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Uw eigen wànne bakker zelfs. 
Met brood zó uit de oven op uw lunchtafel. 

Lekker vers en lekker voordelig. Kijk deze week 
maar naar het Akkergoud volkorenbrood. 

Nog geen anderhalve gulden! 
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HALS KARBONADE 
RIBKARBONADE 
HAASKARBONADE 
NASSI- OF BAMIVLEES 
KIPPENFRICANDEAU gebraden

GEBRADEN BACON 
KATENSPECK ARTLAND 

500gram445 
500 gram 525 
500 gram 595 
500 grmn495 
100 gram 189 
100 gram 189 
150 gram 149 

SAKSISCHE 
LEVERWORST Zwan 150 Jram p.st. 129 

Groente en Fruit 
GROENE PAPRIKA per stuk 39 
JONGE SPERCIEBONEN 600 gram 139 
NIEUWE AARDAPPELEN s t11o 189 
PERZIKEN mandje van plm. 1 kllo 239 

Uit eigen bakkerij! 
1 

GROTE ABRIKOZENVLAAI van 720 voor 850 . 
FRUITGEBAKJES :, ltUka van 300 voor 259 
AKKERGOUD volkoren van 177 voor 149 

uit êfe itiepvries 

SCHELVISFILETS 

SPINAZIE 

400 gram van 385 voor 298 
450 gram van 75 voor 59 

En natuurlijk ... melk, suiker. 
en brood voor minlnwmprijs
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Auto's en motoren 
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'" i HONDA 750: Rickman frame,: y:e k. HONDA 350cc 4 cyl. bj. i DATbUN Cherry . '?7 rood i Apart zuinige VOLVO 244 DL Te k. FORD 1300 Luxe '73 z.m. i Te k. SIMCA 1100 '72, t.e.a.b.Te k. TOYOTA Carina 16, \ Girling voorv W p Shocks · 75, Bernhardstraat 4, Hoens- f 7750,- Honda C1vic 77 3-drs.: automatic met de 2,1 ltr. motor met bi. koopJe. Tel. 04494- Achter den Wmkel 303 Datsun ';=herry. '75. Toy,ota · naaldlager ar�hte;., · clipon-'; broek, tel. 045-212341. rood, Opel Ascona 1600SR '76 1 volautomatic met LPG-in-, 49383. Schaesberg 
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Crnnna 73, Fiat 128 73.1 

• .. ·• 5
•, f 11.000,-, Opel Ascona 1200S stall., electr. ant. 2x30 w. ste-. ----------

·
Wegens aansch. nw. Harley I Emdstr. 58, Schinveld. L<><;kheed schIJfremmen, Bor-1 Te k, zeer mooie goed onderh. '76 metal. blauw, Toyota Co- reocom. werkelij'k 100% in .' . 
Davidson Duo Gilde te k., ----'-------, raru wielen, alm. tank, FORD Capri vraagpr. f 1500,- rolla '76 metal. grijs f 7500,- orde. Ieder deskundi onderz · Te k. i:'EUGEOT 404 bWJ. 1970 T.k. PEUGEOT 304 schuifdak
HARLEY DaV1dson Liberator/ Te k, i.pr.st.verker. TOYOTA I pol.zlt/�chakelset, 4 luchtfil- Zonnestr. 15, Treebeek. Ford Capri Il '75 apart mooi, en proefrit toegest. e�. inruiÎ ! m pnma staat. Tel. 04750• 1972, tel. 04494-42406. 
-12 geheel gereviseerd, km.st. Carina '76 met trekh. Eindstr., ters, ohedrukm. Marshall uitl., Datsun 120Y '75 4-drs. f 6750,- mog. 045-316003. ' 13242· 
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212, moet nog mger. worden.: 58, Schinveld. 1 spec. l?amt, kmst- 9123, Te k. of te r. DATSU!'! 120A I Datsun 1200 rood '74, 4-drs. -�-------- ---------- Te k. FORD Taunus 1600
Metal!. bleu, rullen tegen Har- ----------: meuwp_n.JS f 11.500,-. Ver- 1976 sportmodel, te nJII tegen I f 4800,- Citroën 2000 CX '75, Te k. FORD Tra!'s_itbus met Te k. SIMCA 1301 S ecial, 32.000 km bwj. '75 radio, leder
ley Dav1dson Shopper 1s ook, T k zeld 

. KA 
'kooppnJs f 6500,-. Alleen se- 6 cil. Nieuweweg 96, Valken- 1 Toyota Coupé '72 rood alle ex- geel kenteken bWJ. 70, !.pr.st. aug •75 tussen 17 en 1� uur dak verw achterruit Heistr. -

mogeliJ, liefst 750 cc. Pastoor: D°k'IT ki m:Z:� �ooit ,72
-, neuze gegd. Pasteurstr. 8, burg, tel. 04406-12975. • tra's, Capri ,70 f 1250,- type, Te bevr. Horizonstr. 64, Tree-' 04s.:311537 • 55, 'Einighausen, tel. 04490- -

Brounsstr. 13. Schinveld. .· 
• · · gioen, �- • I Heerlen, tel. 045-721930. 1500 XL Ascona 1200 '72 4 drs j beek. · · 18648 -__________ : auto verkeert nog m goede I Te k. z.g.a.n. VOLVO Autom. • . - _

. ----------
·

-Te k. FIAT 128 bwj. '72 i,z.g.st.

1

. staat, 100% in orde, zien is _ko-, Te k. FORD Capri, bj. 70 en 69 bwj. '73 met gasinst. en _trekh. f 39oo,- A�miral •71 zeer mooi, Te k. FORD taunus 1600 GT bj. RENAULT 5 GTL okt. '76, 1 

Ie eigenaar f 1650,- Ir. Op de pen. Vr.pr. f 1950,-, Slema- 1 en Opel Kadett bj. 70, pr.1· ANWB-gekeurd evtl. nul met Ford 15M 68 p_untgaaf f 5oo,- eind '70, prima motor, goede, km.std. 24.000 metall. groen. , Te koop i.z.g.st. verkerend RIS ' Kampstr. 37, Brunssum tel. destr. 71, Achter de Hazen-: n.o.t.k. Mesdagstr. 19,' Mee- l 
kleine auto mogelijk. Tel. 045- gar. tin, mruil Bert _Aretz, staat, f 1500,- of redelijk bod. lTe bevr. De Thun 16, Welten- en R8. Rinkenslaan 23, Nieu-

045-256176. , Schaesberg, tel. 045-316227. I zenbroek Hr!. 216025. Na 5 uur. tef'�;���t lO, PalemJg-Hri. Tel. 045-219417, na 18 uur. ,Heerlen, na 18 uur. twenhagen. 

TE KOOP 

ROERMOND 

(Bisschop Boemansstraat) 
Gunstig, in de direkte nabijheid van het centrum 
gelegen groot halfvrijstaand, zéér solide gebouw 
herenhuis, zéér geschikt als kantoorpand en als 
praktijk/woonhuis, ruime parkeermogelijkheden. 
Te aanvaarden per 1 ·1 ·1978. Vraagprijs 
f 415,000,· k.k.

ROERMOND 

Vrijstaand, in de nabijheid van het centrum gele· 
gen, prima onderhouden woonhuis met ga
rage/kantoor. c.v.-installatie en 380 m2 grond. 
L-vormige woonkamer met parketvloer (40 m2.)
luxe komplete royale keuken. biJkeuken, kantoor
tje, komplete badkamer, drie slaapkamers. Te
aanvaarden per 1-7-1978, vraagprijs
f 190.000,· k.k.

ROERMOND 

Zéér gunstig in bungalowpark Kerckeveldt gele
gen vrijstaand, landhuis met c.v.-installatie en 
in-pandige garage. Verdere indeling: grote 
L-vormige woonkamer met open haard, complete
open keuken, bijkeuken. vier slaapkamers, kom
plete open luxe badkamer. royale provisiekelder. 
Te aanvaarden per 1 ·9·1978. Koopprijs: 
f 355.000,- v.o.n. 

ROERMOND - MAASNIEL 

Zeer gunstig in de nabijheid van het centrum ge
legen winkelhuis met gasgestookte c.v.-ketel, 
magazijn, koelcel en tuin, totale oppervlakte ca. 
360 m2. Indeling: winkel met opperv. 115 m2, 
magazijn, koelcel en afdak voor opslag. Geschikt 
voor slagerij, supermarkt en diverse andere 
branches. Aanvaarding: terstond. Vraagprijs: 
f 95.000,- k.k. 

BAEXEM 

Royaal gunstig in de kern gelegen prima onder
houden vrijstaande bungalow met c.v.-inst" 
dubb. garage, tot. opp. 1384 m2. Indeling: kel
derverd.: 2 provisiekelders, beg. grond: hal met 
tegelvloer, toilet met font., royale eetkeuken, ber
ging waarin gasketel en gasboiler. grote L· 
vormige living met open haard en tegelvloer (60 
m2), buitenterras met open haard, 3 slaapkamers 
met parkeMoer, 1 met v.w. tafel, luxe komplete 
badkamer met ligbad, douche en v.w.•tafel, twee 
grote garages. Aanvaarding per 1 ·9· 1978. 
Vraagprijs: / 385.000,· k.k.

ROERMOND 

Unieke aanbieding 
In de direkte nabijheid van het stadscentrum ge
legen vrijstaand patriciërshuis met atelierruimte, 
c.v.-installatie, garage, theehuisje en prachtige
tuin met volledige privacy (ca. 850 m2). Te aan
vaarden per ca. 1-12-1978. Vraagprijs:
f 425.000,· k.k.

HERKENBOSCH 

Mooi, modern prima onderhouden halfvrijstaand 
woonhuis met c.v.-installatie en royale tuin met 
veel privacy, op het zuiden gelegen (300 m2}. 
Indeling: kelderverdieping: grote garage, waskel
der, provisiekelder. Begane grond: hal met leis
tenen vloer, toilet met fonteintje, woonkamer. 
royale eetkeuken. Eerste verdieping: komplete 
badkamer met ligbad, toilet en v.w.-tafel, drie 
slaapkamers, waarvan één met ingebouwde kas
tenwand. Zolderverdieping: via vliezotrap bereik
baar, beplankte en beschoten zolder. Te aan
vaarden per 1-8-1978. Vraagprijs: f 155.000,· 
k.k.

ECHT 

Landelijk gelegen, vrijstaand, in uitstekende staat 
van onderhoud verkerend landhuis met inpan
dige garage, e.v., 1080 m2 eigen grond, achter
tuin op het zuiden met uitzicht op agrarisch ge
bied. Indeling: grote hal met marmeren vloer en 
vide. woon/eetkamer met marmeren vloer en 
open haard. Zeer luxe complete keuken (kersen
hout) grote slaapkamer, douche. waskeuken, toi
let, garage. Verdieping: 3 slaapkamers, garder
obekamer. complete badkamer met ligbad. toilet. 
bidet, en dubbele vaste wastafel. Alle ramen 
dubbele beglazing. Aanvaarding ca. oktober '78. 
Vraagprijs f 495.000,- k.k.

SCHAESBERG 

Vrijstaand, gunstig gelegen mooi, modern woon
huis met grote garage, c.v.-installatie en tuin op 
het zuiden (350 m2.), woonkamer met open 
haard en met oud Hollands balkenplafond, luxe 
complete eiken keuken, grote garage (9x3.50). 
Eerste verdieping: drie slaapkamers. luxe, kom
plete badkamer. vaste trap naar zolderverdie
ping, alwaar grote vierde slaapkamer. berging. 
c.v.-ruimte. Het gehele huis is voorzien van hard·
houten kozijnen en deuren en van rolluiken. Te
aanvaarden per 1-7-1978. Vraagprijs:
f 270.000,· k.k.

KASTEELTJE BINGELRADE 

Daterend uit de 17e eeuw, van solide konstruktie 
en goed onderhouden. voorzien van e.v. olie, 
rondom mooi besloten tuin met een perceelop
pervlakte van ca. 1600 m2. lnd: beg. grond: roy
ale entree/hal. ontvangkamer, salon. eetkamer. 
atelier, keuken, toilet. 1e Verd.: overloop. 7 
slaapkamers. badgelegenheid. 2e Verd.: over
loop, 3 slaapkamers, 2 zolders. vaste trap naar 
zolderverdieping. Pand geheel onderkelderd en 
het geheel verkeert in oorspronkelijke staat. Aan
vaarding: terstond. Vraagprijs/ 550 000.· k.k.

HERTEN 

Gunstig in de nabijheid van watersportcentrum 
gelegen halfvrijstaand woonhuis met c.v.
installatie. garage en perceelsoppervlakte van 
267 m2. Indeling: begane grond, hal, toilet, kel
derkast, keuken, L-vormige woonkamer met 
open haard. Verdieping: overloop, 4 slaapka
mers. badkamers met ligt>ad, vaste trap naar zol
derverdieping: slaapkamer. vliering met e.v. gas
ketel en gasboiler. Aanvaarding: per 1 september 
1978. Vraagprijs: f 185.000.- k.k. 

TE HUUR 

ROERMOND 

Gunstig in het centrum gelegen kantoorpand met 
gasgestookte c.v.-inst., tot. opp. 211 m2. Inde
ling: c.v.-kelder en 2 provisiekelders. Begane 
grond: entree, gang. 2 kantoorruimtes, toilet. 
keuken/dagverblijf, berging. 1 e verd: overloop, 3 
kantoorruimtes resp. badkamer en toilet. 2e ver
dieping: overloop, 3 kantoorruimtes. Zolder is be• 
plankt en beschoten. N.B. Totale nuttige kantoor
oppervlakte 135 m2. Aanvaarding per 1·9·1978. 
Vraaghuurprijs: f 16.000,- per jaar geïndexeerd. 

ROERMOND 

Gunstig in de direkte nabijheid van het centrum 
gelegen winkenpand, bestaande uit winkel, dag
verblijf, kantoortje en toilet, winkeloppervlakte 50 
m2, oppervlakte kantoortje en dagverblijf 15 m2. 
Vraag-huurprijs: / 12.000,· per jaar geïn· 
dexeerde huur, 5-jarig kontrakt. met 5 optiejaren. 

Inlichtingen: M ::: 
� bv makelaars- en m ;; 
� assurantiekantoor straus � 

Minclerbroederssingel 17, �
Roermond, 04750-15351 • 
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