - met vermelding van opleiding en vervulde funk-
ties - vergezeld van een recente pasfoto, te richten
aan:
Direktie Coümans-Schepers Holding B.V.
Postbus 160 Burg. Lemmensstraat 109
6160 AD Geleen, tel. 04494-46400

Voor
alle duidelijkheid...

W^ moet u bij Keser zijn.
H^ Want Keser laat niets aan het
H toeval over als het gaat om uw tijdelijke H
W baan. Wij vragen met spoed een H
I Offsetdrukker 1

met ervaring
I Uiteraard kunnen zowel mannen als vrouwen reageren. I

H Das duidelijk bij Keserpd
■ «Volledig sociaal verzekerd "vakantiegeld. I

vakantie en feestdagen, kort verzuim en
I staan duidelijk vermeld I

op het wekelijks lqonow^_l_________

I^x
te koop

_______f_(________ii_'

______ MMWr

EN, Geleenbeeklaan
j landhuis met groot souterrain, bwj. '78,
il, kantoor, woonk. 60 m2met open haard!jnb.keuken met alle app., 4 slpk., 2 badk.l
495.000,- k.k..lnruil kl. woning mogelijk.
EN, Rijksweg-Noord

: rustiek halfvrijst. woonh. met cv., kelder
cq. garage (met aparte ingang achterzij-

leuke tuin. Ind.:- riante hal, woon-zitkamer
.n haard, mod. keuken met app., bij-was-
Verd. 3 ruime slpk., badk. met ligbad, 2e

:. Vaste trap naar 2e verd. waarop 2 grote
dakamers en berg. Prijs ’ 165.000- k.k.
RD, Leyerbroekerweg
)l. vrijst. woonhuis met garage, cv., kelder
le tuin. Tot. opp. 643 m2. Ind. hal,' woon-
r ± 38 m2met open haard, ruime keuken
verloop, 3 gr. slpk., badk. met ligb., 2e toi-vlooie ruime zolder. Vraagprijs ’ 210 000 -
.ERGELEEN, Gulikstraat
jngalow op 1e stand gelegen omgeven
chtige privé-tuinen opp. ± 900 m2. Ind.:
lm onder gehele woning mcl. inp. garage,
ustieke hal, I-woonkamer ± 60 m2metaard en tegelvloeren, open aanb.keuken
p., bijkeuken en tuindeuren naar groot
t terras, 4 ruime slpk., badk. met ligb.,
wast., 2e toilet etc. Optimale isolatie. Vr5.000-k.k.

ND, Swentiboldlaan
yale luxe bungalow/landhuis met inp. ga-
irj. '78. Tot. opp. 1120 m2. Kantoor, 4 slpk
' 395.000- k.k.
ÏSEN, Korte Raarberg
vrijst. villa met rieten dak, bwj. 1980. Op-
-1000 m2. Vraagprijs ’ 495.000- k.k.

GEVRAAGD:
ze relaties zoeken wij op korte termijn wo-
n allé prijsklassen.

136167

mW\ marinus krijntjes
IJI onroerend goed b.v.

Marisstr. 59 - 6165 AR Geleen■ II Telefoon 04494-51544

ABAZ
advies bem.ddelmgs-assurantiekantoor 2_etrtou_

BRUNSSUM, Vondel-
straat. Goedgesitueerd
halfvrijstaand woonhuis
met garage en royale
tuii- Vraagprijs

’ 92.500- k.k.
HEERLEN, Dalpad. Vrij-
staand bungalow met ga-rage. Drie slaapkamers.
Rustig gelegen nabij
Aambos. Vraagprijs

’ 229.000- k.k.
HEERLEN, Benzenra-
derweg. Mooi sfeervol
woonhuis met cv. Zeerruime indeling. Vraaqpriis

’ 129.000,-k.k.

HULSBERG, Bernhard-
straat. Halfvrijstaand
woonhuis met garage.L-kamer, eetkamer/keu-
ken. Drie slaapkamers.
Vraagprijs ’ 129.500-
-k k
SIMPELVELD, Huls. In
bungalowpark Laurent-
hof. Rustig gelegen
schakelbungalow. Ruime
slaapkamers, aanbouw-
keuken, luxe badkamer.
Panoramisch uitzicht.
Vraagprijs ’ 189.500--k.k.

GEVRAAGD
Voor bemiddeling vragen
wij woonhuizen in alle
prijsklassen. Het huis-
werk van ABAZ is werkmaken van uw huis. En u
weet: géén verkoop,
géén kosten.
Inl :De Doom 23, 6419CW Heeften

045-71873 1

Hydraulik SLANGEN,
Frissen bv, tel. 04406-
-40338.
'1 Saxonia driepunts
ZAAIMACHINE 2,64 mtr,
16 pijpen met nieuwe tele-
scopen, achteregge en
markeurs ’ 1600-, 1 Grim-
me Europa super met rol-
bodombunker als inge-
ruild ’3750-, 1 Hagen-
doorn met rolbodembun-
ker als ingeruild f 1750,-; 1
Miedema bv 60 boxenvul-
ler, bandbr. 60 cm hydrau-
lisch in hoogte regelbaar,
zwenkbereik 7 mtr in zeer
goede staat ’ 6750,-; 1
Kernper mestverspreider
3,5 ton dubbele strooiwals,

feremde as ’ 2200.-; 1
lengele ladewagen 21 m 3voor stalvoedenng, tech- ■nisch als nieuw ’ 3750,-; 1

Weiger ladewagen 24 m 3als ingeruild ’ 1500,-; 1
McCormick D 214 met
maaibalk ’ 800.-; 2 McCor-
mick DS 219 met herin-
richting ’ 1500-, ’ 1700-,
1Renault smalspoor super
5, 35 Pk, goed lopend

’ 3600,- mech. bedr. Fris-
sen BV Valkenburg a/d
Geul, tel., 04406-40338,
vert. H. Neven, tel. 043-
-641234.

direct technisch werk
voor:

loodgieter
Die zelfstandig kan
funktioneren bij een
bedrijf te Kerkrade.
Ruime ervaring is een
vereiste.

Bent u beschikbaar?
Neem dan voor meer
informatie direkt
kontakt op met onze
vestiging te Kerkrade.

randstad
uitzendbureau
Heerlen. Akerstraat 26.
045 - 71 85 15
Sittard. Rosmolenstraat,
04490 - 1 99 88
Kerkrade Hoofdstraat 42,
045-45 15 00

* makelaarskantoor assurantiekantoor
* taxatiebureau ■'■"'"/^B^\/~\!5M W * hyP°theekcentrum

SIMPELVELD: ’ 49.000- k.k. m
Eenvoudige doch redelijke woning met berging -^^ _<«*_» -«.en voortuintje, gezellig gelegen in de kern van _H^lÉ_ir
Simpelveld. Ind.: entree, woonkamer, open keu- l|fc>l^_i_t»__" _____ Iken, toilet met douche. Verd. 1 ruime slaapka- mM ,_^al|j
mer, vaste trap naar 2e verd. met slaapkamer. €_^________________
Leuk huisje voor een jonger stel.
KERKRADE-WEST ’ 115.000,-k.k.
Moderne tussenwoning met cv., berging en tuin. m ZM
Bouwjaar 1975. Ind.: hal, woonkamer, open keu- Fl ||b|
ken, berging. Verd. 3 slaapkamers en komplete jjÉlnjÉ|JHHg ll||M
badkamer, vaste trap naar 2e verd. waar 4e
slaapkamer is. Aanvaarding kan speedig plaats- |_*^
vinden.
HEERLEN-WELTEN f 129.000-k.k.
Moderne tussenwoning met cv., inpandige gara-
ge en tuin (18 m. diep). Bouwjaar 1976. Ind.: en-
tree, hal, hobby/studeerkamer, garage/berging $êm&&*& - win m w_m"

8.50x2.86; hal, L-vorm. woonkamer met deur KLIMMEN -Tiendstraat ’ 229.000- k.k.naar terras en tuin. Open keuken met excl. en Vrijstaand woonhuis met cv., garage en terras
komplete mr. Verd.: 3 slaapkamers, badkamer De woning heeft een royale indeling en een luxe
met ligbad en 2e toilet. Aanvaarding in overleg. afwerking. Als extra biedt het een inpandig
NIEUWENHAGEN - Apollolaan ’ 150.000,- zwembad (7x3 m) kompleet, uitgerust.
Moderne woning met cv., garage en flinke tuin. KLIMMEN - TER MAAR ’ 245.000,- k.k.
Bouwjaar 1972. Op schitterende wijze is de Rustlg ge|egen geschakelde bungalow met in-
woonkamer uitgebouwd (ca. 40 m 2), de keuke- pandige garage en 530 m 2grond. Degelijk ge-
n/eetkamer uitgebreid, een overdekt terras aan- bouwd in 1973 en keurig afgewerkt. Benedenver-
gebracht e.d. Op de verdieping bevinden zich 4 dieping: hal/entree, garage, berging, hobby-
slaapkamers alsmede een komplete badkamer. /slaapkamer. Beg. grond: L-vorm. living, open
Kortom een zeer aantrekkelijke woning voor de keuken met luxe inrichting, 3 slaapkamers, mooiegevraagde prijs. en komplete badkamer, zolder met vliezotrap.
GULPEN - Landsrade ’ 155.000-k.k. Fraai aangelegde tuin met prachtig uitzicht.
Eenmalig landelijk en rustig gelegen vrijstaand HULSBERG - AALBEEK ’ 247.000- k.k.
woonhuis met olie-cv. en tuin. Prachtig uitzicht. Rustjg en |ande|jjk gelegen vrijstaand landhuis■■ Voor een redelijke prijs een unieke kans om bui- met inpandige garage en tuin. Bouwjaar 1977,■■ ten te wonen. fraaie architektuur en keurige staat. Ind.: hal,
HOENSBROEK l-vormige living met open haard, eetkamer keu-
Moderne halfvrijstaande schakelwoning met cv., ken met luxe inrichting, werkspeelkamer en wijn-
inpandige garage en tuin. Bouwjaar 1978. Hal, /provisiekelder. Verd.: 3 royale slaapkamers en
woonkamer, keuken. Verd.: 3 ruime slaapka- mooie badkamer. Fraaie tuin met volop privacy,
mers, mooie badkamer met 2e toiet. Spoedig te <» .
aanvaarden. De vraagprijs van deze mooie wo- k

ning bedraagt ’ 155.000- k.k.

! ______^ ' L':':v--. :.SBBUBpBo. k L^hJn ____k.

yHi ■!I^^h _i___i-ll *"^^^-- IliSßl^öiP'^^

!lw_§___--- ■ __a___ _*_*htr_____r

WIJNANDSRADE - ’ 159.000,- k.k. SCHAESBERG ’ 295.000- k.k.
■ I Zeer goed gelegen halfvrijstaande bungalowmet Fraai gelegen landhuis met cv. dubb. garage en

garage, cv. en tuin. Bouwjaar 1968. Keurige ruim 1000 m 2 grond. Zeer royale indeling met o.a.
staat. Ind.: hal, toilet, luxe keuken, woonkamer, livin9- 46 m 2.keuken met compl. mr. 4 royale
balkon. Op iets lager niveau: 3 slaapkamers en slaapkamers, compl. badkamer. Aanvaarding in

badkamer. In het souterrain prov.kelder, overleg. Goede staat,
cv. waskelder en garage. Ideaal voor ouder ZELFSTANDIG WONEN IN VALKENBURG
echtpaar. Spoedig te aanvaarden. In het centrum gelegen appartementen met en-

tree, woonkamer met openkeuken, badkamer en
KLIMMEN - TERMAAR ’ 169.000- 2 slaapkamers. Interesse? Informeer vrijblijvend
Zeer modern en luxueus afgewerkt halfvrijstaand voor uitgereide inlichtingen. Over de prijs worden
woonhuis met cv., garage en tuin. Onder fraaie wij het wel eens.
architectuur gebouwd in 1974. Ind.: riante hal, toi- _^ÜËl____let, woonkamer met open haard en leistenen INFORMATIE &%
vloer, open keuken met excl. inrichting, garage- over B^^H_k
/berging. Op de 1e verd. zijn 3 royale slaapka- KOOP-VERKOOP
mers alsmede een komplete badkamer. Via vas- TAXATIES M
te trap is de 4e slaapkamer bereikbaar alsmede HYPOTHEKEN "
zolder/bergruimte. Spoedig te aanvaarden. VERZEKERINGEN

dagelijks van
OIRSBEEK 8.30 tot 12.30
Modern terras/schakelwoning met zeer ruime in- en van 13 30 m^deling en gemeenschappelijke tuin. Verdeeld tot 17.30
over 3 niveaus treft men aan: entree, toilet, ■.!___. m\Z-vorm. woonkamer, ruime keuken, zonnebalkon : '■* WËrnX^ _■_
(pal zuid), 5 slaapk., badk., cv.-bergruimte, gara- gÊ (pÉgÉL L.P.M, van de Pas
ge. Zelf geen onderhoud aan gemeenschappe- m\lijke paden, terrassen en groenvoorzieningen. Jjjjf J| s Zaterdags■ Deze onderhoudsvrije woning kost ’ 169.000,-. Wt zijn wij bereik-

KERKRADE - Kaalheidersteenweg tot 13 uur
’195.000- onder de num-Goed lopen cafetanabedrijf met boyenwoning en mers 045.
tuin, goed gelegen aan drukke verkeersweg. De 750610totale bedrijfsruimte is ca. 100 m 2groot. Overna- 751770
me van inventaris is mogelijk. In overleg te aan-
vaarden- J.G.M. Knuth.

H^^JgP van tk pas h.v "_mumJË
Te k. a. TRACTOR Cormik
1046, i.z.g.st. te bevr. Klein
Haasdal 60, Schimmert,
tel. 04404-1268.
Te k. DRAVERS merrie
gesch. v. rijpaard te bevr.:
Reijmerstokkerdorpstr.
143, Reijmerstok-Gulpen.

SCHAPEN en kalveren
gevr. bet. ’7OO- v. R.B.

’ 575- v. Z.B. extra kwal.
f 25- boy. not. Brouwers
04498-51645.
Te k. SCHAPEN en lam-
meren, te bevr. 04406-
-14664.

AARDAPPEL-VOOR-
RAAD-ROOIERS uit
voorraad leverbaar in 3 ty-
pes, tegen zeer lage prij-
zen, tevens nog enkele ge-
bruikte voorraadrooiers,
Jean Spons, Eijsden. tel.
04409-3018.

TARWESTRO te ko.
Tel. 04459-1308.
TRACTOR te k., merk McCormick, type 323. metkap, zeer weinig gel Tebevr. Bernhardsti
Beek, tel. 04402-71803.

Voor de stafgroep Hoogspanningsschakelstationsvan de af-
deling TRANSPORT vragen wij een

stafmedewerker b
De afdelingTRANSPORT is verantwoordelijk voor hettranspon
van electrische energie onder spanningen van 380- 150-50
en 10KV. Binnen deze afdeling draagt de groep Hoogspan-
ningsschakelstations de zorg voor de planning, het ontwerp
en de realisatie van schakelstations en kabelverbindingen.

Taken:
- Beheren en verder ontwikkelen van het archiefsysteem (ver-

H^^ - werken van storingsrapporten. Kema-rapporten. verslagen

__T^«__ ___^^^___^ _ll - Periodiek verrichten van keuringen aan hijsmiddelen
I 1 I ■%_____ reedschappen. ladders etc van de afdeling Transport;
M^^^_____J II IMM I - Bestellen van reservematenalen van oa. compressoren -■■_■_____■! W I - Up to date houden van het tekeningenbestand van de c

hem ressorterende reservematenalen en gereedschappen;
De NV Provinciale Limburgse Elektrici- . Assisteren van kollega's, o.a. bij het uittrekken van mater.
teits-Maatschappij te Maastricht is een van gro t e projekten
openbaar nutsbedrijf met ruim 1600
personeelsleden, dat de elektriciteits- Vereist:
voorziening in Limburg tot taak heeft. " Leeftijd: 25-30 jaar;

- Opleiding: MTS-E niveau metkennis van hydrauliek en of
Sollicitatiebrieven inrechterbovenhoek pneumatiek;
voorzien van hetkenmerk TP-M, kunt u - Kennis van de Duitse en Engelse taal;
binnen 14 dagen richten aan het hoofd - Bereidheid om zich wetten en normen eigen te make
van de afdeling Personeelszaken. betrekking tot keuringen, veihgheidsaspekten etc;
Nadere inlichtingen:Personeelsconsu- - Zelfstandig kunnen werken.
lent de heer M.N. Breij, op werkdagen Ervanng methet werken op een terminal strekt tot
telefonisch bereikbaar onder nummer aanbeveling
043-848888 toestel 2568.
Onze vacatures staan voor mannen en Standplaats:
vrouwen open. Maastricht.
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■"'""I Het Groene Kruis Regio
_P*jj£j E.N.S.U. vraagt voor

t
spoedige
indiensttreding:

Wijkverpleegkundige m/v
in 50% dienstverband

dit vanwege langdurige ziekte één onzer collega's, voor de duur
van de ziekte van deze collega.
Hij/zij zal worden ingezet in het buurtteam van de afdeling
Übach over Worms.
Hij/zij dient in het bezit te zijn van:
- opleiding M.G.Z. of H.8.0.V.- goede contactuele eigenschappen
- ervaring als wijkverpleegkundige en bezit van rijbewijs BE
strekt tot aanbeveling y

- leeftijd tot 35 jaar
Inlichtingen m.b.t. dezefunctie kunt u inwinnen bij dhr. Dre van
Neer, HWV van de basiseenheid Nieuwenhagen/Übach over
Worms, tel. 045-312955, bij voorkeur tussen 9 en 10.00 uur, en
bij dhr. Paul Bronckhorst, wijkverpleegkundige Groene Kruis
Übach over Worms, tel. 045-312304, tussen 11.30 en 12.30
uur.
Sollicitatiebrieven dient u binnen 10 dagen na het verschijnen

I van deze advertentie te richten aan:
Bestuur Groene Kruis regio E.N.S.U.
Postbus 31063, 6370 AB Schaesberg
■

i—— —^_—

K. ■ ** Het sektiebestuur VO van de Katholieke
V Schoolvereniging Heerlen e.o.

Ivraagt met ingang van 15 augustus 1983 voor
. HET PROF. COBBENHAGENCOLLEGE VOOR MEAO,
I Ruys de Beerenbroucklaan 29 te Heerlen, directeur de heer
' drs. J.M.C, van Daelen, tel. 045-718229

DOCENTEN (M/V)
- bedrijfsadministratie
- bedrijfseconomie
- algemene economie
- commerciële economie
- statistiek
± 57 lesuren
1e of 2e graad

Mavo St.-Vincentius a Paulo,
Adenauerlaan 21 te Heerlen, directeur de heer J.S.H.
Gubbels, tel. 045-213266

LERAAR/LERARES
MAATSCHAPPIJLEER

2 lesuren
2e of 3e graad

Sollicitatiebrieven uiterlijk 6 augustus a.s. aan het bestuur,
Postbus 196, 6400 AD Heerlen. ""

LI jC HEERLEN

met spoed gevraagd

REMPLACANTE-KASSIERE
vervanging wegens ziekte
Bellen: maandag 11.00-13.00, 045-713030
Vragen naar: dhr. Winkens l36ia

,

Rubber MATTEN in diver-
se uitvoeringen voor alle
doeleinden. Industrie
Werkplaats - Huis. Auto-
banden Sampermans, Wil-
lemstr. 80, Heerlen. Tel.
045-725910.
WASAUTOMATEN. Dui-
zend + één onderdelen uit
voorraad. Elektronik, Ge-
leen, Mauritslaan 112.
Goed Nieuws Telefoon:
bel 04498-54440. Elke week
een nieuw BERICHT.
GEBIT gebroken? Klaar
terwijl u wacht. Borsboom
en Moers, Streeperstr. 29,
Schaesberg, tel. 045-
-315921.

-W/^ VERPLEEGKLINIEK KLEVARIE
LW/ te Maastricht V^k
V Onze instelling is een gecombineerde Verpleegkliniek met \ W\

± 400 patiënten en een dagbehandelingscentrum.
Ten behoeve van de opleiding ziekenverzorging bestaat op
korte termijn een plaatsingsmogelijkheid voor een

VERPLEEGKUNDIG DOCENT(E)
fl \ Vereisten: diploma verpleegkundige A I\ en of B en docentenopleiding. Ervaring

\ strekt tot aanbeveling.
Het .behoort tot de taak van de docent(e) / flhij/zij / imjMMfW^^-^ - praktische en theoretische lessen verzorgt / m%W
- leerlingen begeleidt tijdens hun stageperiode / A^m7 / - meewerkt aan een stuk organisatie van deMW / opleiding —<C"mf - kan werken in teamverband N.

I - bereid is mee te werken aan onderwijsvernieuwingens.
Aanvangsalaris in de schaal van eerste verpleegkundige \
De AOW AWW-premie komt voor rekening van de werkgever. \fl
De Algemene Burgerlijke Pensioenwet en de IZA-Ziektekos-
tenregeling zijn van toepassing.

fl Schriftelijke sollicitaties kunt u (tot uiterlijk 15 augustus a.s.) ’ I
fl richten aan het hoofd van de afdeling Personeelszaken, / MW
fl\ \ Polvertorenstraat 6, 6211 LX Maastricht. /flk \ DEGENEN DIE REEDS GESOLLICITEERD HEBBEN / A%W

\HOEVEN NIET OPNIEUW TE REFLECTEREN. S^J

©PEMJNIVERSITEIT
De Open Universiteit wordt een zelfstandige rijksinstelling voor hoger
afstandsonderwijs. In september 1984 zullen de eerste cursussen
worden aangeboden. Het centrum van de Open Universiteit is
gevestigd te Heerlen.
Voor de begeleiding en advisering van de studenten worden verspreid
over Nederland studiecentra ingericht.
Het beleid van de Open Universiteit is gericht op het bewerkstelligen
van gelijke kansen op het volgen van hoger onderwijs.
Ook in het interne beleid wordt speciale aandacht besteed aan het
bevorderen van de mogelijkheden voor minder kansrijke groepen.
Hierbij wordt met name gelet op de verbetering van de positie en dé
vergroting van de mogelijkheden voor vrouwen.
Ter verdere ontwikkeling en uitvoering van dit beleid wordt momenteel
gezocht naar

twee emancipatie-
medewerkers (v/m)
vac.nr. 3-0814/1172
ieder VOOr 20 uur per week. Salaris: maximaal f 5705,- per maand (bij een

volledige werkweek).
Taken: het bevorderen van emancipatoire aspecten
bij het tot stand komen van het cursusaanbod; het Arbeidsvoorwaarden en procedure:
mede opzetten en coördineren van een netwerk van
externe deskundigen, belast met het toetsen van het De rechtspositie is overeenkomstig rijksrichtlijnen.
cursusmateriaal, met name wat betreft emancipatoire Aanstelling geschiedt vooralsnog voor een periode
aspecten: het begeleiden van consulenten en studie- van maximaal twee jaar bij het Ministerie van
begeleiders met betrekking tot emancipatoire aspec- Onderwijs en Wetenschappen,
ten in de studieadvisering en studiebegeleiding; het
ten aanzien van de verschillende facetten van het Het personeelsbeleid bij de Open Universiteit is
personeelsbeleid waaronder het vormings- en gericht op gelijke kansen voor vrouwen en mannen,
opleidingsbeleid, een initiërende, signalerende en Ter bevordering van een evenwichtige vrouw-man-
adviserende taak vervullen; het zitting nemen in de verhouding in de organisatie wordt vrouwen ujtdruk-
emancipatiecommissie van de Open Universiteit. keiijk verzocht te solliciteren.

Eisen: een voltooide academische- of hoger beroeps- Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van
opleiding of een daarmee gelijk te stellen ontwikkeling; het vacaturenummer(op brief en enveloppe)
aantoonbare affiniteit met emancipatoire ontwikke- inzenden voor 27 augustus 1983 en richten aan
lingen; goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkings- het College van Bestuur van de Open Universiteit
vaardigheid; aantoonbare organisatorische en contac- t.a.v. de afdeling Personeelszaken, Postbus 2960,
tuele eigenschappen. 6401 DL Heerlen.

"* Schrijen-Lippertz bv is een modern
grafisch bedrijf met een 4-tal afdelingen:
tekstverwerking, fotolitho, drukkerij en
afwerking/binderij.

Voor onze drukkerij zoeken wij op korte
termijn een
energieke en vakbekwame

offset-drukker
met denodige ervaring.

Niet alleen diploma's tellen, wij verwachten
akkuratesse, inzet en enthousiasme bij de
vervulling van de aangebodenfunktie.
De betrokkenheid bij werk en bedrijf
vinden wij ook erg belangrijk.
De salariëringen overige arbeidsvoorwaar-
den zij gebaseerd op de CAO voor de
Grafische Industrie
Uw sollicitatie met gegevens over persoon,
opleiding en opgedane ervaring te richten
aan de direktie van

Schrijen-Lippertz bv
Postbus 23002
6367 ZG Voerendaal^^^^^

fmP) RK. MAVO Bleijerheide
JLln.—' Pannesheiderstraat 55

Postbus 1222, 6460 BE Kerkrade \
Gevraagd m.i.v. het nieuwe cursusjaar

DOCENT (m/v)
ENGELS (2e of 3e graad)

voor 9 lesuren.
Inlichtingen en sollicitaties t/m 6 augustus as.

dhr. J. Huynen, adj. directeur
Tel. 045-459885 0f045-721316.

U bent hard nodig!
Zo gaat dat met tijdelijk

werk. U wordt ingezet waar u het
W hardst nodig bent. Tijdelijk werk is dus V

W altijd zinvol werk. Onze relaties vragen V
■ met spoed een ■I MEAO-er I

op MBA-nivcau
met ervaring

Bel Keser of kom snel
langs voor informatie.

I Uiteraard kunnen zowel mannen alsvrouwen reageren. I

I [&3JKESER J
A |Wi WiuiTZENDGROEP M
m\ _■_____■ VOOR ELK BEROEP AM

f Das duidelijk bii Keser!^
I "Volledig sociaal verzekerd"Vakantiegeld. I

vakantie- en feestdagen, kort verzuim en
I ziektecompensatie staan duidelijk vermeld I

op het wekelijks loonoverzicht. MW

ANNADAL
__________________________________________________________________-__^

__________■ HV_H _______* ___■ ___HJ_H _____f_______! HVJH HVJHHV

innieuwe banen
Ziekenhuis St. Annadal verkrijgtbinnenkort de status van academischziekenhuis en wordt(Academisch) Zieken-
huis Maastricht. Nauwverbonden met deRijksuniversiteit Limburg Het aantalmedewerkers bedraagtmomenteel
ruim 2000. Hetaantal beddenis 768.

Binnen de Verplegingsdienstvan ons ziekenhuis bestaan binnen het operatiekamercomplex (10 operatiekamers)
wegens uitbreiding bij de afdeling Anaesthesie, respectievelijk vervanging bij de afdeling Instrumentatie, plaat-
singsmogelijkhedenvoor

0.k.-assistenten (m/v)
vacaturenummer90 (Anaesthesie). vacaturenummer 104(Instrumentatie)

Vereisten:
diploma ZiekenverplegingA met het diploma operatie-assistent(e) met differentiatie Anaesthesie c.g. Instrumen-
tatie;
diploma Operatie-assistent(e) met differentiatieAnaesthesie c.g. Instrumentatie.

Salaris:
volgens de salansregeling voor verpleegkundigen minimaal ’ 2126- en maximaal ’ 3066,-.

Inlichtingen:
inlichtingen kunnen worden ingewonnenbi| dhr H. Dewalque. coördinerend hoofd voor de Operatiekamers of bij
dhr J. Ants. waarnemend hoofd Verplegingsdienst, telefoon: (043) 862526.

Arbeidsvoorwaarden
Werknemers van Annadal worden bij indiensttredingopgenomen in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. De
premie AOW AWWkomt voor rekening van de werkgever Van toepassing is het "Rechtspositie-reglementvoor
hetpersoneel in dienstvan de St Annadalstichtmg in Maastricht"

Solliciteren
Schriftelijke sollicitaties dienen met vermelding van vacaturenummer binnen twee weken te worden gerichtaan:
Ziekenhuis St Annadaldienst Personeelzaken. Postbus 1918. 6201 BK Maastricht. De NVP-sollicitatiecode is
van toepassing. _^

_ _
ANNADAL____________________________________________________________ _■___■» _______■ _______■____■___* _■__■_■_____■__■ _____■

_____■■_■■■_______________________________________■

WW '(PW STICHTING j
E CENTRAAL
|||= ZIEKENFONDS [

De Stichting Centraal Ziekenfonds is werkzaam als uitvoeringsorgaan van de
Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in de regio ie
Westelijke Mijnstreek en Midden-Limburg. ir

Naast de uitvoering van de wettelijke regelingen op voornoemd terrein stelt zij
zich ten doel in dit kader tevens een wezenlijke bijdrage te leveren aan de
beleidsvoering, kwaliteitsbewaking en kostenbeheersing in de gezondheidszorg. *Wegens het a.s. vertrek van de huidige functionaris, zoeken wij, voor
indiensttreding op korte termijn, een

TECHNISCH ADVISEUR (M/V)
De te benoemen functionaris zal, mede in overleg met de Adviserend
Geneeskundigen, het Ziekenfonds van advies dienen met betrekking tot de
verstrekking van kunst- en hulpmiddelen, waartoe b.v. behoren: kunstledematen
en orthopedisch schoeisel.
Hierbij wordt o.a. gedacht aan:
- advisering inzake individuele machtigingen, waarbij materiaalkeuze, kwaliteit

en doelmatigheid, alsmede de prijs zwaartepunten zijn.
het onderhouden van contacten met verzekerden en voorschrijvers alsmede
met leveranciers van kunst- en hulpmiddelen.- bestudering van statistische gegevens en de rapportage en advisering
dienaangaande.

Voor deze veelzijdige en verantwoordelijke functie, welke een grote mate van
zelfstandigheid vereist, gaan onze gedachten uit naar een kandida(a)t(e) met
een goede theoretische en praktische opleiding b.v. tot orthopedisch
instrumentmaker of H.T.S. werktuigbouwkunde, aangevuld met praktijkervaring.
Verder zal betrokkene dienen te beschikken over goede contactuele
eigenschappen en goede schriftelijke en mondelijke uitdrukkingsvaardigheid.
Leeftijdsindicatie 25-35 jaar.

Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure. Er
zijn, naast een goede honoring, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
aan deze functie verbonden.

Telefonische informatie wordt u graag verstrekt door Drs. Post (Coördinator
Medische Dienst) of Dhr. Van Cleef (Hoofd Personeelszaken) telefoon
04490-15451.

Belangstellenden kunnen hun solicitatie binnen 14 dagen sturen aan het
Centraal Ziekenfonds, t.a.v. het Hoofd Personeelszaken, Wilhelminastraat 39,
6131 KM Sittard.

135806 |—

S durox plii te. I
met vestigingen te Vuren, Meppel en Übach over Worms, I
produceert het universele bouwmateriaal voor buitenmuren en I
binnenwanden, vloeren en daken in alle bouwsektoren. ■
Voor onze grootste produktie-vestiging in Übach over Worms I
(Gem. Landgraaf L.) I
vragen wij een I

PLOEGLEIDER I
in de leeftijd van 30-35 jaar. I
Deze functionaris wordt geacht leiding te kunnen geven aan I
40 - 50 medewerkers, en die beschikt over: ■
- Niveau H.T.S. Werktuigbouwkunde. I
- Ervaring in produktie-sfeer. I
- Bereid tot werken in 2-ploegendienst. ■- Goede kontaktuele eigenschappen en organisatorisch I
vermogen. I
Tegenover een enthousiaste taakopvatting stellen wij een I
goede honorering en uitstekende secundaire I
arbeidsvoorwaarden. I
Bent u geïnteresseerd, schrijf dan naar: I
DUROX GASBETON B.V. I
Postbus 23, I
4200 AA Gorinchem, ■
afd. Pers. Zaken, de heer W.F. de Jong. I
Tel. 01830-31222. issb^M

_.

DISTRIBUTIE CENTRUM LIMBURG B.V. i.0.,
TE HOENSBROEK.
zal op korte termijn overgaan tot de aanstelling van:
A) een administrateur (m/v),

staffunktionaris
Het Distributie CentrumLimburg zaldephysieke distributie verzorgen
voor enige levensmiddelenorganisaties in Limburg.

0.1.v. deDirekteur zal de aan te stellen medewerker tesamervmet de
inkoper en het hoofdvan de interne dienst deel uitmaken van het
stafteam.
Van de aan te stellenfunktionaris zal worden verwacht leiding te
gevenaan de administratieve- en boekhoudkundige afdeling en zorg
te dragen voor:- het voorbereiden van de begroting
- het samenstellen van de jaarrekeningen de meerjarenplanning.
- het d.m.v. periodieke overzichten adequaat en tijdig informeren van

de Direktie .- dekennis van en de toezicht op de computeradministratie

Funktie vereisten:
Diploma M.B.A. en S.P.D. of hiervoor studerende, leidinggevende
capaciteiten, een grote mate van accuratesse, financieel- en
economisch inzicht en slagvaardigheid.
Ervaring in soortgelijke funktie.

B) een direktie-sekretaresse
Vereisten:
Ervaring en uiterste vaardigheid in typen, stenografie alsook het
kunnen voldoen aan hoge eisen van ijver, accuratesse, dienst-
verlening en commercieel inzicht alsmede goede kontaktuele
eigenschappen.

Nivo: HAVO-Atheneum met bij voorkeur een direktie-secretaresse
opleiding.

Uitvoer,ge schriftelijke sollicitaties te richten aan
Direktie D.C. Limburg B.V. i.0.. p/a Frederikstraat 5,
6433 GK Hoensbroek.
"

Zaterdag 30 juli 1983 " 30Limburgs Dagblad
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I.PPARTHOTEL FERIENPARK HOCHSAUERLANO
fcomf. kamers met douche, w.c, iji.S^asaw
Wlkon, telef., tv, video, zwembad, ;AKjfcJT*^
teuna, solarium, ligwei, tafelten- <'f^h___^^_
lis. Vrijdags grilfeest, zaterdags '■/J_l_a___^£_"dans en muziek bij haard. /ffi4fr~"___..
"uifkartochten. Fantas, panorama, veel vrijetijdsbest. v. kinde- I
fsn. Gelegen aan Sauerlands mooiste ski-gebied. Uitgebr. Ifoaaltijden. VP 38 DM; TP 32 DM; ÜF 28 DM, Appartement 20
DM p pers.
AUF d. EBENAU 16-20 D-5788 WINTERBERG ZÜSCHEN
"el. 094929811301/458

Arke busreizen
Duitsland, 6 dagen Olsberg/Sauerland

Vertrek 15 augustus va.
460,- p.p.

Duitsland, 8 dagen Hohegeiss/Harz
Vertrek 13, 27 augustus en 3 september va.

540,- p.p.
Oostenrijk, 10 dagen Flirsch/Tirol

Vertrek 22 augustus va.
755,- p.p.

Oostenrijk, 10 dagen Eichgraben/Wienerwald
Vertrek 11, 18, 22, 25 augustus va.

755,- p.p.
Italië, 10 dagen Levico/Meer van Levico

Vertrek 18, 25 augustus en 1 september va.
740,- p.p.

.ie, 10 dagen Merano/Zuid-Tirol
Vertrek 11, 18 augustus va.

775,- p.p.
Italië, 15 dagen Rimini en Rome

Vertrek 13, 27 augustus en 3, 10 september va.

1235 p.p.
Hongarije, 12 dagen Budapest/Wenen

Vertrek 20 augustus en 3 september va.

1150 p.p.
dichtingen en boekingen bij uw ANVR „goede reis" reis-
bureau, reisverkopende bank of bel 053-35 35 35.

Menorca Spanje,r^e villa volledig ingericht, 3 grote dubbele slaapka-
"^rs, 2 badkamers, 3 toiletten, zonneterras, keuken,
Rr °te woonkamer met uitzicht op zee. Pr. ’ 306.000,-.

' aanv. Tel. 045-424409.

U komt als gast,
en gaat als vriend

Vakantiehuizen „Sauerland-Blick"
i.verschillende grootten, overdekt zwembad, sauna,

',Nerspeelplaats, georganiseerde en gezellige bingo,,?9el- en grillavonden, recreatiecentrum! Wij spreken
r^erlands. Prospektus van het huis „Sauerlandblick",
Pso Bestwig Aurorastr. 9, West-Duitsland. Tel. 09-49--Menorca Spanje

villa volledig ingericht, 3 grote dubbele slaapka-
rs, 2 badkamers, 3 toiletten, zonneterras, keuken,

s?te woonkamer met uitzicht op zee. Pr. ’ 306.000,-
-<lUg aanv. Tel. 045-424409.

Hochsauerland
u2O km van Winterberg. Lithal met ligwei, kegelbaan,
rvlri stuwmeer op 2 km. Fantastische omg. Mod. pens.
fj01* douche en w.e. Volpension vanaf 30 Dm. Gasthof
O^Steuber, Neuludwigsdorf 18, 5789 Bromskirchen, tel.

LIMBURGSE BEDEVAART
NAAR LOURDES
September October

per trein of per vliegtuig
GRATIS FOLDER

Breedestraat 13 6211 HA Maastricht
Telefoon 043-15715

**n ECHTE bedevaart naar Lourdes
«naak je UITSLUITEND met een

"■^v^erkende bedevaartorganisatie. |

Wegens enorm succes
BUITENKANSJE
per luxe touringcar 9 dagen

2ELL AM ZILLER
volpension met prima keuken

van ’ 750,- voor ’ 499j—■—■
Incl. excursies, vertrek 3 + 10 aug.

°el nu Arac Reizen Buggenum 04759-3434
L^ofSpautax Spaubeek 04493-260a_s]8oJ

dopend: vrijdag, zaterdag en zondag.

ZONDAG

°* _ HAPPY HOUR
2 halen 1 betalen.

_______ ____■ *____
__________

&k!Êk -__»______ «pi

iiiniijw^.ji« m^^^-.WMm^Mm^MnmmmmMMmw,^^^ \
"

- dancing

*> Hoofdstraat 30 - Kerkrade

Camping Ponypark Slagharen
Naast het ponypark. Kamperen met tent ot caravan voor
kort verblijf met een speciale Ponypark-meerdagen-
kaart. Bel voor inlichtingen, folder en aanmeldingsfor-
mulier: 05231-2806. Reserveer tijdig.

Hotel Restaurant
„Den Anker"

Fijn familiehotel, 50 mtr. van strand, 500 mtr. vanaf het
centrum Egmond aan Zee.
Week halfpension

’ 45-p.p.p.d. in periode vanaf zondag 11 sept. t/m zon-
dag 18sept. en van 18 tot 25 sept. en van 25 sept. tot 2

okt. Kinderen tot 14 jaar’ 32,50 p.p.p.d. Tel. 02206-
-1486. uw gastvrouw en gastheer: Ali en Rob Heykoop.

(Nil)____

_P^_*73_
_l______i___@___l

E Parijs 2-, 3-, 4-, 7-daagsereizen V-^ I
Hotel Mediterranee '1°;" I

f Londen 3-, 4-, 7-daagse reizen f
HotelLondon International 249,- I

* Berlijn 3-, 4-, 7-daagse reizen I
I HotelPenta 249,- ■IKopenhagen 3-, 4-, 7-daagse reizen I
I Hotel Esso-Motor 249,- ■IRome-Florence 1o-daagse m

M rondreis 89 .■ fl
__________^IHl^^Bl^^^^^^^^^^H

v^a!^J■ Nice- 7 dagen Cóte-d'Azur M
ff /_/_>_»_>__» Hotel Hyatt Regency Nice op de M
f mona<X> Promenade desAnglais fff én prachtige rondritten 599,- ff
ff Spanje 10 dagen Playa de Aro ff
M zon - plezier ■ vertier^^^^ttt?,- m
-H

I Oostenrijk >'dagenSeefeld v* I
I inklusiefrondritten 599,- I
M Zwitserland 5 dagen ffVierwoudstedenmeer 499,- ff

ËNormandië-Loire^ 4gg I
I Schwarzwald d

e
e
n
nstadt 499,- 1

ff Lourdes 7 dagen Lourdes ff
■ e_ Gavernie M «

iffffff_______^_ÏMHiffffffffff_B
\1 iEen der interessantste

v ViW^/j volksfeesten
Duitsland

t-*'■' '§fy'&'f' "

__S^__3»'-/'; tl. A _C 1 n V»

x*- ■'-:*''' .."■"■'"■"■':'-■:"■"..-.■-'*
V.v*. - ■.■■■ ■"-■"■ ..

ANNAKIRMES
ANNAOKTOV
INDÜREN|||
30.7.-7.8.1983 ijlggi

Bijzondere programma-onderdelen:
Dinsdag 14-19 uur voor het hele gezin(geredu-

ceerde prijzen) 16 uur vuurwerk.Vrijdagavond: grootvuurwerk
iMffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffHßH^

DUITSLAND Eifel/Moe-
zel te huur luxe 6-pers. sta-
caravan op Ennia vakan-
tieparken, vrij vanaf 30/7
.eDt p.w. ’ 275-, Keyman

reizen Rhenen, tel. 08376-
-4121V4130.
ziir~rnooie VAKANTIE-
WONING voor 4 pers.
Ravensche Wald 65 gld.
PCt dag mcl. Inl. &5-
-717573.
Door omst. te huur 6-pers.
VAK.APPARTEMENT
aan strand van Albufereta,
10km vanaf vliegveld Ali-
cante. Tel. 04406-12450.
Tew k. STACARAVAN
i.z.g.st. met vlonder en ijs-
kast. Staplaats Camping
Bousberg-Schaesberg.
Tel. 045-713725.
Oostenrijk, Maria Alm te
huur 2 tot 4-pers. VAKAN-
TIEAPP. Tel. 045-40353.
Te k. 4-pers. TOURCARA-
VAN, bj. '75, met kachel,
ijskast en nw. voortent.
Tel. 043-616251.

WEEKAANBIEDING'droogmolen speciale cam-!.___. rVO?ring in_cL dissel"
f«q " °f Srondpen van’ 89,501 nu voor ’ 77,50. De„ e .C2,,:avan, Langs deÏ___a 7' §lttaJd' teL Ö4490--136J4 donderdag koop-avond. H

ZD.-FRANKR. (Argeles)te huur 3-kamerapp.,
?nr/on? ?P_.P£ mtn>vrij van10/9 tot 8/10 en na 22/10ffi^ef-w- all"in- Inl'
CARAVANSTALLINGva. ’lOO. Mogelijkheid:
overdekt en onoverdekt.Voor informatie te bellen04490-10888.
ITALIË, Gardameer tehuur 4-pers. vakantiehuis-
je, 6 pers. stacaravan, di-
rect aan meer. Vrij vanaf30/7 sept. p.w. ’ 200-, Key-
mann reizen, Rhenen, tel.08376-4121/4130.
ZEELAND, Nieuwvliet te
huur 6 pers. stacaravans,
vrij vanaf 6/8 sept. p.w.
’3OO-, Keyman reizen,Rhenen, tel. 08376-
-4121/4130.

I CARAVANREPARATIE
Service en onderhoud van caravans en mobiel-homes.
Reparaties van alle merken caravans. Schaderegeling
met verzekering.

CARROSSERIEBOUW
MOSTARD B.V.

Industrieweg 2, Susteren, tel. 04499-3100
Caravanbouwers van huis uit...

advertentieverkoop UjtD ~ /ÓjÓÖZ.

045-739384
Voor advies en opgave

an uw advertenties voor deze rubriek

' . ________________________________________ ________
Ookvoor jouhartstikke leuk! _^Hl

Foreldorado in Gulpen is een echt gezellig rekreatiepark met tal van attrakties j) W~~^B B
waar je 'n hele dag kunt ravotten, stoeien, spelen en genieten. /|lF*_fe >En dan is er natuurlijk nog de videofilm over de forellen, hoe ze geboren ■worden en opgroeien tot de roofzuchtige vissen in de vijvers. Daar steek je w. MW- vf jl

echt wat van op. Toegang . 5,- all-in; dgls. geopend tot 18.00 uur. f *l*r~ Êf

gezinspark *»tf_3lC

REISBUBO EN TOURWAGENBEDRIJFtCg)/HUBERTUS-ALAD-REIZEN
■^^ LOYSONSTRAAT 55 ■ 6471VM EYGELSHOVEN

vraag gratis onze reisgids
BEL NU 045-352871 EN U HEEFT DE GIDS MORGEN IN HUIS MET VERSCHILLENDE 8-10-12-
14 DAAGSE REIZEN NAAR: DUITSLAND, OOSTENRIJK, ZWITSERLAND, JOEGOSLAVIË,
ITALIË, PARIJS.
DE REIZEN ZIJN VOLLEDIG VERZORGD, INCLUSIEF EXCURSIES.
Het is ook mogelijk om alleen de busreis te boeken. Informeer vrijblijvend. Onskantoor is elke
werkdag open van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 19.00 uur. Ook op zaterdag.

BAGAGEWAGENS: degrootste voorraad JoKnops, Rijksweg Zd. 195,
Sittard, tel. 04490-12718.
ZWEMBANDEN, alle ty-pen, benodigdheden enchemicaliën, naar Hydra-
flex/Nuth,Kathagen 4. Tel.045-243131.
Voor een fijne VAKAN-
TIE aan de kust bij parti-culiernette logies met ont-bijt te * Vlissingen. Prijs’24 p.p. Tel. 01184-16979.
APPARTEMENT aan deFranse Riviera 2-4 pers.Vrij vanaf 13 aug. ’200.--p.w. Te bevr. tel. 045--318692.
ANWB in samenwerking
met RENT A TENT, ver-huurt op een aantal top-
campings in Midden- enZuid-Frankrijk compleet
ingerichte luxe bungalow-
tenten, vanaf ’399,- per

[ week voor 5 personen, in-
clusief standplaats. Vraag
documentatie: 04750-15583

j (dag en nacht).
'. 3-4-pers. Adria CARA-

VAN, mcl. voortent, bj. '79,
vr.pr. ’ 3800,-, event. mr.
vouwcaravan. Tel. 04450-
-1479.
Dethleffs CARAVANS.

I Type 370 met koelkast, etc.
nu voor 10.000 gld. Cara-
vanshowhal Tillemans,
Haefland 19 (ind.terrein)
Brunssum.
NU of nooit Raclet Iris
vouwwagen, 4 a 6 pers. mcl
luxe bermkeuken, extra
diepe voortent, matrassen,
binnententen + hemel, ge-
heel compleet van ’ 4925-
-nu voor ’3995,-. Bep.
voorraad De Olde Cara-
van, Langs de Hey 7, md.: park Nrd. donderdagkoopavond 04490-13634.
NU of nooit Walker Vites-
se vouwwagen 4 a 8 pers.
mcl. oplooprem, reserve-
wiel, luxe bermkeuken, 2
ondertenten, grondzeil,■ matrassen, binnententen,geh. compleet van ’ 7795--nu voor ’ 6795-, beperkte
voorraad. De Olde Cara-
van, Langs de Hey 7, in-
dustriepark Nrd. Donder-dag koopavond, tel. 04490--13634.
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.
JACHTWERF Somers! 16
m 2 BM-zeilboten, nieuw,
gebruikt en verhuur. Tel.04750-15972.
Te k. CARAVAN it 390,bwj. '77, compl. 043-
-620293.
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,-. Varenbeuker-
weg 52, Heerlerheide.
Te k. VOUWCARAVAN,
Cassita m. vaste wanden,
i.z.g.st. Tel. 045-460839.
Te k. 4 a 5 pers. KIP-CA-RAVAN, bwj. '74, veel ac-

' cess. 04490-18537.
TOURCARAVAN Corsar
de Luxe, 5 m. In absolutenieuwstaat. Zien is kopen.
Nieuwprijs ’ 22.000,-,
koopprijs ’ 8500,-, mcl.
voortent. Inl. tel. 045--713539 of 045-725626.
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-, voorsplinternieuwe 1984'ermodellen. Diverse occa-
sions, v.a. ’ 1759,-. Stalling
’125,-. Übachs Vink 39!Kerkrade, tel. 045-460252.
Te k. Alpenkreuzer
VOUWCARAVAN, 1979
pr.n.o.t.k. Tel. 045-414010.
Te k. SPEEDBOOTmet 35pk b.b. In zeer goede staat.
Bj. '81, prijs’ 4750-,Raad-
huisstraat 3, Hulsberg.

Te k. STACARAVAN,
Eurocamping te Valken-
burg. Hond toegestaan.
Te k. VOUWCARAVAN
m. André Jamet, bjr. '75,
8-pers. compl. m. keuken.
Vr.pr. ’ 1450- Brunssum-
merstr. 12, Schinveld.
Te k. TOURCARAVAN
Eriba (Troll), 5-pers. Elec-
trolux koelkast. Hoolstr.
51, Voerendaal, tel. 045-
-750301.
VAKANTIEPLANNEN!
Huur een nieuwe tourcara-
van. Gereduceerde prijzen
in naseizoen. Tel. ml. 045-
-226647.
Te k. VOUWWAGEN
WALKER Viva, 6-pers.,
i.z.g.st Tel. 045-257453.
Te k. gevr. CARAVAN.
Tel. 043-629557.
Lichtgew. Gruau CARA-
VANS ook keuze uit ± 25gebruikte car. Caravanhof

iartels, Ireneweg 14,
Borgharen - Maastricht,
tel. 043-629557.
Te k. stalen MOTOR-
JACHT, werfschip Hoov-
eld 850, bj. '81, 50 pk diesel,
350 dr.uren 5 sl.pl. zelflo-
zende kuip, veel ace. pr.
md. ’ 55.000- - ’ 60.000,-.
Tel. 043-624625.

Enorme collectie prachtig
ANTIEK. Het adres voor
aankoop, verkoop, restau-
ratie en logen van antiek.
Ook voor noutdraaiwerk.
Elke dag open. Houben,
Kerkplein 2, Geulle. Tel.
043-641355.
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.
ANTIEK, kasten, eet-
hoeken, kleingoed en div.
Einderstr. 40, Kerkrade.
ANTIEKHANDEL Si-
mons. Dorpstraat 45a,
Nuth, t.o. kerk. Door eigen
import Franse en Engelse
meubelen, grote sortering
in eethoeken. Lager ge-
prijsd dan ooit! Donder-
dag koopavond. Tel. 045-
-243437 of 244613.
Woensdag 3 augustus is de
allerlaatste dag van de OP-
HEFFINGSUITVER-
KOOP bij antiek Miriam.Maandagmiddag ook ge-
opend. Rijksweg-Zuid 96,
Geleen.

The English Antique Shop
Een groot assortiment in mooie, strakke, antieke meu-
belen w.o. bureaus, secretaires, cabinetten enz. (Eigen
import). Peter Rackham, Gr. deHompeschstr. 1, Ohé en
Laak, 04755-1593.
Voor ZWEMBADEN, alle
typen, benodigdheden en
chemicaliën naar Hydra-
flex Nuth, Kathagen 4, tel.
045-243131.
Te k. TOURCARAVAN
Kip, lvr. 3 a 4-pers., verw.,
ijskast, voortent, res.w., 3x
gebr. Kerkstr. 105, Nieu-
wenhagen.
Te k. TOURCARAVAN,
4-pers., met voortent, pr.

’ 1700,-. H. v. Roden-
broeckstr. 28, Heerlen.
Te k. SURFPLANK TC
Hunter ’ 950-, surfpak

’ 200-, tel. 04493-2843.
Te k. VOUWCARAVAN
Concorde de luxe pr.
compl. ’ 2400,- + bagage
aanhanger/375-, Stenen-
brug 12, Schaesberg, tel.
045-316368.
Te k. HANOMAG motor-
home-camper geh. inge-
richt i.z.g.st. ’ 3900- ofte
ruil voor auto. Autocen-
trum Kerkrade, Kerkra-
dersteenweg 69, Kerkrade.
Te k. FIAT Camper 238Ebwj. nov. '79, verhoogd
dak, koelk., chem. ton.,
'veel bergruimte, pr.
’9500-, tel. 043-627251.
Polyester VIS-TOER-
BOOT + trailer met 7 pk
b.b.-motor ’ 800-, Tricher-
weg 94, Treebeek.

NOTARISBUREAU, mas-
sief eiken, 2-zijdig,
180x100 cm, zeer apart.
Provincialeweg-Z. 50,
Oirsbeek, tel. 04492-3630.
Te k. ANTIEK, complete
eiken slaapkamers, Henri
11-kasten, keukenkasten,
kamerkasten, kleerkasten,
losse bedden, commodes,
nachtkastjes, eetkamers,
salontafels, Brabantse ka-
chel, hanglampen en
kleingoed, Laeven, Ro-
zenstr. 1, Vaesrade.
te koop SINGERTRAP-
NAAIMACHINE. Hoofd-
str. 75, Amstenrade, tel.
04492-3389.
Te k. 3 antieke VOORZET-
SCHOORSTEENMAN-
TELS, Wolfhagen 6,
Schinnen.

Wegens beëindiging van
ladderhandel Lohmann,
verkopen wij ALU-
SCHUIFLADDERS. Nu
10 meter van ’445,- voor

’ 289,-. Tevens anderelengtes leverbaar, met
DIN-norm, S jaar garantie.
Wij komen vrijblijvend bij
u langs. Interal ladders
BV tel. 04490-16064, Sit-tard.
TV-reparatie zonder voor-
rijkosten. Z.-Limb. TV-
SERVICE. Tel. 045-314122.
TELEFOONBEANT-
WOORDERS, v.a. ’198,-
-ex. BTW. Tel. 045-215969.
Elke zaterdag en zondag
vrije markt Geulhal VAL-
KENBURG. Gezellig zoe-
ken, kijken en praten. Of
meedoen: ook ü kunt een
kraam huren. Kijk eens op
uw zolder of in uw schuur.
Er is vast iets bij waar u
een ander een plezier mee
kunt doen en war u zelf
iets aan kunt verdienen...
Staangeld ’ 35,- per dag
voor een hele kraam. Inl.
tel. 04406-15600.
Naar BANNEUX op
maandag 15 augustus a.s.
Prijs p.p. ’25,-, kind
f 1250-, extra 65+ bede-
vaart op woensdag 24
augustus a.s. Prijs p.p.

’ 3250- (inclusief koffieta-
fel). Bij voldoende deelna-
me vertrek vanuit eigen
woonplaats. Aanmeld,
uiterl. 5 werkd. tev. bij Ca-
ritas Banneux n.d. Hertog-
singel 54, 6214 AE M'str.,
tel. 043-15282 of bij de
plaatsel. kontaktadressen.
Café-rest. „Du Nord", elke
week spec. WEEKEND-
MENU'S, v.a. ’ 19-, 3 gan-
gen dagschotel v.a. ’9,50,
Frites-groente, carbonade
of schnitzel. Akerstr.-N.
36, Hoensbroek.
Op 5, 6 en 7 augustus as.
tijdens WKFietscross, gro-
te antiek- en VLOOIEN-
MARKT! Ponypark Slag-
haren, een wereld van ple-
zier!
SCHOENEN een maat
vergroten of verbreden m.
far. ’ 10|-, Vijgen,Akerstr.

0, Spekholzerheide.

Videorama jubileumstunt!
Voor de detailhandel

30 sexy minuten
op een 2-uurs kwaliteitscassette

in een aantrekkelijke verpakking,
inclusief vinylopbergdoos, die u de consument
kunt aanbieden voor maar ’ 34,95 mcl. BTW.
Informeer voor uw prijs (die u zal verbazen) bij

Videorama, tel. 02902-3233, afd. verkoop. Keuze uit 17
titels, uitsluitend VHS en Betamax.

Haast u, de voorraad is beperkt
H.h. videohandelaren, kijk naar

onze bijsluiter in Video Totaal
van augustus.

Belangrijk nieuws!

, , ._ a

_____tóSg I
Limburgs Dagblad

[ WK-WIELRENNEN IN ZWITSERLAND ]
van 31 augustus t/m 4 september

De vriendenvan het Limburgs Dagblad genieten flinke korting indien zij besluiten het we-, reldkampioenschap wielrennen voor professionals mee te beleven.
Op de doorREISBURO VAN HULST B.V. georganiseerde meerdaagse busreizen, krijgt u
TWINTIG, DERTIG, VEERTIG, VIJFTIG EN ZELFS ZESTIG GULDEN reduktie op de res-
pektievelijke reissommen van ’ 195- / / 285- / ’ 375- / ’ 465- Ij 675,-.

jËËi P_~>^__ _______ _____
_£ j.+>^T_TT7T~T-__'_<l Bfl ______

Een informatiebulletin over de mogelijkheden om dit wielerspektakel te bezoe-
ken krijgt u gratis en zonder enige verplichting op alle Limburs Dagblad-
kantoren.
Voor boeking kunt u terecht bij alle kantoren van van Hulst B.V. met vestigingen
inBeek, Geleen, Heerlen, Maastricht enSittard. Daar geniet u, op vertoon van uw
vriendenpas, de hierbovengenoemde aantrekkelijke korting.

U Alwéér zon vriendelijk prijsvoordeel van de voordeligste vereniging!

Bent ureeds lid van devereniging, dankunt u met uw lidmaatschapskaart naar een van

de kantoren van het Limburgs Dagblad gaan en gebruik maken van de aantrekkelijke

aanbiedingen.
Bent unog geen lid, dankunt u ook bij dekantoren terecht, waar men uwaanvraag graag

zal noteren. Als abonnee vanhet Limburgs Dagblad is dat geheel GRATIS'

TENTENHUIS 80 showmodellen-tenten,
HANS bungalowtenten, huttenten, lichtgew.

STASSAR tenten, caravanvoortenten met grote
kortingen!

Dl lIMT WIE HET EERST KQMT' WIE-!

/\BI e vakman voor een zorgeloze vakantie

Tentenhuis Hans Stassar
Heisterberq 78 " Hoensbroek " Telefoon: 045-224200

0 136074

#»____£

Limßurgs Dagblad
fjl Van 1 t/m 5 augustus verkoop y 1

NS-GEZINSTOERKAART

’ 136,-
Met gratis entreebewijs voor alle gezinsleden voor één
van de volgende attrakties:
* rondvaart Amsterdam grachten * bezoek Dolfinarium
Harderwijk * bezoek Evoluon * rondvaart Rotterdamse
haven * bezoek Veenmuseumdorp.
DAARBIJ krijgt u een extra attraktie Scheveningen be-
staande uit bus/tram retour Den Haag CS of HS naar Sche-
veningen + bon voor een gratis Schevemngen-paspoort
+ reduktiebon voor een Scheveningensnack.
Met deze gezinstoerkaar, kunt u met het héle gezin
pa, ma, _üe kinderen t/m 18 jaar en één hond) in de maand
augustus 4 dagen - binnen een tijdsbestek van negen dagen -
ONBEPERKT tremen door heel Nederland
Kaarten + volledige informatiemap te verkrijgen bij alle Lim-

-I\V burgs Dagblad-kantoren van 1 t/m 5 augustus. JJ\^==========^
Bent u reeds lid van de vereniging, dan kunt u met uw lidmaatschapskaart naar een van

de kantoren van het Limburgs Dagblad gaan engebruik makenvan de aantrekkelijke
aanbiedingen.
Bent u nog geen lid. dan kunt u ook bij dekantoren terecht, waar men uwaanvraag graag

zal noteren. Als abonnee van het Limburgs Dagblad is dat geheel GRATIS'

_^^^^^H_^______-~M~M~I~«-^___M_^-____I

Zaterdag 30 juli 1983 "31na 'imburgs Dagblad



Herzogenrath ist eineßeise wertf
■pi I | \MSL II 1 ____É______J?l7l___ I

i i .1, i —i — Mt__ _k __ _ — __
~_ "# _. _k _^^^. _^^^. _^^^iiMii^a Jetzt suberóunstiiii AtMufkÉfmb.;;illiiïi| «"*««« «w/r-?* yumuËj; %\wwM\mW

_______B__________i__-l^)w_ ___/_________! .BI >^ ___i_Sra_^_OT__i

bestehend aus: Ein pflegeleichtes Rauhleder
|rf^| ti^ÊÊÊm\ 3-Sitz-Sofa von hervorra9er,der Qualita^^^

Hochelastische Schaumpolsterung mit| | 2-Sitz-Sofa superweicher ÊÊ
W 1 Coccol \S*'s,v___ Watteabdeckungv^ M

1 _X^
4*,^__l_r P^ Lieferung gegen geringen Aufpreis X

_____________■_____________■■___ _______ _________________ X.

lillwLCl küi B^
Das komplette, weltbekannte .ff ■_■ ■ 1 ■■■ P_fln VAT/ A ! i 4Mt Ww km ""1hülsta-Markenmobel-Programm *—^_ I mV]\ w l WÊÊ "1 ■■ _r -■ _k A A.^PJ .k BJ -V '_f 1■ 1
finden Sic im Regierungsbezirk :-2m*mm [^____^__aL__-___#_tl mm^Lmmm ïi_______________H U_H___i __^_^___^^______U______^__^___l____________H__l ______________U___^H_________U
Aachen bei uns. Eine ganze PPMI |Fr!^ PJ IJJPJIfI _P 1Etage unseres riesigen Hauses 552 _UÉ_^^^_^H _■■ è__U IHH iffl I^H Hmwohnfertig ausgestellt zu vn- g 2 j?jv^i_jj ffHIBTSB iHHB ffflW^BfflinW-ing
wahrscheinlichgünstigen Preisen. BSr^S ÜS _r___ï__k_*Tt___ ■!■ Il__i.)__-__l

Kopfkissen, ’ yf'. ___. jf^^l^-Ï^Sf Ju9end-/Gastezimmer
80x80 cm Ji lllfiiCMOnnOV ..ir ..pull. in echt K'efer, bestehend aus

___B_^a y^M ■'■ """:-^_Lé riClairßlII ICI !lif-! iIVN1' Kleiderschrank 2-türig,
ÏCB m :.^mW- ___P__Ï _____ ' |! fi IlTi ; j Einzelbett 90 x 200 cm

__4r^ ' yir*~'»■> i. jp~_ , wl |P ijl! * ui: i *'ó Ii (ii ■: !i und Nachtkommode.
Steppbett, ""

ft AllMlï_h_f_i_li_l- i iJIUj T'FIJ"
ca. 135x200 cm >^r3*^J QUIIIIWICS- pi H L^^*^ Il

>>-^_^___i-S-^ I _________ __r V II » . Af' p +t ___a ffe__~s_?. ~...j<^^?^^__^l^yP_^^^Wf/
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