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Top PTT wordt niet overgeplaatst

Groningen verbijsterd
over kabinetsbesluit
DEN HAAG - De top van de Centrale Directie van de PTT zal niet
meer naar Groningen overgeplaatst worden en de belofte van 3000
arbeidsplaatsen is niet meer uit te voeren. Er komen minder PTT'ers

Kleuters drie jaar in

Zuidafrikaanse cel

-

Boeren in greep onzekerheden

Middelburg
begraven

Melkaanvoer en prijs
-

LEEUWARDEN De onzekerheden over het melk- en zuivelbeleid hielden de veemarkt gister in hun greep, maar op de kaasmarkt trokken de
prijzen iets ian. Onder de melkveehouders leek opnieuw een paniek te zijn
uitgebroken, want een deel van hen wilde voor alle prijzen overtollig vee
kwijt. De melkproduktie daalt drastisch in Nederland en zit op het ogenblik
een zes tot zeven procent lager dan verleden jaar.

.

i

De melkaanvoer bij de fabrieken
daalt drastisch Landelijk is er een daling van zes tot zeven procent, overeen-

komend met de verwachte beperkingen

in de produktie als gevolg van de contingentering. die met terugwerkende
kracht op 2 april zal ingaan. Tussen de

jabrieken onderling zijn er verschillen.
In
Oudwoude blijkt men

vorige

week

een teruggang van elf procent te hebben
geboekt, hetgeen mede zal moeten worden toegeschreven aan de slechte kuil,
die er vorige zomer is gemaakt Ook landelijk werkt die slechte kuil in de melk-

produktie door. In Drente meldden de
fabrieken een teruggang in de melkaan-

voer van een tot twee procent
Het bestuur van de zuivelfabriek in
Winschoten, dat organisatorisch buiten
alle verbanden staat, maar voor
ploitatie van de (abriek samenwerkt
met de ZOH in Oosterwolde. heeft zich
tot minister Gerrit Braks gericht om te
an de
wijzen op de bijzondere
fabriek, die de laatste jaren m>
snelle aanvoer van de melk te maken
heeft gehad. De stijging is vooral het gevolg van de moeilijkheden in de teelt
van fabrieksaardappelen en van de
komst van tientallen melkveehouders
uit andere streken van het land. Het bestuur vraagt de minister om een extra
contingent om de moeilijkheden bij de
contingentering op te vangen.
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(Advertentie I M.)
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„De Trijehoek", Lippenhuizen
Reservenng bij Gerda of Wim
L.po-nhu-iw.. tal. 05133-1504

Schaatsen bij Oldehove

J

bovenuit komen.
De loco-commissaris in de provincie
Groningen, gedeputeerde Vos, noemde
het kabinetsix-sluit .een onbesch.
zijn".
heid die onmo.
„De spreiding
i
ppen,
tigd en die dan zo ondei
dat kan niet. De spreiding was hoek-

Groep Oostduitsers
mag naar het Westen
PRAAG - Uit de Westduitse ambassade in Praag zijn gisteren 35 vluch-

steen van het I

zondere regionale toeslag is i
gookm.
pakt. nudePTl
overblijft lijkt nergens op De PTT
_omi du
nu gaan sprok.mallemoer van terecht, aldus loeocommissaris Vos.
Maandag spreekt burgeme<
van Groningen minister Smit-Kroes

telingen uit Oost-Duitsland na een bivak van vijf weken naar hun land teruggekeerd. Zij vertrokken nadat ze
van de DDR-autoritei..-n de verzekering hadden gekregen „binnenkort"
een uitreisvisum naar West-Duitsland te zullen ontvangen.
Naar verluidde zou Oost-Duitsland
aan de autoriteiten in Bonn duidelijk
hebben gemaakt, dat dit „de laatste
maal" was dat DDR-burgers via deze
weg naar de Bondsrepubliek mochten
vertrekken. Kortgeleden vluchtte ook
Ingrid Berg. de nicht van de Oostduitse
minister-president Willi Stoph, de Westduitse ambassade in Praag binnen.

gezegd dat de directeuren van de PTT
niet moesten denken dat ze m V.
naar golf konden blijven spelen, maar
naar Groningen zouden gaan. Nu mogen
ze dus toch wel daar blijven. We zijn
door het kabinet verraden en verkocht",
aldus Buiter. ..Ik h<
door de manier waarop dit gebeurt. Het
kabinet trekt zich geen moer aan van
wat het parlement doet. Drie keer is de
spreiding zoals in 1980 afgesproken, bevestigd door het parlement en later door
het kabinet. Dit afwijken is een notoir

HET SCHONE VERSCHIL

'

Informatie: Tel. 05133-1854

schandaal".
Drs. Huib Eversdijk. die namens het
CDA de spreiding van de PTT behandelt,
constateert dat een spreiding zonder de
e van de PTT niet kan. „Ik kan
niet inzien hoe je kwaliteit van de spreiding kunt behouden door anderen dan
de top te sturen. Andere kwaliteit dan de
top van de Centrale Directie is <;"
oorhanden bij PTT. Zonder directie zie ik die spreiding niet zitten".

..

7-8-9 april -FRIESLANDHAL- LEEUWARDEN

feestelijke Pasar Malam met een gevarieerd showprogramma, o.a.
KRO PLAYBACKSHOW, ANITA MEIJER, BABE, VULCANO, THE BROADS,
SILVER WINGS, PAPAYA, KRONTJONG/HAWAIIANSHOWS
Geopend van 12 " 24. ma. van 12 22. Toegang f 6.50 Kind. tot
en 65+ f 3.=

-
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LEEUWARDEN E_en heerste gisteren in Leeuwarden aan de roet nm de
Oldehove een Elfsledenlocht-sfe>
tg marathonschaatsers in at
waar niet op de ijsvloer van de stadsgracht, maar op het asfalt van de Groeru
De City Club Leeuwarden had in samenwerking met de organisatoren van de
Dolle Schaatsnacht deze wedstrijd én een kortebaanwedstrijd op de Nieuwestad
georganiseerd. Drie en dertig lange afslandsrijders meldden zich op ro/scho
r hem
otj de start. Op defoto ziet men voorop de winnaar Teun BuMer n
Jeen van den Berg. Meer over dit schaatsen en over de Dolle Schaatsnacht op de
pagina's 13 en 21.

WIRDUMERDIJK 7

Rustig

Landelijke computervooruitzich-

'en

van het KNMI voor maandag tot

n met

donderdag: Rustig en droog
geleidelijk meer zon. Midoplopend tot circa 12
graden. Meer over het weer op pagina
Teer

met

Over deze drie posten wil het kabinet
echter
eerst open overleg met de betrokDEN HAAG Het kabinet ziet af ken vertegenwoordigers.
Wel zijn onvan de door minister Ruding (Finandergrenzen
vastgesteld,
maar
premier
ciën) geëiste bezuinigingen van totaal
min.ster
Ruding
weigerden
en
Lubbers
10 miljard. In plaats daarvan streeft gisteren
bedragen te noemen. Zij
het kabinet naar ombuigingen, die verwezendeze
naar
de noodzaak om vrij
niet boven de 9,5 miljardT uitkomen. kunnen onderhandelen met de ambte-te
bedrag
nog
moet eerst
Over het exacte
narenbonden en de vertegenwoordigers
gesproken worden met vertegen- van
werkgevers en werknemers. Over
woordigers van de ambtenarenbonop de volksgezondheid
de
bezuinigingen
partners.
regeDe
den en de sociale
al een adviesaanvraag
heeft
het
kabinet
ringsfracties in de Tweede Kamer ingediend.
steunen het bezuinigingsplan.
De FNV heeft inmiddels laten weten
niet alleen te willen praten over de beOorspronkelijk wilde minister Ruzuinigingen in de sociale zekerheid,
ding op de begroting van de departemaar ook het totaal aan bezuinigingen
miljard
bezuiniin
3/3
menten
totaal
gen. Dit bedrag is uiteindelijk door de ter discussie te willen stellen. Volgens
woordvoerder van de vakcentrale
ministerraad bepaald op 2.9 miljard. een
heeft de FNV goede redenen om te koDaarnaast streeft het kabinet naar bezuinigingen van maximaal 2,7 miljard men tot een verlaging van het bedrag.
De bond verwacht ernstige economische
elk op de ambtenarensalarissen en de soen
sociale gevolgen indien het totale
eens
uitkeringen.
Nog
miljard
1.3
ciale
pakket
wordt uitgevoerd.
wil het kabinet vinden in de sector van
volksgezondheid.
CDA en VVD hebben in een eerste rede

-
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G"»-be. De Last Post foar Grins

Breezanddijk: man
uit Nes verdronken
BREEZANDDIJK

-

De 36-jarige

geradeel) is gisteravond omstreeks

Kabinet zal voor '85 maximaal
LACOSTE
gulden
miljard
bezuinigen
9,5
bosma |
"
’
(Van onze correspondent)

Auto te water bij

visser Ab de Boer uit Nes (West-Don(Advertentie I M

MODE VOOR MANNEN

is". De kosten voor Groningen zin
met die van de eerdere spreiing naar Limburg en mogen daar niet

§eleken

Irasar Gambirf
fyr

kostenbeheersing betreft verdedigbaar

■;_E223

Specialitenen-restaurant

Uaandeli/ks 3 gangen keuiemenu i / 35.- p.
Ter introduktie hiervii in april amn
goed gles huiswi/n gratis

I

-

NAALDWIJK in Naaldwijk is gisde motorcoureur Jack Middelburg begraven. Collvgu's van de vorig
u-eeKeinde in Tollwrl verongelukte
Middelburg droegen de kist naar hel
graf. Aan hel hoofd van de stoel liep
ex-Grand-Prix-coureur Wil Harlog
met in zijn hand de helm van de i
ledene.
teren

jongvee dalen snel
De onzekerheden hielden gister aan.
doordat het Landbouwschap en het Pronap voor Zuivel de minister door
onderlinge verdeeldheid niet van advies
konden dienen omtrent de uitvoering
van de contingenteringsregeling Volgens insiders lijkt er
«taan voor 1983 als basisjaar
niet de mi rschnjding van het fat
contingent bepalend zal zijn voor d
perhefïing maar de individuele overschrijding per melkveehouder.
De prijzen voor iong melkvee zijn de
laatste weken op de veemarkt met 300
tot 450 gulden gedaald, waarbij vooral
de lagere kwaliteiten veren moesten laten. Rijpe neren, die voor 2500 gulden
bij de boer in het boekje stonden, kwamen tenslotte op een 1850 gulden
koppel van vijf rijpe rieren werd uiteindelijk voor 1450 gulden per stuk verkocht, waarbij de veehandelaar haastig
op het laatste b.>d inging. De priis van de
oudere melkkoeien zakte naar de slachtwaarde. welke zich op een iets lager peil
kon handh,;
Op de kaasmarkt herstelde de prijs
van de Goudse zich met vijf cent,
waardoor notering én prijs op 6,40
gulden per kilo kwamen. De notering
van de Edammers werd met dertien
tent verhoogd, waardoor deze notering gelijk kwam met het prijspeil
van de laatste weken.

Twee ZuidafriKAAPSTAD
kaanse kleuters hebben drie jaar in
de gevangenis gezeten in afwachting van een beslissing over het ras
waartoe zij behoren. Een regeringscommissie die bezig is aan een onderzoek naar het rechtsstelsel in
Zuid-Afrika, merkt dit in een rapport op en noemt het geval een
voorbeeld van het „bureaucratische geknoei" in het land.
De beide kleuters zaten vast van 12
juni 1978 tot 8 juni 1980, toen zij uiteindelijk „blank" werden verklaard.
Het ministerie van binnenlandse zaken moet volgens de rassenwetgeving
pasgeboren kinderen registreren op
nun huidskleur en ethnische afkomst.

en zeker niet de duurste directeuren, zo heeft het kabinet gisteren
besloten. Het Noorden heeft verbijsterd gereageerd-op deze ontwikkeling. Groningen voelt zich „verkocht en verraden" en noemt het terugdraaien van de spreiding „de grootste klap na de Tweede Wereldoorlog". Staatssecretaris drs. Jaap Scherpenhui/tii. dit' gisteren niet znn
zin kreeg, zal niet aftreden, zo liet hij weten. „Het belang van arbeidsplaatsen voor Groningen staat voor mij voorop en die zijn overeind
gebleven", aldus de bewindsman.
CDA en PvdA willen dinsdag een 3000 PTT'ers uit te komen. „Met veel
debat aanvragen meteen nadat ac re- passen en nieten is dat niet uitgeslogering met Groningen heeft overlegd ten". De spreiding gaat „geleidelijker
in de tijd plaatsvinden en de aller
en een toelichtende brief heeft geprodrs.
duursten gaan niet over. „Dan zouden
duceerd. Minister-president
Ruud Lubbers meldde gisteravond we een vermogen kwijt zijn", aldus
dat voor de gereserveerde 125 miljoen de premier.
gulden geen 2200 PTT'ers zijn over te
de vraag of directeur-gener.,
brengen. Met Groningen zal overlegd C. Op
wit dus in Den Haag blijft met ziin
worden om „zo dicht mogelijk" bij de staf, antwoordde Lubbers met ja. De
spreiding wordt na kabinetsberaad
alniettemin voortgezet, maar wel
soberder uitvoering", zo lichtte Lubbers
het besluit toe. „Op een wijze die wat

actie

instemmend gereageerd op (/■

netsafspraken.

CDA-fractieleider

I)e

)

f Voor de verkoop van uw woning^
V
|
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gg Rabo Makelaardij

)

Leeuwarden, tel. 058-126900
Gorredijk, tel. 05133-4343

tel. 05610-6778

„Leefeenheden" voor ouderen

in Appelscha

Vries zei wel ..zorg te hebben" 01
aanvaardt)*
1
an de /»
ag run
gingen. Hel nu
f2.9 miljard is „een sluk beter" dan de
3.3 miljard waarvan sprake was in de
voorstellen van minister Ruding, zei hij.
Volgens de oppositie wordt er volgend
jaar te veel bezuinigd. PvdA-leider Den
IJtjl: „De keuze die het kabinet nu gemaakt heeft, doet vrezen dat men de
mensen met een uitkering en die in overheidsdienst opnieuw zwaar wil treffen".
Enkele departementen hoeven niet te
bezuinigen. Daarbij wordt net als afgelopen jaar in eerste instantie gedacht
aan ontwikkelingssamenwerking, politie, defensie en de belastingdien

-

-

andere departementen, zoals onderwijs
en welzijn, volksgezondheid en cultuur
hoeft minder te worden bezuinigd, omdat de betrokken ministers weigerden
aan de maximale eis van Ruding te voldoen.

daar krijgen ze me niet in!

|

kwart over tien bij Breezanddijk om
het leven gekomen toen de auto waar-

in hij zat van de Afsluitdijk in het
IJsselmeer terechtkwam. De auto
raakte te water door een verkeerde
manoeuvre van de bestuurder, die alcohol had gebruikt.
De heer De Boer zat met twee collega's in de auto, die bestuurd werd door
de 23-jarige S. R. P. uit Holwerd. Deze
wilde, komende uit de richting Den Oever, na Breezanddijk een parkeerplaats
oprijden, maar raakte daarbij uit de
koers. Na een prullemand te hebben geraakt schoot de auto het water in.
De bestuurder en de passagier achterin slaagden erin de auto te verlaten voor
hij in het IJsselmeer terechtkwam, maar
de heer De Boer kreeg dat niet voor elkaar. Verwoede pogingen van zijn
vrienden om hem alsnog uit de auto te
krijgen faalden. Vervolgens probeerden
de beide kletsnatte mannen een lift te
krijgen om hulp te halen. Na tien minuten stopte er een auto die hen naar de
gemeentepolitie in Harlingen bracht.
Deze waarschuwde de Brandweerhulpverleningsdienst, die met groot materieel uitrukte De duikersploeg van de
BHD kon evenwel niets meer doen dan
het slachtoffer bergen.
De bestuurder werd in Harlingen aan
een blaas- en bloedproef onderworpen,
waaruit bleek dat hij alcohol had gebruikt. De drie mannen hadden naar
aanleiding van een geslaagde sollicitatie
van een van hen een klein feestje gehouden. Het slachtoffer laat een vrouw en
een kind achter.
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Tv vandaag
NEDERLAND 1
18.05:
18.25:

18.55:
19.03:

20.00:

20.28:

___________■■■

Het kantongerecht, herh. afl. 3.
TELEAC: Let's Swing, les 2.
TROS: Donald Duck en de notendieven, tekenfilm.
The A-Team, Amerikaanse serie.
Afl.: Een hapje bij de Chinees,
Sam Yeng's restaurant dreigt te
worden geruïneerd als hij geen
beschermingsgeld betaalt aan een
Chinese bende. Het A-Team gaat
er op af.
NOS: Journaal.
TROS: De Bananasplitshow,
het programma met de verborgen
camera, gepresenteerd door Patty

Keller

Heeswijk-Dinther.

NEDERLAND 2 __\\\\\\\\\\\\\\\\M
18.15: NOS: Nieuws voor doven en

slechthorenden.

19.55: Lottogetallen
20.00: Journaal

DUITSLAND 2 \_\\\\\WÊ\\\\\\\\\M

20.10: Panoramiek.

NEDERLAND 2 _■____■_____________■
11.00: KRO-RKK:
12.00:

in op zoek naar de witte leeuwen.
Ze gaan een avontuur vol gevaren tegemoet.
21.30: Johnny Cash. Eerbetoon aan het
verschijnsel cowboy. Een groot
aantal meer of minder bekende 16.28:
songs uit zijn repertoire. M.m.v.
16.30:
o.a. John Andersom Gien Camp16.35:
June
Carter
bell en
Cash.

DUITSLAND 1 \______\\\M
19.00 Berichte vom Tage
19.15 Die Aktuelle Schaubude amusementsmaNord_.c_.au

van de
fazine
verzicht
20.00 Tagesschau
'rogramma-o

20.15 Die verflixte 7. Met: Rudi Carrell
21.45 Lotto. Aansl.: Tagesschau en Das Wort
zum Sonntag

22.05 Die nacht der tausend Augen (Night
watch). Engelse speelfilm uit 1982.
met de Ita-

23.40 Fantqastico showprogramma

liaanse zangeres en danseres Raffaella
Carra
00.35 Tagesschau

DUITSLAND 2 ________M
Landerspiegel, regionaal magazine
Programma-overzicht

Heute
Der Mann, der keine Autos mochte komische serie van Dieter Wedel. Afl. 5: Verlorene Liebesmüh.
20.15 Der aus dem Regen kam (Le passager de
la pluie), Frans-Italiaanse speelfilm uit
1969.

21.45 Heute
22.05 Das aktuelle Sport-Studio reportages, interviews en lottogetallen
23.25 Vegas serie. Afl.: Der Loenanteil. Met: Robert Urich, Bart Braverman, Phyllis Davis

DUITSLAND.. _________\
18.00 Sesamstraat

18.30 Glaube heute: Neues aus der Christothek,
muzikaal programma
19.00 Ich trage einen grossen Namen een spelprogramma rond beroemde persoonlijkhe-

den
19.45 Het internationale tv-kookboek. Afl. 2:
Portugal (2): Der treune Freund und eine
antike Suppe
20.00 Tagesschau
20.15 Das Fernsehspiel am Samstag: Fernsehspiel des Zuschauers. Mascha, tv-film van
Hans-Eberhard Quelle.
22.00 (ZW) Vor vierzig Jahren serie oudeweekjournaals. Afl.: Deutsche Wochenschau no.
709 van 5 april 1944
22.30 Stars im Studio muzikaal programma met
de SFB-Big Band en als gasten Marlena
)
Shaw en Joe Williams (herh
23.15 Willem de Kooning und das Unerwartete. Portret van de Amerikaanse schilder
Willem de Kooning
00.05 Letzte Nachrichten im 111

Tv morgen
NEDERLAND I ■_■■____________■
13.00:

Nieuws voor doven en

slechtho-

renden
14.15: Studio Sport: Biljarten

-

Finale

van het toernooi om het wereldkampioenschap Kunststoten in

Heeswijk-Dinther

18.00: Sprekershoek.

Omroepparochie:

Eucharistieviering vanuit de St.
Franciscus
Xaveriuskerk in
Amersfoort
Het Capitool. Rechtstreekse uitzending waarin belangrijk binnen- en buitenlands nieuws
wordt geanalyseerd en toegelicht
La Forza delDestino. Opera van
Verdi. Uitgevoerd door het Orkest van de Metropolitan Opera
van New Vork 0.1.v. James Levine, m.m.v. Leontyne Price, als
Leonora, Guiseppe Giacomini, als
Alvaro, Leo Nucci, als Don Carlos, e.a.
TELEAC: Follow me I. Herh. les
25
IKON: Feminisme en Christendom. Interview met prof. Catharina J. M. Halkes, n.a.v. haar oratie, gehouden op 6 april j.1., bij de
aanvaarding van de nieuwe leerstoel Feminisme en Christendom
aan de Universiteit van Nijmegen
Een bericht van de Wilde Ganzen
NOS: Journaal
VOO: Videoclips op verzoek.
Met o.a. Culture Club, Kate Bush,

Roger Glover, The Police, Spandau Ballet en Nena
Open
17.50: FEDUCO-TELEAC:
Schooltijd-thema 22: Huwen of
Hokken
18.25: NOS: Nieuws voor doven en
slechthorenden
18.30: TELEAC: Por Favor. Herh. les
17
19.00: NOS: Journaal
19.05: VOO: Operation Petticoat.
Amerikaanse serie. Afl.: Operation Operation. Als deroze onderzeeër eindelijk is uitgerust met
torpedo's en de vijand zich meldt,
wordt kapitein Jsnerman getroffen door een acute blindedarmon-

steking
19.30: Countdown special: Michaël
Jackson videoclips (na 20.00 niet
geschikt voor kijkers jonger dan
12 jaar!)
20.10: Dynastie. Afl.: A Little Girl. Fallon slaat alle waarschuwingen
van Blake en Alexis in de wind
en zet haar plannen met Peter
door. Tot wanhoop van Adam zit
er geen verbetering in Kirby's
toestand

-

21.00: Dag & Nacht Een etmaal in
Amsterdam (1), ontdekkingsreis
van een etmaal door Amsterdam.
Vanavond: De Ochtend
21.45: Smiley's People. Engelse spionage-thriller naar het werk van
John le Carré. Smiley (Sir Alec

Guinness), vindt in de woning
van Vladimir een aantal omslagen van negatieven. De negatieven ontdekt hij spoedig daarna in
een boom
22.40: Vakantie '48: Informatie over
aktieve en bezige vakanties op de

Canarische Eilanden

23.15: NOS: Journaal
23.20: Nieuws voor doven en slechtho-

00.15 Heute

Programma

waarin de kijkers aan het woord
komen

18.15: Sesamstraat
18.30: Mensenwerk. Wekelijkse ru-

briek over activiteiten van mensen in kleine bedrijven, hulpverleningsacties, gezondheidszorg en
scholingsprojekten
19.00: Studio Sport

en Verhagen is
(Van onze correspondent»

18.20: Paspoort voor Marokkanen.
18.30: Sesamstraat.
18.45: Toeristische tips.
12.40:
19.00: Journaal.
zij
glorie,
de
muzikaal
19.12: NCRV: U
programma vanuit de St. Jacobskerk in Vlissingen. Presentatie:
Jan Stolk.
19.55: De witte leeuwen van Timbavati, Amerikaanse familiefilm
uit 1979 naar het boek The White
Lions of Timbavati, van Chris 15.45:
Mcßride. Een biologie-docent
16.00:
(Michaël Vork) trekt met zijn gezin de wildernis van Zuid-Afrika

22.30: NOS: Journaal.
22.45: Studio Sport.
23.15: Getuige a charge, speelfilm uit
1957 naar het toneelstuk van Agatha Christie. Regie: Billy Wilder.
Een befaamde advocaat (Charles
Laughton) wil voor hij zijn ambt
neerlegt nog eenmaal een zaak
behandelen. Het betreft een jonge
man die beschuldigd wordt van
moord op een oudere vrouw. De
zaak schijnt hopeloos.

2

een boeiend sfeerbeeld
«___p^«ans^^^
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van het toernooi om het wereldkampioenschap Kunststoten te

ZATERDAOTAPR^I^

Amsterdam van Hofland,

FRED BASSET

Actualiteitenrubriek rond de internationale poliBrard en Ralph Inbar. Vandaag
12.45: Freizeit.... und was man daraus machen
tiek
o.a. met Joke Bruys en Gerard
kann
Vijf
HUM.
minuten
VERBOND:
20.40:
Cox.
Chronik der Woch (Ondertiteld voor do13.15:
bedenktijd
21.15: Falcon Crest, Amerikaanse tvven en slechthorenden) en Fragen zur Zeit
serie. Afl.: Na het ongeluk. Cole 20.45: KRO: Kruispunt TV. Actualitei13.40: Daten-Schatten. Informatieve serie. Afl.
tenprogramma over kerk en sa8: Die neue Kommunikation
voelt zich schuldig nu Linda een
menleving
14.10: Löwenzahn, kleuterprogramma. Afl: Peauto-ongeluk heeft gehad. Riterehens Mondfahrt
charde Channing heeft schuldge21.10: Het gulden schot. Showpro14.40: Heute
gramma t.g.v. de Nationale Hartvoelens omdat hij Melissa zo ruw
week. Met 0.a.: Saskia en Serge, 14.45: Danke Schön. Nieuws over de aktie Sorheeft afgewezen.
genkind
Babe, Guys 'n Dolls, het dansen- 14.50: Tatsachen
22.05: TROS Aktua-Sport.
aus der Umwelt, Reiche Ernsemble Ovei Tahiti. Presentatie:
22.45: Harten 2, Amerikaanse tv-serie.
te, armer Boden, documentaire over landHenny Huisman
Afl.: Harteloze hobby. Een fascibouw en milieu
nerende hobby wordt gevaarlijk 22.40: Films en fans. Maandelijks film15.20: Der Zigeunerbaron. Operette van Jorubriek met filmnieuws, interhann Stauss. met o.a. Wolfgang Brendel,
als blijkt dat het echtpaar Hart
Hans
Krammer en Siegfried Jerusalem.
quiz,
en
een
gepresenteerd
Dezit.
views
postzegel
een kostbare
M.m.v.
Het Symfonieorkest van de Süddoor Hans van Willigenburg
23.40: NOS: Journaal.
Rundfunk Stuttgart 0.1.v. Kurt
deutschen
een
Vastenoverop
afstand.
23.45: Nieuws voor doven en slechtho- 23.50: Van
Eichhorn. (herh )
weging
renden.
17.00: Journaal
23.50: Studio Sport: Biljarten verslag 23.55: NOS: Journaal
17.02: Die Sport-Reportage

18.15
18.58
19.00
19.30

LEEOWABOEB COURANT

renden
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11.15: Neues uit London. Magazine van Stefanie Schoner met interviews, muziek en video-opnamen
12.00: Der Internationale Frtihschoppen.

19.30:
20.15:
21.00:
22.40:

22.55:

Panoramiek
De buitenlandrubriek van de NOS-televisie, „Panoramiek", gaat morgenavond in op het mislukken van de zogeheten nieuwe internationale economische orde. Deze werd tien jaar geleden in het leven geroepen om de Derde
Wereldlanden door middel van nieuwe
handelsovereenkomsten nauwer te betrekken bij de wereldhandel en ze er
meer van te laten profiteren.
Over de betalingsproblemen waarmee
de Derde Wereldnu kampt komen in
„Panoramiek" aan het woord: de Brazi-

Parlementair

-

(2)
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Prof. Catharina Halkes bij aanvaarden leerstoel:

Leergezag

L

„het bijzondere van het gewone lev
toen de conIn mei van het vorig jaar,waren
te leggen, zoals hij het 2e|f
en hu
tracten met Veronica rondvan de Vr-rtu schrijft Hij het mooie meisje ihuisdaik'
stof dat hun 'overstap
uit ziin buurt kende met de gei**,
naar Veronica had doen opwaaien
bureaus neerde ehaulleiir op _ijii bankje vS;
langzaam op de Hilversumse Verhahuis, met de wijkagent door de*?
zijn Hofland en
neerdwarrefde.
de huurt, of met de dominee
gen begonnen met wandelingen door
steeds bleek Wat altijd de lS
een nw kerk.Verhagen
st.ul Op papier bestond il-cHts Aniste
van
I nog te»u:
ideaal van de 'casf, de levende
ik erbij ben reageren
..Als
wilverslag
aan
hun
dammers waar zij
to tS_\
maar ook
den ophangen. Via research
zelf.
ten.
schrijver-dichter
ontmoetingen
ontvaak via toevallige
nsel vooral toejS
Keiler hi
nooi
stond een gezelschap dat, zii hel.drietal
V(
aan
uitputtend, in de ogen van het
van de int'
model kon staan voor het leven in de laten we die jongen
;'en,anSj!,
grote stad.
wordt het nik
Alweer zonder vast omlijnde plannen
Richtlijn voor het drietal
was het daarna Hans Verhagen die met
mijden van spectaculaire eebeui
camera- en geluidsman op stap ging om .en en zaken die al ovei belicht
zijnwa»
het Amsterdam betreft Het moest
gaan over Amsterdam, maar ovtr
line", na enkele moeilijke jaren staat hij gewone leven dat nutq_b_.|
in 1963 weer volop in de belangstelling tetud in al riji
met „Ring of fire". Uit 1967 dateren stijl moest daarbij imp:
songs als „Jackson" en „Guitar pu kin het eindprodukt een schilderij' |V_r£l
man". In 1969 had hij veel succes met „A
boy named Sue" en in 1979 met „(Ghost)
':it-lde m_uts.|
Het op die mai
Riders in the Sky". (Nederland 2
aal
uur).

Johnny Cash-special

16.50: Musik im III: einführung in die zeitgenossische Musik. Af. 1: Musik und mondernitaet. de geschiedenis van de nieuwe
muziek. En totslot een opvoering van Ls
sacre du printemps van Strawinsky
18.00: Sesamstraat
18.30: Formel Eins: Ard-Hitparade.
19.15: Christsein im AHtag. Afl. 1: Der Schuh
kauf. serie
19.45: Bilder. Flandern. van Otto Dix. reportagt
over de schilder Otto Dix en zijn werk
20.00: Tagesschau
20.15: Der Berg ruft De ontdekking van de Al
pen in de fotografie
21.00: Argumente: Wenn die Deutschen aussterben.sind nicht nur die Renten in Gefahr
discussie 0.1.v. Hans E. Pries
22.15: Sport 111
23.15: Letzte Nachrichten im 111

■

afleveringen wekelijks uiigzon

Het gulden schot

en van D

makers In alle fasen
steeds b*
documet)
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t»\hel
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terlijk is. zuv.
als wat beel_
gaat. Bij vlag
lang uitgesponnt_

es

ian

>.>( a)fc

_zegty

i
een knap gen
sfeerbeeld van

pro»!

het

w..

stad kan zijn
lat de malta.
Of het impre._-ld,d_
van de film parten i
helderheid van het geheel ten goedej
orden. Wi
gekomen, kan t__
een dergelijke aanpak van het thtm
'1984' tot gevolg kan hebben, zal dit n_
n zijn. Dat ismbij Verot
melijk het volgende project dat Verhagen, Hofland en Keiler voor de jongt
omroep onder handen hebben Izondaj
Ned. 2. 2100 uur)

:

Geestelijk

luisteren

leven

naar wat vrouwen ervaren
-

NIJMEGEN „Feministische theologie is geen duidelijk te omschrij\ ervak, maar is eerder een weerbarstige discipline die in een veelkleurig gewaad
gaat gekleed." Deze woorden sprak Catharina Halkes (64) gisteren in Nijmegen uit bij de aanvaarding van een nieuwe bijzondere leerstoel aan de Nij
meegse universiteit, „feminisme en chistendom". Een leerstoel met een zoda
nige opdracht is een unicum.
Mevrouw Halkes verklaarde zich ervan bewust te zijn. dat de combinatie feDoopsgezinde commissie.
minisme en christendom geen spanningsloze en harmonische verbinding
vormt. Elk van beide is een complex geheel en niet eenvoudig te omschrijven.
De twee partners, die nier zo gemakkelijk tezamen worden genoemd, hebben

„IKV redeneert
te weinig vanuit
christelijk belijden"
AMSTERDAM

-

Het standpunt

van het IKV over acties is te weinig
gebaseerd on de inhoud van het christelijk belijden. Bij de afwijzing van
acties die uitvoering van een besluit
tot plaatsing verhinderen, beroept
het IKV zich op een bepaald geloof in

elkaar aanvankelijk bepaald niet gezocht, aldus prof. Halkes. „Maar ze
moesten elkaar wel tegen het lijf lopen,
toen eenmaal het feminisme ook vrouwen in de kerken en in de theologiebeoefening bleek aan te trekken".
Prof. Halkes betoogde, dat kerkelijke
documenten, zowel van Rome als van
bisschoppenconferenties, zich nogsteeds
laten leiden door een antropologie van
tegenstellingen. Daarin worden de verschillen tussen man en vrouw breed uitgemeten en blijft de geslachtelijkheid
net crucialepunt van aandacht. Zij pleitte dringend voor een leergezag, dat als
zijn eerste taak gaat zien het nauwkeurig en intensief luisteren naar wat vrouwen ervaren en formuleren in hun nieu-

de parlementaire democratie. Het
IKV had vanuit de bijbelse weerloosheid moeten redeneren: het ongeloof
in de mogelijkheid om met geweld
recht tot stand te brengen. ..Tegenover de machten is het onze opdracht
de politiek van het kruis te volgen." we zelfverstaan.

welddadige machtsstructuur,
doopsgezinde commissie.

aldus de

In deze zin ziet de commissie het weigeren van defensiebelasting als een
20.00: Tagesschau
vorm van actie in de lijn van de navol20.15: Die Friedenmacher. Tv-spel van Matthivan Christus. Hierdoor wordt aan
ging
as Esche.
en burgers duidelijk gemachthebbers
22.15: Hundert Meisterwerke. De bloeiende
appelboom van Piet Mondriaan, gezien maakt wat deze navolging betekent, namelijk „dat wij ondanks de wet. ondanks
door Edwin Mullins
de sancties en alle andere gevolgen van
22.25: Tagesschau
22.30: Erst stirbt der Seehund. darm der deze burgerlijke ongehoorzaamheid het
Mensch. Documentaire
huidige beleid gebaseerd op afschrik23.15: Het symfonie Orkest van de Beierse king niet langer kunnen steunen." De
Omroep 0.1.v. Sir Colin Davis. Werken
commissie vraagt het IKV aan deze
van Mendelssohn: 1. Ouverture tot Ein
vorm
van actie een grotere plaats in het
Sommernachtstraum. op. 21. 2. Symfonie
n 4 in A grt.. op. 90 (Italienische)
beleid toe te kennen.

00.15: Tagesschau

jk
ntiem» /()
de
over
vierdelige
j
lijn
msterdiim die hi, samen
0r(,,,i

liaanse econome Maria da Conceicao, de
Tanzaniaanse minister Amir Jamal, en
de EG-commissaris voor ontwikkelingsMet het programma „Het Gulden
samenwerking Edgard Pisani. (Nederwil deKRO de aandacht vt
Schot"
land 1. 20.10 uur).
op de Nationale Hartweek die op 9 april
van start gaat. „Het Gulden Schot"
wordt gepresenteerd door Henny HuisVanavond brengt de NCRV een pro- man die naast diverse kandidaten ingramma op het scherm rond de country- volgende artiesten zal ontvangen: Babe,
Guys 'n Dolls, Saskia en Serge, het folken westernzanger Johnny Cash. Het betreft een Amerikaanse produktie waarin loristische ensemble Ovehi Tahiti en de
de inmiddels 52-jarige zanger een groot Barrie Stevens Dancers.
aantal bekende en minder bekende
Met de naam „Het Guldend Schot
songs uit zijn repertoire ten gehore komt niet alleen de titel van een „legenbrengt. Het programma bevat naast lodarisch" KRO-spelprogramma terug.
katie-opnamen ook registraties van conmaar wordt voor deze gelegenheid ook
certen, waarbij Cash zich liet omringen
de formule nog eens gebruikt. Deze
door 0.a., John Andersom Gien Camphoudt
in. dat de kandidaten in dit spelbell, The Oak Ridge Boys en echtgenote programma
kunnen scoren door met een
June Carter Cash.
kruisboog op bewegende doelen te schieHalverwege de jaren vijftig scoorde ten (Morgenavond, Nederland 1, 21.10
Cash zijn eerste grote hit „I walk the uur).

Dit schrijft de commissie ter begeleiding
van de doopsgezinde vertegen12.45: Tagesschau met Wochenspiegel
13.15: Schaufenster der Welt. Energie, huis- woordiging in het IKV in een brief aan
computers, industrierobots, jongeren en de vredesbeweging. Hierin wordt gereatechniek, India als partnerland. Reportage geerd op enkele vergaderstukken voor
over de Jaarbeurs 1984 in Hannover
de IKV-campagneraad. De commissie
14.00: Magazin der Woche. Regionaal overzicht noemt de
tegenstelling tussen woord en
14.30: Die Besucher. Kinderserie van Ota Hof„Het misstaat een
daad
misleidend.
man en Jindrich Polak. Afl. 14:Kleine rechristen niet om de daad bij het woord te
parateur der Welt.
15.00: Ein Platz an der Sonne. Bekendmaking voegen." Het enige kriterium is of de
van de uitslag van de ARD Fernsehlotteacties staan in de geest van Jezus, die de
rie 1984
politieke machten van zijn tijd niet heeft
16.00: Weissblaue Musikparade. Fragmenten trachten te verslaan door er nog meer
uit een volksmuziek concert met gasten uit politieke, wereld_e
macht tegenover te
Oostenrijk en Duitsland
maar
stellen,
die
deze
machten openlijk
Rund
urn
16.30:
das Café Greco. Ein römischer
ten toon heeft gesteld en zo over hen
Spaziergang. reportage
heeft gezegevierd. Door zijn optreden
17 00: Bilder aus der Wissenschaft
17.30: ARD-Ratgeber: Huis & Tuin
heeft hij een uitweg gewezen uit die ge-

denten

durende

werp.

Journalistenforum.

18.15: Wir über uns
18.20: Tagesschau
18.25: Die Sportschau. Met o.a. het doelpunt
van de maand
19.20: Weltspiegel. Reportages van correspon-

Dit weekeinde
op uw scherm
Het Capitool

gelegenheid, O. Scheepbouwer, directeur Sociale Dienst Leiden, J. Crijns van
de werkgeversvereniging voor het
bankbedrijf en H. Achterhuis, auteur
van het boek „Arbeid, een eigenaardig
medicijn" van gedachten over dit onder-

nieuws
Die Welt des Traums: Der Traurn
Schlüssel zum lek, explicatie van dromen
door professor Hans Bender
Freundschaften. Twee verhalen van
Herbert Reinecker 1. Karl en Luis. 2. Die
gelbe Nelke.
insein im Strom (Islands in the stream).
Amerikaanse speelfilm uit 1977.
Journaal en Sport am Sonntag
Zeugen des jahrhunderts. Ge_.pn_k_.pro-

framma
leute

Amsterdam'

In Het Capitool morgen (Nederland 2,
12.00 uur) een discussie over de zin van
de sollicitatieplicht. Onder leiding van
Herman Wigbold wisselen L. de Graaf,
staatssecretaris sociale zaken en werk-

18.00: Tagebuch. Uit de protestantse kerk
18.15: Liebt diese Erde Tv-sene.

18.58: Programma-overzicht
19.00: Heute
19.10: Bonner Perspektiven.

hand liggende. Je zu t hierin
1
mentaires over
HofUm
free-lance-journalist Henk

Herbezinning
Een tweede consequentie is de
noodzaak tot herbezinning van de
kerkelijke theologie op haar overaccentuering van de betekenis van het
man-zijn van Jezus van Nazareth.
Prof. Halkes vindt, dat dit overmatige accent nog steeds wordt gehanteerd als een theologisch argument
om vrouwen uit te sluiten uit het
priesterambt.
In het begin van haar rede zette prof.
Halkes uiteen, dat na het model van de
onderschikking van de vrouw aan de

man uit de oudheid, in de negentiende
eeuw het model opkomt van de polariteit m de man-vrouw relatie. Man en
vrouw staan ieder voor een reek
karakteristieken, die de vervol lediging
van de ander nodig hebben om tot heelheid van elk te voeren. In de praktijk
heeft dat geleid tot „de vrouw als hoog
verhevene", die als maagd en moeder op
een voetstuk is geplaatst, een gedroomd

ideaal.
Naar de mening van prof. Halkes
heeft dit model vrouwen in de weg gestaan,

een gezonde

identiteit te vinden.

Zij zijn met schuldgevoelens opgezadeld
als ze niet aan dit door mannen gedroomde beeld beantwoordden. Als oplossing voor het dilemma worden wel
nieuwe voorstellen aangedragen, maar
prof. Halkes beschouwt die als variaties
op het oude thema.

Gereformeerde Bond
bang voor kerk met
louter activisme
DEN HAAG - In de Gereformefl*
Bond binnen de Nederlandse

*

vormde Krrk heerst in toenfm'W»
mate de vrees, dat het kerkzijn m*
toekomst volledig tal opgaan ■
tualiteit en activisme, waarbij»»
«rn dimensies van het goddew»
woord niet meer worden &"<'_
rerrd. Dit zou kunnen geheurfn.»
na het samengaan van hervormd'
van
gereformeerde kerken de op d,L"
ment heersende theologie in dew
Wie uit is op een bijbels gefundeerde formeerde Kerken .als ren »*£
theologische antropologie moet stellen, de hervormde kerk zal meesleur»
dat de eerste karakteristiek de mens als
Het bestuur van de bond uit zijd|
soort betreft. Dat betekent beeld van
zorgdheid
in een brief aan het nerVo;^,
God zijn en verantwoordelijk beheer
jJ
voeren. De seksuele differentiatie komt moderamen. waarin wordt i»ge.a^
de houding van de bond ten aanzien V
daarna, heeft een beperkte betekr
beschrijft het biologisch paar, niet een het proces van „Samen-op-weg
brief is een reactie op een schrijven "
sociaal partnerschap.
het hervormd moderamen aan de J
Het beeld van God bij uitstek is Jezus van
1984. waarin kritieK
van Nazareth lh. tprak vrouwen aan op geuitfebruari
op een toespraak van ds_ L. J-u
hun persoon-zijn. richtte hen op en zette luk,
voorzitter van de Gereforme*
hen weerophun meten om te
Bond.
Geluk hield in januari de
hun weg te gaan ..lh, haalde he,
kantenvergadering van de bond
uil de marginalisering het lot van
alle dat de nieuwe kerk na de verwen* j
ontrechten en maakte het hun mogeking van het samen-op-weg
lijk, van object tot subject van hun beneriijk vreemd zou zijn aan net g
staan te worden", aldus prof. Halkes
van de kerk der eeuwen.

Beeld

"

God

■

■

«^

-

..

P^

-

Ff^oof

Kerkelijke mutaties
Geref. Kerken
Bedankt voor Kollum: drs. W J
lenaar te Staphorst.

Mo-

Relatie paus-bisschop
kern van alle problemen
DEN HAAG -De verhouding tussen de paus en de bisschoppen is de
kern van
alle problemen in de rooms-katholieke kerk. In weerwil
van
een collegiaal bestuur van de kerk hebben de bisschoppen nog fiun verlangen naar
altijd
zeer
betrekkelijke, door een zelfs autocratischer paus streng gecontroleerde
macht j.tt
vnjwel geïsoleerde voorstel van kardinaal AÏfrink
isch te Taten besturen .s niet in vervulling gegaan. Dit schrijft Michel van
der Plas
in „Brieven aan Paus Joannes". Hierin heeft
hij een selectie bijeengebracht van de
brieven uit 1959 waarin bijna 2000 residerende bisschoppen aan pau.Johannes
schreven wat zij van het Tweede Vaticaanse Concilie [1962-1965) verwachUen 23

maarden
on'dfrkZrl minde^entrahs-

Britse raad van kerken
begint campagne
tegen martelingen

,P^
;

-

LONDEN Onder de titel
nen tegen martelen" is de r>r,ts t e tevan kerken begonnen met e^n al bij
gen het martelen. De actie slult
n atl on3l
de campagne die Amnesty Interr*
op het moment tegen het
rnart£Lt* ra _$■ai
politieke gevangenen voert.
waarvan 27 kerken lid zijn. w"er Vermende tijd de Britse christenen
se keren toe oproepen op te kottie
bepaalde politieke gevangene'
slachtoffer van martelpraktijk*o f
geworden. Verder stelt de raad
v*
Kelijke gemeenten voor in *PeCia n
ringen aandacht te besteden <* {fl)a
schending van de mensenrechten
nifestaties te organiseren, waar
dacht wordt besteed aan het

..

*

slachtoffers van

martelingen.

1
Bij directie amper aandacht voor klachten

lan-

ge, oorspronkelijk Franse gemaal van

Koningin Margrethe, voelt zich „gehij
frustreerd" orer hel feit dut vrouw.
De
cieel afhankelijk is vun tijn
Deense pers staal dezer dagen vol
een opvallende uitspraak die prins
Hendrik onlangs over zijn situatie in
een vraagaesprek heeft gedaan. „Ook
wanneer ik uiteraard gela van mijn
vrouw krijg, vind ik het frustrerend
man zonder economisch bestaan
aldus de prins tegen een
zijn",
te
slaggeefster van „Berlingske Tuiende. Hij vergeleek zijn positie en die
Van zijn Europese „medeslachtof-

..

bonden) als de NS-directie hebben deze

late afwijzing als teleurstellend onderDEN HAAG - Volgens de Vereniging van machinisten van NS vonden.
vorig
jaar
niet minder dan 480 mensen zich yoor de
(VVM) hebben
Het
aantal
zelfmoordgevallen
gegooid.
stijgt drastisch: in 1980 De SUT-regeling sprak de machinistrein
hen - jaarlijks
er
in
1976
156,
begingen
het
77
mensen
zelfmoord onder een ten aan omdat velen van voor
waren
lang
de
hun |
op
vijf
een
bijna
- voor hun
Daarnaast werden machinisten vorig jaar geconfronteerd met
trein.ongelukken,
werk
ongeschikt
sionering
al
meest op overwegen, waarbij 42 doden vielen en 273
255
worden verklaard als gevolg van het onregelmatige werk, ontwrichting van het
gewonden. Tot de gewonden behoorden zeven machinisten.
bruikelijke stap genomen zich direct "tot ding bij „superieuren" (na elk ongeval
de Tweede Kamer te wenden. De VVM moet de machinist in een speciale zitting
heeft een witboek met grieven over de aantonen dat hij aan het ongeluk gim
werkomstandigheden van de machinist schuld had) en andere oorzaken.
samengesteld dat zij dinsdag in de TweeMomenteel vallen elke vier dagen zede Kamer zullen aanbieden aan het Ka- ven doden op hel spoorwegnet, aldus liet
merlid Hessel Rienks, voorzitter van de witboek. „Vrijwel elke ervaren machivaste commissie voor verkeer en waternist heeft wel iemand doodgereden".
Directe aanleiding hiervoor is de afkeuring, door het kabinet, van de voorgestelde regeling voor selectieve uittreding. Deze SUT-regeling, bedoeld voor
NSers vanaf 60 jaar, maakte deel uit
van de NS-ontwerp-cao voor 1983 tot en
met 1985. Eind 1982 stuurde NS het ontwerp ter goedkeuring naar Den Haag.
Pas Degin februari dit jaar kreeg NS te
horen dat de SUT-regeling wegens de
kosten was afgekeurd. Zowel de machinistenvereniging (en de erkende vak-

Voor

„Professionelegeestelijke hulpverlening
wordt door NSniet geboden als hel erop

aankomt deze ervaring te verwerken.
Integendeel, als er iemand op een baanvak is doodgereden zijn de NS-procedures er volledig op gericht de normale
treinenloop zo snel mogelijk le herstellen
die liet bedrijf begrij-

van radio:

Poging staatsgreep
Kameroen mislukt
-

ABIJAN De staatsradio van Kameroen is gisteravond na uren weer in de

&^_KS33_MGC
verk
De
vas
poging
van d

volgens een
van de noordelijke
provincie ondernomen d<>or een dtttie garMpMe groep binnen
volking van de
hoofdstad Jaoende werd ertoe opgeroepen thuis te blijven opdat troepen trouw
aan de president. Paul Biva. gemakkelijker de laatste haarden van verzet zou;tur

den kunnen opruimen, 's Ochtends waren uit Jaoende gevechten gemeld. die

volgens ingelichte bronnen waarschijnlijk het gevolg waren van muiterij binnen de garde na het besluit van Bi
donderdag om uit het noorden afkomstige officieren van de garde over te plaatsen.

(Advertentie I.M I

ondernemersbeurs
met o.a:
automatisering

_

kantoormachines
administratie

symposium programma
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Overeenstemming
in Polen inzake
kruisbeelden
-

Nicaragua ingezet
volgens leider bewind
MANAGUA - Nicaragua staat op het
offensief teogenblik voor het
„grootste

Wat u als ondernemer
moet weten, vindt u op

""
""

DEN HAAG Als de Israëlische oud-minister van defensie Ariel Sharon
wordt gekozen tot lijsttrekker van de Cheroet-partii bij de komende verkiezingen zal dat leiden tot een breuk binnen het Likoedblok, waarin de liberale
partij samengaat met Cheroet. Dat heeft de voorzitter van het Israëlische
parlement (Knesset), Menachem Savidor, gisteren verklaard. Savidor is zelf
eén van de kanshebbers voor het lijsttrekkerschap van de liberale partij.
Savidor brengt een bezoek van drie
Savidor wilde niet zeggen waarom het
dagen aan ons land op uitnodiging van leiderschap van Sharon het uiteenvalde organisatie „Collectieve Israël actie". len van het Likoedblok tot gevolg zal
morgen heeft hij gesprekken ge- hebben. Het is echter bekend dat de ais
;
voerd met premier Lubbers en zijn havik bekend staande Sharon een omambtgenoot Dolman. Verder ontmoet streden figuur is in Israël. Hij gaf zijn
hij een aantal leden van de zusterpartij portefeuille van defensie op nadat in een
VVD.
el Israëlisch rapport kritiek werd
„Als Sharon wordt gekozen tot kandi- geleverd op zijn rol bij de gebeurtenisdaat voor het premierschap zal het hu- sen rond het bloedbad in de Palestijnse
welijk tussen de liberalen en Cheroet kampen Sabra en Sjatila. Als minister
niet voortduren. Dat zou leiden tot een zonder portefeuille bleef hij deel uitmasnelle echtscheiding", zo zei Savidor. ken van het kabinet-Shamir.
Overigens heeftSharon volgens Savidor
weinig kans op het lijsttrekkerschap. Niet in klans, wel op slaapzaal
Ariel Sharon herhaalde gisteren nog
eens dat hij zich kandidaat stelt voor het
leiderschap van zijn partij. Het bestuur
van Cheroet moet volgende wet
keuze maken tussen Sharon en premier
Shamir. Eerder deze week trok vicepremier David Levi, die werd genoemd
als één van de favorieten bij de vervroegde verkiezingen van 23 juli. zich

Groot offensief tegen
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martinihal centrum
groningen

gen zijn revolutie dat wordt uitgevoerd
door ongeveer achtduizend man aan zijn
grenzen in het noorden en het zuiden",
zo heeft de leider van het linkse sandihe bewind in Managua, Daniel
Ortega. gisteren verklaard voor de televisie. De groepen opstandelingen worden met hefschroefvliegtuigen bevoorraad en ..zijn op dezelfde wijze georganiseerd als ac Amerikaanse troepen '. zo
zei hij.

Zes weken cel geëist tegen
oud-voorzitter van Volksunie
AMSTERDAM - De procureur-genehet
in Amsterdam,

de

Overleg van bonden
met Philips over

korter werken
levert niets op
-

f:isferen

zitter Israëlisch parlement Savidor

terug.

ui

EINDHOVEN Het overleg tussen
Philips en de vakbonden over invoegebrek aan belangstelling voor hel gees- ring van een 38-urige werkweek heeft
niets opgeleverd. Volgens altelijk welzijn van de machinist", aldus
e
betrokken
vakbonden legt Philips
het witboek.
het accent te nadrukkelijk op renaementsverbetering en niet op herverdeling van het werk. „Philips heeft de
irijs die de werknemers moeten betaen voor de arbeidstijdverkorting
verhoogd en gelijktijdig de opbrengst
tot nul teruggebracht", aldus Aalko
van der Veen van de Industriebond

-

In uitzending

van de man afhankelijke vrouw
Arabische landen.

pelijkerwijs steekt in .iet herstellen van
de dienst regeling steekt scliril af bij het

Keuze Sharon zal leiden
tot breuk in Likoedblok

PAVLBIYA

fers", prins Philip van Engelai
prins Claus, met de rol van de gelieel

gezinsleven, de vanouds autoritaire hou-

staat.

WARSCHAU Op de lagere landbouwschool in Mietne, een dorp op 70
km van Warschau met 760 leerlingen,
worden maandag de lessen hervat.
Dit heeft de directeur gisteren bekendgemaakt nadat er een oplossing
gevonden voor het vraagstuk
van de kruisbeelden. De verwijdering
'ervan uit klaslokalen leidde ongeveer een maand geleden tot een zitst.iking van de studenten, waarna de
schoolleiding de lessen voor twee weken opschortte.
Directeur Ryszard Domanski verklaarde dat de kruisbeelden niet terugkeren in de leslokalen, maar wel in de
hoofdleeszaal en het internaat dat aan
de school is aangebouwd. Verder is M
plicht voor leerlingen van de baan. dat
zij een verklaring ondertekenen waarin
staat dat scholen principieel een nietgodsdienstig karakter hebben. De 200
leerlingen die zich vorige week bij andere scholen in de streek hadden ingeschreven, mogen in Mietne terugkomen,

f

FNV gistermiddag.
Volgens Van der Veen is het niet uitgesloten dat de vakbondsleden de voor
de arbeidstijdverkorting ingeleverde
prijscompensatie terugeisen, als Philips
de huidige voorstellen handhaaft. De
bonden zeggen dat de ze afwijken van
eerder gemaakte afspraken. Een van de
punten is de tijdstippen waartussen de
normale werkdag valt. „De afspraak
luidde dat er gewerkt kon worden tussen zeven uur 's morgens en zeven uur
's avonds. Nu wil Philips toe naar een
periode van zes uur 's morgens tot negen
uur 's avonds". Wrder wil Philips volgens de bonden beknotten op de toeslagen voor overwerk en voor werken op

We lopen niet graag met
onze problemen als krantemakers te koop. maar soms
'
kan het niet anders. Zoals
vandaag. Juist op zaterdag wensen
Wtj dat de wijze woorden, die in dit
hoekje worden gesproken, iets langer
dan zes minuten blijven hangen.
Laai ons zeggen: tot en met zondagavond. Zodat u het idee hebt iets aan
de krant over te houden, meer dan
alleen onderin de kattebak. Willen
wij een verpletterende indruk op de
lezer maken (een maximale impact
op de doelgroep, heet dat tegenwoordig), dan moeten wij weten wie die
doelgroep vormen, hoe ze denken en
in welke omstandigheden zij ons produkt tot zich nemen. De meeste antwoorden zijn vrij timpel. De d
9roep tussen we uit de bak met abonHg op een rijadressen, postcodes.
namen
en
*■
betalingsachterstanden,
aller Hoe ze
we ook tol op de r
meter: precies zouls het In de fcranl

met

'"'""
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Werkweek bepleit van
minder dan 25 uur
-

dan 25
AMSTERDAM De gemiddelde werkweek moet in 1990 minder
vrouwen

■

-

"
Gehuwde vrouw progressiever
dan man behalve inzake relaties
(Van onze correspondent)

-

ARNHEM Getrouwde vrouwen
zijn vooruitstrevender dan hun echtgenoten, behalve als het (pat om het
nebben van buitenechtelijke (seksuele) relaties. Dat is een van de opmerkelijkste uitkomsten van een onderzoek naar de positie van gehuwd Nederland, dat is verricht door de Wageningse gezinssociologe dr. ir. Iteke
Weeda.

aldus de directeur.

De sociologe, verbonden aan de Landbouwhogeschool te Wageningen
richtte het onderzoek gedeeltelijk in opdracht van het vrouwenweekblad Li-

Kabinet wil boeren
tegemoetkomen
-

DEN HAAG Minister Braks (Landbouw) zal op verzoek van de ministerraad binnen twee weken een voorstel

Geloof

Poolsescholieren in Garwolin, ten zuiden van Warschau, droegen gisteren een kruis
tijdens een mis in de kerk. waar hel compromis tussen regering en kerk inzake de
aanwezigheid van kruisbeelden op schoot gevierd werd.
h

van een enquête onder zijn lezers. Vergeleken met de resultaten van eenzelfde
onderzoek, dat tien jaar geleden werd

gehouden, kan volgens Margriet gi
,»We voelen ons met zn allen
belle. Een andere uitkomst is. dat door wotden:
stuk gezonder". Opvallend noemt
een
vrouwelijke
zowel mannelijke als
echhet blad het dat vrouwen met een parttelieden positief jgedacht wordt over het ner
bijna twee keer zo vaak zeggen zich
buitenshuis werken van vrouwen. Ge(19 pet) als alleen„zeer
trouwde mensen blijven voorts het ac- wonei.goed" te voelen
het hebben van
tok
cent leggen op de twee-relatie, al wordt een of meer kinderen (en een partner)
in tegenstelling tot een in 1967 gehouden
een positieve invloed te hebben op
onderzoek zowel de hetero- als homo- blijkt
van de vrouw: 88% van
de
gezondneid
seksuele variant daarop als normaal beaan zich goed of zeer goed te
gaf
hen
schouwd.
voelen.
Gebleken is, dat vrouwen meer dan
mannen proberen veranderingen in hun
relatie door te voeren, met name wijzi£ LEEUWARDEH COURANT
ging van traditionele rolpatronen, zoals
R
de taakverdeling binnen het huishouBV.
Friese
Pers
Uitgeefster
den, zo constateerde Weeda. Zij hi
i
uitkomsten van dit onderzoek vergeleP-ï*---Ë_B
ken met die van een onderzoek van LiDrs. K. E. Abbing en H van der Meer
belle in 1977 en constateert dat de verLEEUWARDEN
schuiving van een traditioneel gesloten
Voorstreek 99 Corr-adres: Postbus 394/8901
huwelijks- en gezinsmodel naar een
BD l_B.uw3.den Tal 058-441111. talai 46189
nieuw open huwelijks- en gezinsmodel
Bezorging: overdag tel 441111 Na kantooruren
zeer duidelijk zichtbaar is geworden.
bezorging lot 19 00 uur I's zeterdags tot 16 00
uur): tel 122639. bgg
Deze ontwikkeling zal de komende ja660071.
ren versneld doorgaan.
Overlijdensadvertenties ook 's avonds van 8-10
uur. tel 122048. uitgezonderd 's zaterdags, overEen ruime meerderheid van de Nedag 441111
derlandse vrouwen vindt dat zij in goede
verkeert. Dat concludeert
HEERENVEEN:
Nieuwstraat 28. Corr.-adres: Postbus 623-8440
et weekblad Margriet mede op basis

fezondheid

heeft

"

Studie wetenschappelijk bureau PvdA:

halfprocent

mers.

of

-

senator Gary Hart t
Wtseonstn
Donna Leuhy uit
campagne.
de
Amerikaanse
staal
in
Madison
in
gisteren
voordoven
gebarentaal.
in
Madison vertaalde zijn woorden

MADISON De Democratische presidentskandidaat

Prijzen stegen

gerechtshof
raal bij
mevr. mr. A. Korvinus, heeft gisteren
zes weken gevangenisstraf geëist tegen
de oud-voorzitter van de Nederlandse
Volksunie, de 55-jarige Joop Glimmerveen uit Den Haag. Deze werd door de
rechtbank in maart vorig jaar tot dezelfde straf veroordeeld wegens beledigende en discriminerende uitlatingen over
onder meer joden, zigeuners en Surina-

gestaan. Als het goed is. tenminste. Het probleem is de situatie
waarin het leesvoer genuttigd wordt.
Het liefst zien wij de lezer als een ontspannen achterover leunend type. de
en ni pantoffelsen een kopie kofonder handbereik.
met
fie edenklontjes
maar oplettend, open voor
al dat prachtigs. Met dat beeld kunnen we iets. We weten natuurlijk dat
de krant ook in de trein, op het werk,
een enkele maal in bed, ja zelfs in bad
wordt doorgenomen. We hebben daar
vrede mee. Maar deze week vernamen we van een mevrouw, die de
krant enkel en uitsluitend op het toilet leest. Zij vertrouwde ons toe daar
elke dag heerlijk de tijd voor te nemen,
zoals zij het uitdrukte: „Daar
ga ik eens lekker voor zitten".
ons. liet kost enige moeite om een daks prachtprodukt te maken in de
ap dal
Nou ja, het hoort
e rechten van de mens. zullen we
maar denken. Als ze maar ge

Gary Hart voor doven

uur bedragen om iedereen aan betaald werk te helpen. Minnen en
kunnen dan betaald werk buitenshuis en onbetaald huishoudelijk werk combineren. De werkdag van vijf uur of de driedaagse werkweek verdienen dan
ook de voorkeur. Dat de effecten van de tot op heden gerealiseerde arbeidstijdverkorting op het eerste gezicht wat tegenvallen, mag geen reden zijn om v.m
verdere arbeidstijdverkorting af te zien. Dat staat in een studie over arbeidstijdverkorting van de Wiardi Beekman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. Schrijver is WBS-medewerker P. de Beer.
:jdverWat de effecten van dethans in gang
korting,
en
kosbetreft,
herbezetting
is
waarvan
gezette arbeidstijdverkorting
tenneutraliteit (de produkten mogen
De Beer al tevreden met de verminderniet duurder worden) de belangrijkste
ongunstige tijdstippen. „Daardoor wordde uitstoot van arbeid. Gezien de beonderneming
zijn.
voor
wel
Door het loonoffer ten behoeve van
erg
de
staande obstakels verwondert het hem
overwerk
niet dat er amper extra arbeidsplaatsen de arbeidstijdverkorting en het aantal
goedkoop", aldus Van der Veen.
n te koppelen aan
bij zijn gekomen en nog geenszins spra- extra art*
de daling van d
sproduktiviteit.
ke is van een stabilisering van de werkeen
band
duidelijker
ontstaat
loosheid.
i
loonoffer en
M.iar er is volgens hem voldoende reDat zal de bereidheid van de werknemers om in te leveren groter mak»
den te verwachten dat een v
dus De Beer.
arbeidstijdverkorting de komendt
zal
wel
extra
banen
nneer
voor
de
huisDEN HAAG De prijzen
-ker bepleit in zijn
_rting
studie verder gezien
houdens zijn tussen tialf februari en half dankzij de huid
maart gestegen met een half procent. de overcapacit'
nbele
Tussen maart vorig jaar en maart dit jaar weggewerkt en de vraag naar produkten
len inzijn de prijzen met 3,9 procent gestegen. weer op gang komt. Voor dit laai
het wel nodig dat de overheid een stimu- gespeeld, wat kan )
dames- en hedat werkAardappelen, sigaretten,
renkleding, koffie en thee, elektriciteit. lerend economisch beleid voert, aldus de nemers na
an lijd alsnog een
extra loonoffer moeien
tweedehands auto's en schoeisel werden WBS-medewerker in zijn studie.
I of dal
duurder. De prijzen van benzine en
De Wiardi Beekman Stichting veran het loonoffer ongehuisbrand-olie daalden.
bindt zoveel mogelijk algemeen aan- daan wordt gemaakt.
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gefrustreerd over
financiële positie
KOPENHAGEN - Prins Henrik van
Denemarken, de binnenkort 50

met grieven tot Kamer
Hun beroep is niet alleen zwaar,
onverdoor al deze voor de machinist
mijdbare ongevallen wordt de machinist ook geestelijk zwaar belast. Volgens de vereniging besteedt de directie van NS amper aandacht aan hun
ontbreken van
klachten. Vooral het
begeleiding nadat zij zelfmoord en
dodelijke ongelukken onder hun
trein hebben gehad zit de machinisten hoog. De vereniging telt ruim 2200
leden, tweevijfde van alle machinisten. De NS geeft toe weinig boodschap te hebben aan de mening van de
Vereniging van machinisten. „Wat
ons betreft is het een visvereniging",
aldus een NS-woordvoerder.
Omdat de machinisten bij hun directie
geen gehoor krijgen, hebben zij de onge-

COURANT

Deense prins-gemaal

NS-machinisten richten zich
(Van onze correspondent)

LEEUWARDER

doen om de Nederlandse boeren tegemoet te komen in de negatieve gevolgen
die het EG-landbouwakkoord voor hun
inkomen heeft. Premier Lubbers zei dit
gisteren op ziin wekelijkse persconferentie. Het kabinet wil de effecten verzachten die de in het akkoord overeengekomen afbraak van de zogeheten Monetair Compenserende Bedragen (subsidies voor koersverschillen binnen de
EG) op het inkomen van de boeren hebben. Lubbers zei dat de boeren er recht
op hebben op korte termijn te weten
waar zij aan toe zijn.

AP Heerenveen. Tel. 05130-24416.
Na kantooruren bezorging tot
19 00
('s zaterdags tot 16 00 uur): tel 23880

uur

SNEEK:
Klemzand 37/8601 BE Sneek. tel 05150-12020:
na kantooruren bezorging tot 1900 uur
I's zaterdags tot 16 00 uur).

DRACHTEN:
Houtlaan 13 Corr -adres: Postbus 619. 9203 AN
Drachten, tel 05120-13166. Na kantooruren bezorging tot 19 00 uur ('s zaterdags tot 16 00 uur)

BOKKUM:
Zuiderbolwerk 17. 9101 ND Dokkum. tel
05190-3157 Klachten bezorging tot 19 00 uur
tel 05190-3928 Is zaterdags tot 16 00 uur).
Aboon_m«mfpfUt__
per maand / 20 67 (uitsluitend bank-/giro-incasso); per kwartaal 62.-.
Losse nummers 90 et., zaterdags 1,-(alles mcl

’

5% BTW)

’

Postgiro 2373400 uitsluitend voor abonnementsbetalingen
Postgiro 872459 voor de andere betalingen
Tnv BV Friese Pers. Leeuwarden
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g| LEEUWARDER COURANT
Donderdag 12 april zijn onze ouders, groot- en overgroot-

ouders
DURK BAKKER
en
ROMKJE VONK
65 jaar getrouwd.
Wij vieren dit heugelijke feit in zaal Tivoli, Huizumerlaan 59.
Wie dit feest met ons mee wil vieren is vanaf 's avonds 8 uur
welkom.
Corr. adres: Jan de Baenstr. 18, Leeuwarden
Hun kinderen,
klein- en
achterkleinkinderen'
Om net ien te ferjitten
litte wy it jimme sa witte
16 april is it 25 jier lyn
doe stapten üs leave heit en mem it houlikdboatsje yn.
MICHIEL DE JONG
en
JANKE DE JONG NIJDAM
Wy hoopje dat se foar üs en har beiden yn sónens noch lang
sparre bliuwe meie.
De bern:
Willy en Willem
Lies
Nelly
Ria

Nog onverwacht is uit onze familiekring weggeno-

men onze beste zwager en
oom
OENE POL
op de leeftijd van 66 jaar.
Leeuwarden,

5 april 1984
Fam. Zondervan
neven en nichten
Heden overleed onze lieve
broer, zwager en oom
OENE POL
Leeuwarden,

5 april 1984
Canada:
fam. B. Pol-Beidschat
Heerenveen:
fam. J. Pol-Ladenius
Leeuwarden:
fam. S. Pol-Sijtsma
Damwoude:
dhr. W. van Kammen
neven en nichten

Henny

Eltsenien dy't harren lokwinskje wol is fan herte wolkom op
moandei 16 april om 8.00 oere oant 10.30 oere yn „It Joo"

Donderdag ging van ons
heen onze lieve zuster,
schoonzuster en tante

te Aldegea (W.).

Wolle jimme harren wat jaan.
Dan graach wat yn in slüfke dwaan.

HILTJE BUURSMABAKKER
op de leeftijd van 86 jaar.

Breksdyk 23,
8614 AM Aldegea (W.),
april 1984

Onze

Na een geduldig gedragen ziekte is, voor ons nog onverwacht, rustig van ons heengegaan mijn innig geliefde
man, onze zorgzame vader en lieve opa

OENE POL
op de leeftijd van 66 jaar.

Leeuwarden:
Goutum:

Sjoerdina

Leeuwarden:

5 april 1984
8926 NC Leeuwarden
Fogelsanghstate 11
Mijn man, onze vader en opa is opgebaard in het Ardanta
„Heer Ivo Huis", Grote Kerkstraat 7 te Leeuwarden.
De plechtigheid, voorafgaand aan de crematie, zal plaatsvinden dinsdag 10 april om 9.45 uur in het crematorium
te Goutum,

Yndyk 1.

Na de plechtigheid is er in de ontvangkamer van het
crematorium gelegenheid de familie te condoleren.

Tot ons grote verdriet is heden geheel onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve man, üs heit en pake

HOMME TJEERD DE BOER
Geboren 9 augustus 1928 te Grouw.
Overleden 6 april 1984 te Meppel.
De libbenstrie is gau trochknipt.
9001 JA Grouw, 6 april 1984
De Roef 10
Grouw: H. de Boer-de Vries
Harmen en Hanneke
Amsterdam:
Grouw: Japke en Jan

EISE SMIT
en
LUMMIGE LOS
hopen op 23 april a.s. met ons en u hun 25-jarig huwelijksfeest te vieren in het dorpshuis ~De Weeme" te Lekkkum
vanaf 20.00 uur.

Heden overleed op de leeftijd van 79 jaar, mijn lieve

Groningen: Jakob en Rina
Lekkum: Jan
Bert
Lekkum, 7 april 1984
Weeme 13

TRIJNTJE GAASTRAVAN ZWOL
B. van Zwol
A. van Zwol-Douma
en kinderen

.

Het was op 10 april 1959 dat onze ouders
WILLEM WITTERMANS
en
HINKE JORRITSMA
samen naar het gemeentehuis zijn gegaan.
Dat is nu 25 jaar geleden en dit feit willen zij niet ongemerkt
voorbij laten gaan.
Daarom wordt u uitgenodigd dit samen met hen te vieren op
dinsdag 17 april a.s. van 20.00 tot 21.30 uur in gemeenschapscentrum ~Het Bolwerk" te Dokkum.
De kinderen
Sikko en Olga

Berne:

Tige bliid binne wy mei de

Gezina
april
4
1984
Geit Donga
Margriet
Donga-v.d. Zwaag
Auke
Bitgumerdyk 83,
9034 GH Marsurn

berte fan üs famke en suske
Rinskje
Eise Heida
Willy Heida-Jonkman

Geboren:
Sytske
dochter van Broer en Tjitske
Miedema-Rypkema, zusje
van Jan en Jelle.
3 april 1984
Alberdingk Thymlaan 42
3842 ZC Harderwijk

Tige tankber en bliid litte wy
jimme witte dat üs wer in
jonkjeis tabetroud, wy neame
him
Bauke
broerke van Piet,
Sybe en Hedwig
Jan en Truus
v. d. Schaar-Jorna
5 april 1984
Bethaniëleane 3
8851 RD Tsjommearum

Dirk en Sicca Dijkstra-van
Schaardenburg geven met
vreugde kennis van de geboorte van hun dochter
Stephany

5 april 1984
R. M D. Drysdale
3222 Victoria Australië
Met grote blijdschap geven
wij u kennis van de geboorte
van onze zoon
Jelmer
Menno en Dixy
Hartenberg-Runia

5 april 1984
It Stnng 20
9045 RE Beetgumermolen

Jurjen

De Leijen 83
6 april 1984, De Gordyk

omkesizzer en neef

HOMME TJEERD DE BOER

Goutum:

F. Douma
P. Douma-Reinalda
T. J. Douma
A. Douma-Althuis

en omke
HOMME TJ.
DE BOER

yn 'e aldens fan 55 jier.
6 april 1984

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van
het plotselinge overlijden van onze buurman

HOMME DE BOER
Wij wensen Hant en de kinderen veel sterkte toe.

Feike en Zus
Fer en Elly
Johan en Mary
Siemen en Wil
Lex en Joke

Warten:

Durk en Rini
de Vries-Buikstra
Bilthoven:
Hendrik en Anna
v. d. Land-de Vries
en omkesizzers

Grouw. 6 april 1984

van
op de leeftijd van 81 jaar, sinds 30 juli 1980 weduwe
S. Regnerus.
Marrum: B. Regnerus
J. Regnerus-Hofman
Jelsum: A. v. d. Honing-Regnerus
M. v. d. Honing
klein- en achterkleinkinderen
Ferwerd, 6 april 1984
april
De begrafenis zal D.V. plaatsvinden op dinsdag 10
te
Marrum.
Geref.
kerk
het
lokaal
der
om 13.00 uur vanuit
Gelegenheid tot condoleren maandagavond van
7.00-7.30 uur in de aula van bej.centr. „Foswert" te Ferwerd, en een half uur voor de begrafenis.
Corr.adres: B. Regnerus, Pantsjewier 15, 9073 HL Marrum
zijn wij

Tige hommels is ferstoarn

üs neef
HOMME
Neven en nichten:
Rika en Jan
Tiete en Sjouke
Homme

Reid en Joke
Henk en Corrie
Grou,
6 april 1984

HOMME DE BOER
Orkest „de Jasbiskermers"
Pieter de Vries
Hidde Westra
Hans Brada
Henk Kuipers
Klaas Delfsma

door het overlijden van onze lieve

beppe JAPKE
Nu omstraalt hen licht des hemels
en de levensbron ontspringt,
Waar zij juichen U ter ere
waar hun koor uw glorie zingt.
De klein- en
achterkleinkinderen
Ferwerd, 6 april 1984

Hendrik Koen in de
o U()ef
sinds 28 juni 1979 weduwe van
jaar.
88
van
dom
Heerenveen, 5 april 1984
„Huize Anna Schotanus
J Koen
Heerenveen:
G. Koen-Stoelwinder
Jubbega: K. Koen
W. Koen-Vooistra
Jv. d. Weerd-Koen
Kampen:
G. v. d. Weerd
Geleen: F. de Boer-Koen
H. de Boer
B.
Koen
Heerenveen:
M. Koen-Stoker
J. Slager-Koen
Heerenveen:
K. C. Slager
Heerenveen: A. Boersma-Koen
Tj. Boersma
klein- en

achterkleinkinderen
Correspondentie-adres:
Tj. Boersma, Herenwal 48. 8441 BB Heerenveen.
Gelegenheid tot condoleren op maandag 9 april a.s. van
18.30-19 00 uur in de aula van „Anna Schotanus". De
rouwdienst wordt gehouden op dinsdag 10 april om 14 00
uur in het „Streekcentrum", Schoterlandseweg 46 te Jubplaatsvindt op de bebega, waarna de teraardebestelling
vrij
Volgen
aldaar.
graafplaats
Vandaag vrijdag overleed,
mem en beppe

Vol zorg voor anderen van nabij en ver, zo was het leven
van onze dierbare zuster
★

ATTJE 'T HART-TERPSTRA
15-3-1918
t 5-4-1984

Een mens te zijn op aarde
is eens voorgoed geboren zijn
en zoeken, nooit verzadigd zijn.
is rusten in de aarde,
tot alles is volbracht.
Santpoort: A. Terpstra
A. Terpstra-Meijer
Metslawier: A. v. d. Weide-Terpstra
L. v. d. Weide
Sneek: G. Terpstra
Vlaardingen, 5 april 1984

~Alsof

het
gevallen".

nooit

meer lente zal worden, zoveel blad

Rosie o'Grady's
European Jazzband
Klaas Delfsma
Rob Bosloper
Sijb Erich
Theo Reitsma
Gerrit Tinholt

dit verlies te dragen.

Jazz-Sociëteit Meppel:
Ben van Eldik
Nanno Groenink
Herman Kuipers
Jan Thomas Lensen

PIETJE VISSER
Na een liefdevolle verpleging in Park Herstellingsoord, is
toch nog onverwacht van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder

TONIA DE BRUIN-DE WITT
op de leeftijd van 88 jaar; sinds 26 maart 1968 weduwe

van Jan de Bruin.
Leeuwarden, 6 april 1984,
corr.adres: W. Lodewijkstraat 101,
8933 BK Leeuwarden.
Steenwijk:
Th. de Bruin
S. de Bruin-Eleveld
Leeuwarden: A. Dijkstra-de Bruin
J. Dijkstra
klein- en
achterkleinkinderen
De overledene is opgebaard in het uitvaartcentrum FUV,
Noordersingel 4 te Leeuwarden. Gelegenheid de familie
aldaar te condoleren, dinsdag 10 april a.s. van 13.30 tot
14.00 uur. waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden
op de Noorderbegraafplaats te Leeuwarden om 14.15
uur.

,

Algemene kennisgeving
een
toegewijde
Na
verzorging in „de Vlaswiek" te St.
Annaparochie is overleden, mijn lieve zuster en onze beste
tante

MINKE GOFFES-RIENKS
op de leeftijd van bijna 94 jaar, sedert 11 maart 1968

weduwe van Roelof Boorsma.
St. Annaparochie, 6 april 1984
T. Bloembergen-Rienks

neven en nichten
Corr.-adres: P. Bloembergen, Nassaustraat 42,
9076 CE St. Annaparochie.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op dinsdag 10
april a.s. om 13.00 uur in het crematorium te Goutum.
Gelegenheid tot condoleren op 10 april van 11.45 tot
12.15 uur in de Vlaswiek te St. Annaparochie.

is

is geëindigd.
Luc. 6 : 44
Sneek: G. Terpstra
Vlaardingen. 5 april 1984

op de leeftijd van 56 jaar, echtgenote van Gjalt de Vries.
8921 NS Leeuwarden, 5 april 1984

Tjerk Hiddesstraat 74
Amsterdam:
Wijk aan Zee:
Leeuwarden:
Wirdum:
Vaassen:
Overschild:

Froukje en Eddy
Carla en Frans
Tjeerd
Willem en Marja
René en Corrianne
Elly en Sietze
en kleinkinderen
Gelegenheid tot condoleren op maandag 9 april van
12.45-13.15 uur in de Koepelkerk te Leeuwarden. Hierop
aansluitend is de rouwdienst, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden op de Noorderbegraafplaats.
Geen bezoek thuis.

„Wij zien het, maar doorgronden het niet"
Diep bedroefd waren wij en totaal verslagen toen wij kennis namen van het zeer plotseling overlijden van onze
dochter, zuster, schoonzuster en tante

PIETJE DE VRIES-VISSER

geboren 31-01-1897, sedert 23 december 1961 weduwe
van Klaas Bakker.
~De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets"

:

Douwe en Sita
Joke. Rinus
Emke en Jeannet
Corr.-adres. J. van den Bos-Joustra, H. van der Haarstraat
16. 7482 ZP Haaksbergen.
Mem is opgebaard in het Uitvaartcentrum. Rondweg 158
west te Dokkum. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 10
april van 13.30 tot 14 00 uur. Hierop aansluitend zal een
rouwdienst worden gehouden, waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden op de begraafplaats te Hantumhuizen.
Wie geen rouwkaart hebben ontvangen worden middels
deze aankondiging uitgenodigd.
Tot onze diepe smart heeft de Heere nog vrij onverwacht
man,
uit onze familiekring tot Zich genomen, mijn geliefde
onze liefdevolle, zorgzame vader en opa
op de leeftijd van 79 jaar.
E. B. Fennema-van Akkeren
Apeldoorn:

Irnsum:
Borne:

Ps. 23 : 1
Menaldum, 6 april 1984

Correspondentie-adres:
Dyksterbuorren 21, 9036 MR Menaldum
Aalsmeer: Arme en Ida

Dronrijp:

Drachten:
Rotterdam:

Bakker-Wassenaar
Ruurd en Griet
Bakker-Baarda
Jouke en Sietske
Bakker-van der Kooi
Piet en Sjoukje
Bakker-Herder
Jannie Bakker
Johannes en Renske
Bakker-Spieringa

Menaldum:

Baijum:
Almelo:

Meine en Maaike
Bakker-Woudman
Klaas en Tet
Smith-Bakker
Sjoerd en Djoke
Janzen-Bakker
Geert en Okje

Hoogeveen:

Auko Lemstra

klein- en achterkleinkinderen
gehouden
op woensdag 11 april
De rouwdienst wordt
a.s., 's middags om 2 uur in ~De Weme" te Menaldum.
Gelegenheid tot condoleren vanaf half twee aldaar.
I

Heden ging plotseling van

mij

heen, mijn lieve man

TJITZE BOOY
op de leeftijd van 66 jaar, na een gelukkig huwelijk van 42
jaar.
Heerenveen, 6 april 1984,
Breedpad 49.
R. Booy-Weijer
geen
Thuis
bezoek.
Mijn man is opgebaard in de aula van de Tjongerschans.
De crematie zal plaatsvinden, dinsdag 10 april a.s. om
12.00 uur in het crematorium Leeuwarden, Yndyk 1 te
Goutum. Vertrek vanaf de Tjongerschans om 11.00 uur.
Na afloop van de crematie is er gelegenheid de familie te
condoleren.
Mochten wij iemand vergeten hebben een rouwbrief te
sturen, wil die dan deze advertentie als zodanig beschouwen.

R. G. J. Fennema
H. Fennema-Alberts
Monique. Peter, Erik
F. C. A Bokma-Fennema
C. J. Bokma
Els, Desiree

6 april 1984
Jachtlaan 167
7313 CX Apeldoorn
Liever geen bezoek aan huis.
Mijn man. onze vader en opa. is opgebaard in het rouwcentrum van de Monuta Stichting. Loolaan 67 te Apeldoorn, waar maandag 9 april van 20 00 tot 20 45 uur
gelegenheid is tot condoleantie bezoek.
De dienst van Woord en Gebed zal worden gehouden
dinsdag 10 april om 13.00 uur in de Geref. kerk. Rienck
Bockemakade 7 te Sneek, waarna om ongeveer 14 00 uur
de teraardebestelling zal plaatshebben op de algemene
begraafplaats te Sneek.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de Geref. kerk. Rienck Bockemakade.
Algemene kennisgeving

Heden werd uit onze familiekring weggenomen onze zuster, schoonzuster en tante

Bakker-Rijpma

op de leeftijd van 56 jaar, geliefde echtgenote van Gjalt de

Vries.
I
Psalm 103 8, oude berijming:
Gelijk het gras is ons kortstondig leven....
Wij bidden of de Here de kracht wil geven aan Gjalt en de
kinderen om dit grote verdriet te kunnen dragen.
5 april 1984
Giekerk: T. G. Visser
F. Visser-Smedinga f
Hoogezand: G. Visser
G. Visser-v. d. Sluis
Leeuwarden: E. Visser
U. Visser-Hofman
Leeuwarden: A. Visser
S. Visser-de Vries
neven en nichten

op de leeftijd van 76 jaar. sedert 23 november 1966
weduwe van D. Joustra.
Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze met,
want der zulken is het Koninkrijk Gods.
Dokkum, 6 april 1984
Hoedemakersweg 119
Janny, Frans
Roeland, Emmy, Jürgen

PETRUS JACOBUS FENNEMA
Heden na een moedig gedragen lijden van ons heengegaan onze lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
is

Beverwijk:
Gez. 303 : 5
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft
betekend, delen wij mede, dat geheel onverwacht, maar
op Gods tijd, van ons is heengegaan mijn onvergetelijke
vrouw, onze lieve moeder en oma

na een korte ziekte, onze heve

Teddy. Johan

ATTE 'T HART-TERPSTRA

Menaldum:

Met verslagenheid delen
wij u mede dat tijdens onze clubavond plotseling is
overleden onze jazz-vnend
HOMME DE BOER
Wij wensen zijn vrouw en
kinderen de nodige kracht

moeder^>l

EMKJE JAARSMA

Verslagen moeten wij afscheid nemen van onze vriend en
banjoist

HOMME DE BOER

onze lieve

.

REGNERUS-TERPSTRA

Diep bedroefd

heengegaan

JANTJE KOEN-POST

ELISABETH GRENDEL

Volslagen onverwacht verloren wij onze vriend en banjoist

.

De Here bewaart de eenvoudigen;
ik was verzwakt, maar Hij heeft mij verlost.
(Psalm 116 vers 6)
zorgzame moeIn haar Heer en Heiland ontslapen, onze
der, groot- en overgrootmoeder

J.

van ons

over- en betovergrootmoeder

Het aardse leven van mijn dierbare

Grou,

Brokmui 22, 9101 EX Dokkum

we.
It wie dan ek in prachtige dei.
TEAKE
en
MARIEKE
POSTHUMA-VAN DER LAAN
Easterein, april 1984

Tige hommels is üt üs famyljerünte wemommen üs beste

Wiuwert:
Tige ferslein binne wy
troch it hommels ferstjerren fan üs beste sweager

Piëta

Wy wolle eltsenien tige betankje foar de belangstelling, kado's en goede winsken dy't wy op üs houliksdei krigen haw-

Maran en Joop
Ids en Gerda
Tjitske
De krematie zal plaatsvinden op dinsdag 10 april,
's morgens om 10.30 uur te Goutum (bij Leeuwarden)
Yndyk 1.
Na afloop van de plechtigheid gelegenheid tot kondoleren.
Rolde:
Goutum:

yn 'e êldens fan 55 jier.
Grou, 5 april 1984

4 april 1984

April 1984

Ynstee fan kaarten
april
Snein 15
binne wy 12H jier troud
SJOERD LEISTRA
en
NETTIE LEISTRA-HAAIJES
Eltsenien dy't üs lokwinskje wol is fan herte wolkom de
sneontejüns 14 april fanóf 8 oere yn 'e campingbar „Riwi",
Vn 'e Lijte. Grou.
Wolle jim üs wat jaan, dan graach wat yn in slüfke dwaan.
Staspnswei 54, 9001 EH Grou

schoonzuster en

Leeuwarden,

Feikje

Rustig is

Algemene kennisgeving

Hannariek, Paulien, Margriet

Fam. M. Bakker
en kinderen

zuster,
tante

Ria
Roelof en Margriet
Martijn

Heerenveen:

ouders

H. Pol-Zondervan
Meindert en Sippie

ZAT_^DAG7APmL^_ 4

SARA OORD

f 6april 1984

1902
*„Ik7 zaloktober
de Here loven

mijn leven lang, mijn God psalmzmgen terwijl ik nog ben."
(Psalm 146 2)
Bolsward, 6 april 1984
Bolsward: A. Feenstra-Oord f
M. Feenstra
Piccering,
Ontario (Can): B. Schaper-Oord
A. Schaper
Indian-River
Ontario (Can):
F. Th. Oord
F. Oord-Bijlsma
en kinderen
De rouwdienst zal worden gehouden op dinsdag 10 ap"l
a.s. om 14.00 uur in de Martinikerk te Bolsward.
Daarna teraardebestelling op de algemene begraafPlaa,s
aldaar.
Gelegenheid tot condoleren een half uur voor de rouwdienst.
Corr.-adres:
M. Feenstra, Snekerstraat 67, Bolsward.

:

Vanmorgen bereikte ons het bericht, dat

H. T. DE BOER
Heden is rustig van ons heengegaan onze dierbare moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootmoeder

MENKE DIJKSTRA
op de gezegende leeftijd van 98 jaar.
St. Jacobiparochie: B. Meijer-Aartsma

Enschede:
Leusden:

H. de Jong-Meijer
W. D. de Jong
Y. de Jong-Meijer
D. J. de Jong
klein- en

leraar lichamelijke opvoeding aan onze Scholengemeenschap, plotseling is overleden.
Zijn onverwacht heengaan heeft ons diep geschokt.
Zijn vrouw en kinderen wensen wij kracht toe in dit verlies
Personeel, leerlingen
en ouders van de

Rijksscholengemeenschap
te

Heerenveen

Heerenveen, 6 april 1984

achterkleinkinderen
Losser, 3 april 1984
De crematie heeft inmiddels
den.

in

familiekring plaatsgevon-

Voor meer familieberichten
zie elders in dit blad

1,11 1

WARDER COURANT

Gewapend cordon
schermt vliegbasis
Woensdrecht af

Challenger gelanceerd

Thomassen en Drijver
geeft 25.000 gulden

vertrekpremie
DEVENTER - Bij het blikverpakkingsbedrijf Thomassen en Drijver
kunnen maximaal 200 buitenlandse werknemers een netto-premie

WOENSDRECHT - Rond de vliegbasis Woensdrecht zijn ettelijke
honderden militairen, marechaussee* en politieagenten samengetrokkunnen
ken om te voorkomen dat activisten dit weekeinde op de

______

komen. In verband met mogelijke acties, zullen opnieuw militairen
met de uzi-pistoolmitrailleur patrouilleren. Dat in verband hiermee
ook pantserwagens in Hutjbergen zijn gestationeerd, werd niet bevestigd.

-

-

landmacht, de Koninklijke Marechaussee en de luchtmacht af en aan
om personeel naar de basis te brengen. Het gaat onder meer om com-

uitgeruste landmachtonderdelen van de basis in Oirschot. Om hoeveel man het gaat, wordt om tactische

pleet

reden niet bekendgemaakt.
Buiten het basisterrein is de Rijkspolitie met een aanzienlijke eenheid aanwezig. Net zoals vorige week zal de politie
(met een peloton MEers) proberen het
de activisten onmogelijk te maken om
door de verspernngen neen te dringen.
De grootscheeps opgezette bewaking zal

-

CAPE CANAVERAL Het ruimteveer Cliallenger is gisteren rnlijens plan om 14. 5^ uur on;e tijd van Cape Canaveral in
in een baan om de aarde terechtgekomen. De bemanning van hel veer bestaat uit commandant Robert
die
ui
drie
h
t m de ruimte was. en vier ..debutanten". Dit zijn ondercommandant Erancis Scobee, George
Crippen.

Mson. Terry Hart en James van Hotten. Een onderdeel van de vlucht, die bijna zes dagen zul duren, is hel repareren van een
zonne-obsert"a-a-suU'/liet, de Solar Max, die mei uuur wens functioneert.

Staatssecretaris Van Eekelen:

Nederland niet bereid
tot meer concessies
aan Groot-Brittannië
(Van een medewerker)

-

DEN HAAG De Nederlandse regering blijft nieuwe concessies op het punt
vande Britse bijdrage aan de Europese G
nap afwijzen. Staal
Eekelen (Buitenlandse Zaken) zei gisteren in Den Haag dat met de Engelsen niet
langer te praten valt over de begroting van de Gemeenschap. ..Het kan niet zo zijn
dat de negen zich steeds verder over tic streep laten trekken, terwijl Groot-Brittannie niet eens wil praten." zei Van Eekelen.
De bewindsman toonde zich teleurgeDe staatssecretaris verwacht volgende
steld over het onbegrip bij de Ent'
week overeenstemming over de interne
voor de reeds behaalde successen. Hij handelsverordening van de Europese
wees erop dat de overige lidstaten had- Gemeenschap. Hij zei te verwachten dat
den ingestemd met de Engelse Wens om Frankrijk het verzet tegen deze verorde compensatie aan dat land in de begro- dening zal staken. Franknik zou garanting op te nemen. Tevens heeft de Geties hebben gekregen dat net land niet
meenschap een belangrijke stap voor- overspoeld zal worden met buitenlandse
waarts gedaan op het punt van de landindustriegoederen.

bouwbegroting.

Van Eekelen zei dat tijdens de recente
Europese top overeenstemming dichtbij
was. Maar Groot-Brittannie eiste op een
gegeven moment een zodanige verdeelsleutel, dat wat eerst een concessit
bij nader inzien geen tegemoetkoming
was. „De Engelsen leunen achterover en
wachten tot wij komen. Zij denken dat
wij wel moeten komen", zo omschreef
hij de houding van de Engelse premier

Thatcher.
De uitlatingen van de staatssecretaris
kwamen tijdens een informeel o\

Nederlandse Europarlementariërs in de Eerste Kamer.
Het is de eerste keer dat Europarlementariërs met de regering praten over het
nationale beleid van ons land. Volgens
»an Eekelen zou dit vaker moeten ge"iet een grote groep

beuren.

De bewindsman zei dal in ruü
deze toezegging de Fransen bereid zijn
aftezien van een aanvullende, nationale
regeling maar zich neer le zullen leggen
bij de gemeenschappelijke regeling. De
overige lidstaten hebben ingestema mei
het Franse verzoek om in hel vervolg
slechts met een gekwalificeerde
derheid in le stemmen met nieuwe internationale afspraken.

Busongeluk in Italië

iets ten westen van Milaan, is gisteren
MILAAN Bij het plaatsje Boffalora.

een bus van de weg geraakt. Het
tuig maakte een val van vijftien meter.
Twee passagiers waren op slag dood.
Een derde overleed op weg naar net ziekenhuis. Het aantal gewonden bedraagt
34. Vier van hen zijn er ernstig aan toe

Kort geding FNV-bond tegen
salariskorting omroeporkesten

-

De Kunstenbond
HILVERSUM
FNV zal de NOS zo spoedig mogelijk in
kort geding proberen te dwingen een on-

langs afgekondigde salansvermindermg
van drie procent voor medewerkers van
De
omroeporkesten terug te draaien. weNOS deelde de omroepmusici twee
ken geleden per brief mee dat zij, analoog aan de korting op de overheidssalarissen, met terugwerkende kracht tot 1
januari '84 drie procent minder zullen

verdienen. Volgens de Kunstenbond
heeft de NOS-leiding zonder enige vorm
van overleg met de vakorganisaties tot
deze korting besloten.

ook de komende weekeinden naar verwachting bij de basis aanwezig zijn. Dit
is volgens defensie nodig om te voorkomen dat er opnieuw schade wordt aangericht aan njkseigendommen.

De militairen zullen waarschijnlijk
worden uitgerust met uzi-pistoolmitrailleurs. De vakbond van dienstplichtige
militairen, de VVDM. heeft erop gewezen dat dienstplichtigen vorig weekeinde tijdens acties die wapens ook bii zich
hadden en dat die feitelijk schietKlaar
waren. Normaal gesproken worden bewakers uitgerust met een wapen en een
beperkt aantal patronen, die ze in hun
zalt hebben. Tijdens de afgelopen week
waren de patroonhouders aan de wapens
gekoppeld. Een woordvoerder van de

vliegbasis wilde niet zeggen of de houders ook met scherpe munitie gevuld
waren.

Minstens halfjaar

’

’’

aan diensten).
Kerken (en bijvoorbeeld ook werkgevers- en werknemersorganisaties,
levensbeschouwelijke en vaderlandslievende organisaties) zijn vrijgesteld
van belasting over inkomsten voor
hun eigen instandhouding. In toene-

Jackson mogelijk doorslaggevend
(Van onze correspondent)

mende mate echter verdienen kerken
er wat bij door verhuur van hun ge-

bouwen. Deze opbrengsten vallen
uiteraard onder de ontheffing bij kleine omzetten. Verscheidene grote monumentale kerken echter zijn een toeristische trekpleister en halen heel
wat grotere omzetten, die zij nu mogelijk voor een vijfde deel aan btw moeten gaan afdragen.

Als deze opbrengsten dienen voor
instandhouding van de kerkelijke pastorale activiteiten, hoeft dat niet. vaak
is dat niet of slechts deels het geval, en
gaat het vooral om (moeizame) exploitatie van hel gebouw. Steeds meer

(vooral hervormde en gereformeerde)
kerken brengen hun gebouw onder in
aparte beheersstichtingen. Zeker in
die opzet zal de belasting pogingen
doen daaraan te verdienen.

voor werken met uitkering in aanmerking komen. Met uitkeringsgerechtigden moeten worden gelijkgesteld werkzoekenden zonder uitkering, zoals gehuwde vrouwen en 16- en 17-jarigen. Dit
zegt minister De Koning van sociale zaken en werkgelegenheid in een verslag
aan de Tweede Kamer.

CAO-partners krijgen
meer vrijheid in
overleg vakantiegeld
DEN HAAG - Werkgevers en werknemers krijgen meer vrijheid ln het

.

-

Het betekent Achterban
Procentdat grote nederla-

gen

Bij het verdere verloop van de voormeer mogen voorkomen. verkiezingen
zal steeds meer blijken.
on neert nooit op een meerderdat Mondale, Hart en Jackson ieder een
a gerekend.
'p'
en belangrijk Hij streefl er naar met eigen achterban vertegenwoordigen, die
blok gedelegeerden, weinig gemeen heeft met die van de
slap meel' nog met de mo _el _k doortwee concurrenten. Zelfs al zou Mondale
cvende invloed van zwarte kiezers met Harts zegen kandidaat worden, dan
D°PevendeP
8 in november de politieke
nog valt te vrezen dat veel van de kieinvl 'iV its'a
van gekleurde kiezers te verho zers, die Hart
aan gedelegeerden hebben
n
lnvl(*"d blijft bestaan, zelfs al geholpen eerder op Reagan dan op MonJ,
kri.
*r Jgt l
Mondale of Hart de kandidatuur. dale zullen stemmen.
politieke breinen
Indien Hart de kandidatuur zou krijduiU Amer 'kaanse
;)l hlt bt>eld op van de
zicht
gen zullen kiezers uit de sector van de
_°_.
_m i
'«
j*mokefilled rooms" waarin vasl
vakbonden zich van hem afkeren en zou
nventies van oudsher werden beoverkoepelende
vakorgai.
de
l voor niets het'ft Ted Ki
zeer
AFL-CIO
een
vernederende
nederdv
y reeds f
laten weten dat hi] zich onder laag moeten slikken. AFL-CIO-presi___._.

-o

.

J ..i

in

In een vraaggesprek met K.cdio-Jeruzalem verklaarde Arens dat etdoor Cairo wordt gewerkt aan een infra:jn.

structuur voor Vlei' divisies 11 IJ /ei dat

er weliswaar geen duidelijke ats;>rakcn
zijn gemaakt in de akkoorden van
David over de omvang van de 1
sche militaire structuur ten oosten van
het Suezkanaal, maar het wa_ volgens
praken wel duidelijk dal 1
niet meer dan een divisie inde Sit:.
mogen stationeren.

<

Directeur Maazel vervroegd
weg bij Weense Staatsopera

-

WENEN De directeur van de V

se Sta.

de Amerikaanse cl

Lorin Maazel, heeft gisteren tw_
voor het verstrijken van zijn kortgeleden opgezegde contract, per 1 september
van ait jaar ontslag genomen. D.

tenrijkse minister \ an

tuur Helmut Zilk di

onderwijs en cul-

hem een open brief met zijn besluit had
gestuurd. Volgens de Oostenrijkse tcle-

wanneer het tijd is om
pakken en te vertrekki

ISt moet
zijn kof:

DouceurtjeTweede-Kamerleden
’2600 en niet ’9000

-

DEN HAAG In een deel van onze
edities werd gisteren op
:i onze
parlementaire cor:
n ongemeld, dat de led» ri v.m de
TweedeKamer we»
AOW-premie 900'

’

■

■
2600

’

tere

/900

et

de knoop doorhakt

-

n

aum vande Kamer als het kabinet

te gortig.

verdere ontsluiting van bestaand olieveld.
De vraag naar ruwe olie blijft constant, ondanks
An t
JT^. politiek/economische fluctuaties. De Stichting InterfëX tju nationaal Instituut Energiezaken te Zeist biedt u een
ikJm\ssm)m\\\\s\V. uniek concept voor deelname in deLimited Partnership 'Sterling Petroleum Program.
Een deelname waarbij risico's vrijwel worden uitgesloten: zelfs een
'dry hole' in dit 3-bronnen programma wordt nog rendabel gemaakt. Amerikaanse en Nederlandse registeraccountants voeren
controle uit op produktie en betalingen. Het legale eigendom van
de deelnemerswordt geregistreerd in het U.SA. kadaster.
Te verwachten revenuen: 20-30% per jaar. Uiterst aantrekkelijke
fiscale aspecten. Deelname mogelijk vanaf US S 10 000,Per omgaande ontvangt u vrijblijvende informatie indien u van de
i.v.m.
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Egypte schendt geest
vredesverdrag volgens
Israëlische minister
JERUZALEM - De Israëlische milllsdefensie, Blaak. Arena, heeft

Deelname gevraagd

geen omstandigheid tot de kandidatuur dcnt Kirkland gaat tegen Hart grof tezal laten beroepen, wanneer geen van de keer (wat Mondalezich niet kan veroorWASHINGTON Voordat de kandidaten
een meerderheid op zich loven). Tot veler ontzetting heeft Jackdemocraten
aan hun partijcon- kan verenigen. In Washingtonse wan- son zoveel zwarte stemgerechtigden op
gres in San Francisco toe zijn moedoor hans de jong
delgangen wordt de naam genoemd van debeen gebracht dat zij zeer wel voor de
ten tijdens de voorverkiezingen Dale Bumpers, ex-gouverneur van Ar- Demoeraten de marge tussen wil
n°g 1i59 afgevaardigden worden kansas, .hans een liberale senator en 57 verlies kunnen betekenen. Jackson echVerwachtingen voor het Noorgekozen. Om een meerderheid te jaar, als mogelijk compromis-kandidaat. ter heeft zijn prijs bepaald. Het partijgeldig tot zondagavond: Nog
den,
worden
reglement
moet
ontdaan
van
alftalen moet Walter Mondale minregels
(met
koplopers
le
die
bevoordelen
veel oewolking en eerst wat
altijd
voormalig
en
Toen Harts adviseur
stens 55 procent van de resterende
van Carter. Patrick CadelH minder dan twintig procent van de lichte regen of motregen. Wind
opiniepeiler
gedelegeerden achter zich krijgen. uit zijn statistieken een profiel had ge- stemmen kan een kandidaat geen gedeeerst oostelijk, daarna zwak en vavatuat is nog haalbaar. Gary Hart en destilleerd van een presidentskandi- legeerden krijgen) en van een sy
riabel,
vervolg draaiend naar west
ln
daat, die Reagan zou kunnen kloppen, in de zuidelijke staten, dat blanke kanmate nog Jesse Jacktot
noord.
Nog weinig muziek in
vertegenwoordigende
didaten
voor
sonsterkere
Bumpers daar het dichtste bij. Hij
kunnen op de helft van het kwam
hooguit tussen 7
temperatuur:
functies
sterk
boven
zwarte
bevoordeelt.
de
voor,
maar
voelde er niet
binnen de DeVoorseizoen de gedachte aan
maximaal.
Verdere
graden
Partij geldt hij als ..pn .1mocratische
en
9
yan
de Amerikaanse polimeerderheid voor hun kandida- dents material". Hij heeft alleen tegen tiekHetzalbeeld
Volgende
veranderen
week
ingrijpend
als de vooruitzichten:
tuur wel laten varen. Hart zoü 71
dal ..president Bumpers" niet iedereen spelregels van de voorverkiezuu:en meer hogedrukinvloed, rustig en
Procent van de nog onbenoemde even gemakkelijk in het gehoor ligt.
voor Congreszetels in zuidelijke
droog, maar niet warmer dan 9 tot
c°ngresgangers moeten hebben en
zo worden gewijzigd dat in eén ronde
11 graden.

92
ink
'n
be'der geval

werknemers)

is

de wettelijke regeling over het \ cruchten van onbetaalde arbeid door uitkeringsgerechtigden worden gehouden.
In die wettelijke regeling moet slaan dat
uitkeringsgerechtigden gedurende tenminste een half jaar als werkzoekenden
moeten staan ingeschreven alvorens /.j
ten

Fiscus: omzetbelasting
innen over commerciële
inkomsten kerken
Overigens zal de waakzame belastingdienst daar naar verwachting van
het ministerie van financiën niet zoveel aan verdienen, omdat wettelijk
omzetten van bedrijven en instellingen onder de 150.000 gulden vrij van
BTW zijn (namelijk de eerste 125.000
aan leveringen en de eerste 25.000

werken 750 buiverspreid over de zeven
vestigingen. Aan de regeling i
aantal voorwaarden verbonden. Zo
moeien de vertrekkers in vaste loondienst /ijn. en zich voor 1 juni melden.
De afwikkeling heeft plaats in 1984,
1985 en 1986.
4600

tenlanders,

,ll

-

-

van 25.000 gulden krijgen als ze vrijwillig vertrekken. Voor de regeling,
die op verzoek van de werkueim
leid, hebben zich al 180 buitenBii
landse werknemers aangemeld.
het blikverpakkingsbedrijf (totaal

werkloos voor
werken met uitkering
Egypte er gisteren van beschuldigd de
van het vredesverdrag" te h<
DEN HAAG - Hoewel afbakening ■ inden door het opbouwen van een
moeilijk moet vrijwilligerswerk bui- militaire infrastructuur
tic Sinaï-

CAO-overleg afspraken te maken over
de hoogte van de vakantiebijslag en het
Trein ontspoord in Burma
tijdstip van uitbetaling. De m
akkoord gegaan m>
RANGOON In de Burmaanse plaats is gisteren
van minister De Koning
<>orstel
Mandalay, 160 kilometer ten noorden (Sociale Zaken)
tot wijziging van d.
van de hoofdstad Rangoon, is een trein
lelijke
regeling
van dé minimumvakanontspoord. Daarbij zijn 31 passagiers om tiebijslag. Premier
Lubbers deelde dit
het leven gekomen. Dit is gisteren van
op
wekelijkse
persconferentie.
mee
zijn
bekendgeofficiële zijde in Rangoon
mogelijkhebeperkte
De
al
bestaande
maakt.
den om van bepalingen af te wijken
rstel verruimd.
worden in het
Zo kunnen partijen bijvoorbeeld
ken de bijslag geheel dan wel gedeeltelijk over te hevelen naar een andere beloningsvorm. Bovendien is er de moge:i dat de
lag over een jaar gespreid wordt
uitbetaald, bijvoorbeeld maandelijks.

(Van onze correspondent)
UTRECHT-DEN HAAG De belasting eist van alle kerkgenootschappen, dat zij vanaf 1 januari dit jaar een duidelijker boekhouding voeren. De
fiscus wil omzetbelasting innen over allerlei niet-pastorale activiteiten
zoals verhuur en consumptieverkoop, waartoe steeds meer parochies en
kerkelijke gemeenten overgaan om net hoofd boven water te houden.

o.m. een vestiging te Leeuwar-

(met
den)

(Van onze correspondent)

De autoriteiten verwachten forse
acties van onder meer de anti-militaristische groep Onkruit rond de basis, die is aangewezen als mogelijke
vestigingsplaats voor de kruisraketten. Gisteren reden voertuigen van de
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een kandidaat met eenvoudige meerderheid kan worden gekozen. Nu worden

gegadigden doorgaans weggewerkt via een systeem dat de zwarte
kandidaat in een tweede ronde uitscha-

zwarte

kelt.

Niet alleen betekent dit een grotere
zwarte vertegenwoordiging in het Huis
van Afgevaardigden vooral, maar bovendien een gevaarlijke polarisatie, omdat in het nog steeds van rassentegenstellingen doortrokken zuiden blank
mogelijk voor blank zou stemmen en
zwart voor zwart. Dit creëert een situatie
die zo zegt de politieke commentator
Theodore White, de beste krachten in
partijen en alle ethnische groepen
twintig jaar lang hebben geprobeerd te
vermijden.

Inde

wachtkamer
Gisteren leek het er even op. De zon
verscheen en de temperatuur in Eelde
liep op tot voluit 10 graden. Leeuwarden
haalde 9.1, Gorredijk kwam op 9.3 en
vliegbasis Twente registreerde 7.9 gr. C.

April pleegt te doen wat hij wil In
1970 liep het de spuigaten uit. Eierzoekers werden rond 6 april bijna „sneeuwblind" bij het eierzoeken. Er lag toen 4
tot 6 cm op sommige weilanden. De gemiddelde etmaaltemperatuur kwam
niet hoger uit dan 1 graad boven nul.
Berekend is, dat toen de langdurigste
sneeuwval van de eeuw zo laat in
i
is voorgekomen. In Oost-Nederland was
het wel zeer gortig <>p de vli<
Twente begon net sneeuwen op 5 april
om 4.35 's morgens tot 4 uur vol
dag. Temperaturen boven 12 gl
kwamen toen niet voor sedert 21 weken.

De zwaarste sneeuwval deed zich op
11 april 1978 voor: 14-20 cm op Schouwen-Duiveland en op de Zuidhollandse
eilanden, 10 tot 15 cm in Noord-Holland.
En de volksweerkunde houdt de moed
de hele dag regen bracht, keerde terug er in met „aprilvlokjes geven meiklokjes".
op zijn schreden.

Dit weekeind koerst hij van Zeeland
langzaam over ons land naar het noordoosten. Daardoor blijft het weer teleurstellend te koud. Pas volgende week kan
een Schots hogedrukgebied weer wat
meer opklaringen brengen. Het zal dan
Helaas, het was niet meer dan een opflikkering. De kleine lagedruk-kern, rustig zijn. maar de temperatuur blijft
bij noordelijke wind het zwakke punt.
die in België, Noord-Frankrijk, Zuidoost-Engeland en Zeeuws-Vlaanderen Ook in Duitsland.

Zon en maan
7 apr. zon
maan
8 apr. zon
maan
9 apr. zon

maan

op 07.01
op 09.49

op 06.59

op 10.37
op 06.57
op 11.41

onder 20 24
onder 02 15
onder 20 26
onder 03.23
onder 20.28
onder 04.19

6
W.J.van'

LKKiIWARIJKR COIJRAOT_Z^
Blijf met mij, Hfeer, als 't zonlicht niet meer straalt,
blijf met mij, Heer, als straks de avond daalt,
als vrienden henengaan in stormgetij:
Blijf Gij ter. hulp gereed, o, blijf met mij!

Toch nog onverwacht is van ons heengegaan mijn lieve
man, onze vader en pake

BEREND VAN DEN BRUG
op de leeftijd van 72 jaar, na een gelukkig huwelijk van
bijna 40 jaar.

G. J. van den Brug-van der Schors
kinderen en
kleinkinderen
Drachten, 5 april 1984
Schwartzenberghlaan 82
Mijn man en onze vader is opgebaard in Uitvaartcentrum
„Slingehof", Overstesingel 1 te Drachten.
Na een rouwdienst op dinsdag 10 april om 13.30 uur in
de Ned. Hervormde kerk aan De Drift zal de begrafenis
plaatsvinden op de begraafplaats „Slingehof".
Gelegenheid tot condoleren voor de rouwdienst van 13.00
tot 13.30 uur.
Mochten wij iemand vergeten hebben een rouwbrief te
zenden, wilt u dan deze advertentie als zodanig beschouwen.
Heden heeft de Here tot Zich genomen mijn schoonzoon,
onze zwager en oom

BEREND VAN DEN BRUG
op de leeftijd van 72 jaar; echtgenoot van G. van derBrug-

van den Schors
Drachten, 5 april 1984
Surhuizum: J. van der Schors-Hoekstra
Grootegast:
L. van der Schors
T. van der Schors-Koops
Gerkesklooster: B. van Dekken-van der Schors
Leeuwarden: D. van der Schors
Y. van der Schors-Struiksma
Zuidhom: S. Smid-van der Schors
P. Smid
A. van der Wal-van der Schors
J. van der Wal
Leeuwarden:
J. G. van der Schors
A. van der Molen
Surhuizum: S. van der Schors
L. van der Schors-Postma
Zuidlaarderveen: W. van Brouwershavenvan der Schors
G. van Brouwershaven
Winsum (Gr.): L. van der Schors
F. van der Schors-Veninga
neven en nichten

■

Plotseling overleed onze
beste oom

BENEDICTUS
WIJBENGA
Sexbierum,

4 april 1984
Midlum:
H. van Dalen-ta Fleur
W. J. van Dalen
Giessenburg:

IJ. Brouwer-Ia Fleur
G. Brouwer
en kinderen

Plotseling overleed onze

beste vriendSIP DE BILDT
op de leeftijd van 71 jaar,
lieve man van onze vriendin Ali Zondervan.
St. Jacobipar.:
D. de Vries
G. de Vries-Dijkstra
St. Jacobipar.:
B. Aartsma-Meyer
St. Jacobipar.:
J. Monsma
R. Monsma-Hoekstra
Berlikum:
E. Kuperus-Hoeksua
april

1984

6 april 1984

Plotseling is overleden onze beste buurman en oudbuurman
S. DE BILDT
Mevr. P. v. Houten
F. v. d. Kooi
Fam. A. Schoterman
Fam. B. Rekker
Fam. A. Castelein
Fam. J. Veltman
Mej. G. J. T. Huistra

Plotseling is van ons heengegaan mijn lieve man, onze
lieve hait, pake en oerpake

t

★ 24-5-1912

4-4-1984

9034 GL Marssurn,
Skoallestrjitte 3.
A. de Bildt-Zondervan
Janny Steenstra-de BMdt
Tjitze Steenstra
Rein, Baukje en Ronald
Sipke en Hinke

Jolt Klaas

'

Allard
Pieteke Faber-de Bildt
Klaas Faber
Gerben
Alice

Borger: Coos de Bildt
Ingevolge de wens van mijn man en onze hait, heeft de
crematieplechtigheid in familiekring te Goutum plaatsgevonden.
Heden is zeer plotseling heengegaan onze geachte buurman

SIPKE DE BILDT
Wij wensen buurvrouw en de kinderen veel sterkte toe met
dit zware verlies.
De gezamenlijke buren
v/d Skoallestrjitte
Marssurn, 4 april 1984
Geheel onverwacht is van ons heengegaan onze lieve
broer, zwager en oom

JACOB SIKKEMA
echtgenoot van G. Dijkstra, op de leeftijd van bijna 82 jaar.
Enkhuizen, 6 april 1984

Hemeltje 9
Hoornsterzwaag:

Heerenveen:
Oldeholtpade:
Hoornsterzwaag:

Tj. Sikkema-Boek
J. Sikkema-v. d. Wal
F. Sikkema
J. Hoogeveen-Sikkema
W. Hoogeveen

Heerenveen:
Groningen:

-

-

W. Walda-Sikkema
G. Seinstra-Sikkema
M. Seinstra
en oomzeggers

-

Lange Hilleweg 458

3073 BZ Rotterdam
Algemene kennisgeving

Heden is rustig van ons heengegaan, onze lieve tante

EEKE BAANSTRA
in de ouderdom van 83 jaar. Sedert 21 september 1979

weduwe van Jan Groenland.
Bolsward, 5 april 1984

Voor de vele blijken van belangstelling, zowel schriftelijk als
persoonlijk, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
lieve vrouw, onze mem en beppe
G. HOEKSTRA-AKKERMAN
hartelijke
onze
dank. ln het bijzonder de H.H. doktoren en
verplegend personeel van afd. C. van het Diakonessenhuis
Leeuwarden voor de liefdevolle verpleging en opvang, door
ons als familie ondervonden.
Uit naam van ons allen
J. Hoekstra
en kinderen
Heerenveen, april 1984
Voor alle blijken van medeleven, betoond tijdens de ziekte en
na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze moeder en
grootmoeder
AALTJE DE HAAN-HOEKSTRA
zeggen wij hartelijk dank.
Suameer, april 1984
E. de Haan
kinderen en
kleinkinderen

J. May-Canrinus
G. May
Dieren: M. Hoevers-Canrinus
Grouw: J. O. Visser
G. Visser-Bosma
en kinderen
Onze tante is opgebaard in de aula van ~Bloemkamp".
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden dinsdag 10 april
a.s., 's middags om 13.45 uur in het crematorium Leeuwarden. Yndyk 1 te Goutum.
Correspondentie-adres:
J. O. Visser, Kievitstraat 35, 9001 EM Grouw.
Arnhem:

Met grote droefheid geven wij u kennis, dat geheel onverwacht van ons is weggenomen mijn lieve man, üs heit en
pake

TJEBBE HUIZENGA
op de leeftijd van 64 jaar, na een gelukkig huwelijk van
bijna 37 jaar.
Ps. 39 : 8
9036 MG Menaldum, 5 april 1984
Greate Buorren 10
Menaldum: R. Huizenga-Roersma
Tjeerdtje Boerrigter-Huizenga
Piet Boerngter
Ludger en Reina
Antje Huizenga

.

Johannes R. Huizenga
Sjoerdtje Huizenga-de Boer
De rouwdienst zal worden gehouden op maandag 9 april,
's middags om 2 uur in de Ned. Herv. kerk te Menaldum,
waarna de teraardebestelling zal plaatsvinden.
Gelegenheid tot condoleren vanaf half 2 aldaar.
Mochten wij iemand vergeten hebben een rouwkaart te
sturen, wil dan deze advertentie als zodanig beschouwen.
Hjoed is tige hommels üt üs fermidden
beste buorman

wemommen

üs

TJEBBE HUIZENGA
man fan R. Huizinga-Roersma.
Dat syn frou en bern de krêft krije meie om dit foar har ss
grutte ferlies te dragen.
Menaem, de 5e fan de gersmoanne
De bewenners fan
de Greate Buorren
en it Skilpaed
Met ontsteltenis namen
wij kennis van het plotselinge overlijden van
TJEBBE HUIZENGA
vader van onze schoondochter en schoonzuster.
Wij wensen Reintje en de
kinderen de kracht toe dit
verlies te dragen.
Fam. Boerrigter

5 april 1984

üs freon en ald-buorman
TJEBBE HUIZENGA
yn'e aldens fan 64 jier.
Dat de famylje de krêft
krije mei om dit ferlies te
dragen.

Menaam:
Sjouke de Vries
Gerritje de Vries-Dijkstra
Menaam:
Durk en Dieuwke
Oerterp:
Gerke en Riemke
Swol:
Japke en Wolter
Swol:
Tjitske en Paul
Harns:
Tietje en Jelle
Menaam,

5 april 1984

.

Plotseling overleed onze

bakker
TJ. HUIZENGA
Wij wensen de familie Huizenga veel sterke toe bij
dit zware verlies.
Menaldum,

5 april 1984
De klanten van het Langpaed:

de heer F. Hiemstra
fam. J. Fokkema
fam. J. v. d. Wal
fam. J. Faber
fam. R. Baarda
fam. D. de Jong

TRIJNTJE MOOK-KOSTER
De kinderen
en kleinkinderen
Foar de bliken fan meilibjen nei it ferstjerren fan myn leave
man, üs leave heit en pake
ALBERT DE GROOT
wolle wy eltsenien tank sizze.
Mei üt namme fan de bern en
bernsbern
Klaske de Groot-Haarsma
Minnertsgea, april 1984
Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte en na hel
overlijden van onze lieve man, heit en pake
AGE v. d. WOUDE
dokters,
verplegend personeel en vrienden die
zeggen wij
hem tot het laatst toe verzorgden heel veel dank.
Uit aller naam:
A. v. d. Woude-Bos
Heerenveen, april 1984
Voor de vele blijken van medeleven ontvangen tijdens de
ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw en onze lieve
mem en beppe
GRIETJE DE KLEINE
wij
willen
een ieder hartelijk bedanken.
Jubbega, april 1984
D. van Linde
kinderen en
kleinkinderen
Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden van onze
lieve moeder, groot- en overgrootmoeder
PIETJE WAGENAAR-KUIPERS

onze hartelijke dank.
Uit aller naam:
H. Wagenaar
Beetgum, april 1984
betuigen

wij

Tige hommels ferstoar üs

skaakfreon
TJ. HUIZENGA
Schaakclub „Orxma"
Menaam,
5 april 1984

Zeer getroffen door uw hartelijk medeleven tijdens de ziekte
en na het overlijden van onze innig geliefde vader, groot- en
overgrootvader

OEGE RINZEMA
betuigen wij onze oprechte dank.
Tevens dank voor de goede verzorging in „De Lijte" te
Ureterp.
Kinderen, kleinen achterkleinkinderen
Ureterp, april 1984
Foar de folie bliken fan meilibjen ünderfün nei it sa hastige
ferstjerren fan myn leave man, üs heit, en pake
ALEXANDER NIJBOER
sizze wy eltsenien üs oprjochte tank.
It hat üs tige goed dien.
Afke Nijboer-de Vries
bern en bernsbern
Burgurn, april 1984

ARTS

Afwezig

van 16 tot 24.
Waarneming F Z r P'"
l'kum, tel.

"nJ°°°

FAM. K.

85

|

1

@ tig jaar geleden, dat de heer

S. KUPERUS

JU medewerker van de proeffabriek, in dienst _\
S$ trad van de CCF.
S$ Ter gelegenheid hiervan zal er op donderdag §
(s 12 april aanstaande een receptie plaatsvin- ©
S den vanaf 16.30 uur in de excursiezaal van (g
SS
jj| ons bedrijf.

g

Leeuwarden,
Direktie,
Coöp.
SS
Condensfabriek
w
Friesland" w.a.

H

~

SS
SS

|i

GEMEENTE

LITTENSERADIEL

It bestjoer fan de gemeente Littenseradiel lit wit-

te dat de hear

J. KROIJENGA,
earste amtner/loko-siktaris fan de eardere gemeente Hinnaarderadiel. gebrük makke hat fan
de "VUT-regeling".
Vn ferbên dêrmei sil op tongersdei. 19 april 1984
fan 16.00 oant 17.30 oere yn "It Dielshüs" te
Wommels in öfskiedsresepsje halden wurde.

'

"

—_^

Waarborgmaatschappij

TAMMINGA

Vereniging

Gezondheidszorg
Noord-Nederland u a

HOITINGA STATE WINSUM

(VGNN)

Beginnende PIANO-LEERLINGEN
waarvoor ouders aarzelen dadelijk een
kunnen
definitieve piano aan te schatten,
gedurende een les|aar de beschikking
over een piano krijgen.
wordt u
Brochure met voorwaarden
op aanvrage toegezonden door:

Postbus 351
9700 AJ Groninger,
Ingevolge het bepaal,.,
t.kel 6 van de stat u,
en
wij umede.dat

___AJJb-MdL^fÜ<BU*jas
Tel
10■
■ ■_

de ledenraadvan de VGNh
volgende

B7IIOA G.o__>9-_
«911 BK ___._-_■

M_op__ 1

-

M__._SI.MI

!*■

doordek*
ting
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J. H. W. Dikhoff

Dokkum.
Eventuele tegenkand^
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voorgedrag

kunnen, mits
door tenminste 50

ledenT

Vereniging voor Prot. Chr.
Basisonderwijs te EC-.tenert.rug

zekerd v.a de Stichting
u

Het bestuur van de genoemde vereniging nodigt u uit om
op 26 mei 1984 D.V. met haar het

maakt. Een
van de tegenkandidaten <W
le zijn bijgevoegd.

tekostenverzekenng „APF7binnen een maand na
d,,'
publikatie aan het bestu
ur v
de VGNN worden

75-JARIG BESTAAN
te

Hoogachtend,

het bestuur
Groningen, 7 april 1984

vieren.

Onderlinge

In de hal van de fa. Wind, Hellingpad nr. 16. hopen wi|
om 14.00 uur bij elkaar te komen en daar met een
feestprogramma en een broodmaaltijd tot + 19.00 uur
bijeen te zijn.
Over de geschiedenis van de school hopen wij u een
boekje aan te bieden.
Opgeven telefonisch of schriftelijk graag voor 1 mei bij:
W. Klijnsma, Duimstraat 18, Echtenerbrug,
tel. 05144-1612;
G. v. Veen, De Roede 39, Echtenerbrug.
tel. 05144-1250.

Waarborgmaatschappij
Vereniging

Gezondheidszorg
Noord-Nederland u.a.
(VGNN)
Postbus 351
9700 AJ Groningen
Ingevolge het bepaalde in
«"
tikel 6 van de statuten dein
wij u mede. dat door het Ziekenfonds Leeuwarden-Srveei
te Leeuwarden voor de -denraad van de VGNN de volgende kandidaten worden voorgedragen:

De kosten bedragen 15.- per persoon en kunnen op 26
mei a.s. in de zaal worden betaald.

’

1. J. P. Balk

De algemeneledenvergadering van de Vereniging

te

HET FRIESCH
GRONDBEZIT

te
te

Leeuwarden
Eventuele tegenkandidaten
kunnen, mits voorgedragen
door tenminste 50 leden, verzekerd via het Ziekenfonds
Leeuwarden-Sneek,

_

Onderlinge

Waarborgmaatschappij
Vereniging
Gezondheidszorg

Noord-Nederland u.a.
(VGNN)
Postbus 351
9700 AJ Groningen
Ingevolge het bepaalde m "
tikel 6 van de statuten, dele"
wi| u mede. dat door ac Stichte
ting ANOZ rayon Friesland
ledenLeeuwarden voor de
raad van de VGNN de volgende kandidaten worden voC"
gedragen:

_

Het Rozenkruisers Genootschap organiseert
in april een expositie en 3 lezingen over

DE DRIEBOND

VAN HET LICHT
10 april 1984 expositie v.a. 10.00 uur
lezing om 20.00 uur: Het mysterie van de
Heilige Graal

Gelegenheid tot het stellen van vragen.

binnen

een maand na deze publikatie
aan het bestuur van de VGNN
worden kenbaar gemaatt
Een bereidverklanng van
tegenkandidaten dient te __p
bijgevoegd.
Hoogachtend.
het bestuur
Groningen. 7 april 1984

=©=
Rozenkruisers
Lezingen en exposities worden gehouden in de
THEESCHENKERIJ (bovenzaal) in de
PRINSENTUIN te LEEUWARDEN.

Leeuwarden

3. J. Sinnema

Openbare lezingen

17 april 1984 expositie v.a. 19.00 uur
lezing om 20.00 uur: Graal Kathaar en

Leeuwarden

2. A. H. Gijsen

PROBLEMEN EIGENAAR EN PACHT IN DE
LANDBOUW.

14 april 1984 expositie v.a. 13.00 uur
lezing om 15.00 uur: Rozenkruis en Aquarius
tijdperk

'

kenbaarn.

bereidverklaZ

ROZENKRUISERS GENOOTSCHAP
<g Op 31 maart jongstleden was het vijfentwin-

05186-1251'B*

Onderlinge

is op WOENSDAG 11 APRIL, om 19 45 u. in het
ORANJE HOTEL TE LEEUWARDEN.
Spreker: prof. dr. ir. P. C. van den Noort, hoogleraar
Algemene Agrarische Economie in Wageningen.

Allen die hun medeleven hebben betuigd na het overlijden var
mijn lieve man, onze vader, groot- en overgrootvader
ENGBERT RIENSTRA
zeggen wij hartelijk dank.
Y. Rienstra-van der Meulen
kinderen en kleinkinderen
Franeker, april 1984

tVeef

Menald um

"J»°

1909

l(3^@S(Qia^@^^fi_i!S(2^^S[^[QigQ!^^^|
Plotseling is van ons heengegaan onze beste vriend
TJ. HUIZENGA
op de leeftijd van 64 jaar.
Wij wensen de familie veel
sterkte toe.
T. Veenstra-Wassenaar
en kinderen
Menaldum, 5 april 1984

plezier op Hoitin18 jaar hebben we met veel
ga State gewoond en gewerkt.
om binnenkort
Toch hebben wij besloten
naar Texas te vertrekken.
van
Echter niet zonder afscheid te nemen
vrienden, kennissen en zakenrelaties.
n 9°v 0"
Waarvoor wij de gelegenheid
223o
op VRIJDAG 27 APRIL as
a
FRANEKER.
TE
u IN MOTEL DE VALK

Hierbij betuigen wij onze hartelijke dank, voor de vele blijken
_an belangstelling en bijstand, tijdens de ziekte en na het
overlijden van onze moeder en beppe

„Bloemkamp"

Tige hommels is ferstoarn

Tjitze

St. Jacobiparochie:

in leven hoofd Herv. school te IJlst.
We zullen hem zo missen
Hij betekende zoveel voor ons allen.
Mw. M. C. M. Hoff-van Ameyde
Rotterdam:
Wychen:
Tiny
Engeland: Piet Alex
Pauline
Scharnegoutum: Feddie Rudi
Linda en Mark
Sneek: He'dde Afke
Jeroen en Jelmer
Marijke
Aart
Zoeterwoude:
Barendrecht: Hans Anneke

Menaldum,

SIPKE DE BILDT

Marssurn:

JAN HOFF

Drachten,

Marssurn,
4 april 1984

Marssurn,

4

Nei in warber libben is
dochs noch ünferwachts
ferstoarn üs fleurige buorman
BEREND
VAN DEN BRUG
Wy winskje Janne en de
bern folie sterkte ta.
Fam. B. Dootjes
Fam. W. de Vries
Fam. S. van der Velde
Fam. C. Bruining
Fam. M. Corpier
Fam. J. Kasimier
Fam. Dijkstra
Mevr. De Jong-Elzinga
Mevr. Veenstra-de Vries

Van ons heengeg__,„ op de leeftijd van 75 jaar, mijn innig
geliefde man, onze lieve en onvergetelijke pa en opa

1. S. de Groot
te Warga

2. K. P. Raadsveld
te Winsum

Eventuele

,

tegenkandidaten

kunnen, mits voorgedrag*
door tenminste 50 'eden. ver-

zekerd via de

| rayon

Stichting

maand na deze P"b |lka,l8r 8N N
het bestuur van de V_N"
worden kenbaar gemaa^
o
Een bereidverklanng van zi
te
dient
tegenkandidaten
bijgevoegd.

Hoogachtend,
het bestuur

| Groningen. 7 april 1984

Boargemaster en wethêlders fan Littenseradiel.
Mr. J.O.E. Oldenziel. boargemaster.
AL. de Jong, siktaris.

GEMEENTE

WUNSERADIEL

SPREKOERE BOARGEMASTER
Boargemaster Abma hat in pear wike fekênsje en it
sprekoere fan tiisdei 10 en tiisdei 17 april komt derom
te

FERFALLEN

~

Til

aSQßtrttM °Penin_stijden:
dagelijks

Wwplt!^| - ma.- en

van 10.00 tot 17.30 uur
di.-ochtend gesloten
hands vouwen-, mannen- en kinder-

f>rJ)J^_^Slf^
I_____ffi^yf_ir I

-

kHJvÊzlWM

*"eer en kledingverstelwerk.

\Q~nj_TyJ

8

BREEDSTRAAT 64

ANU

Friesland, binnen cc

T®(gMT
H4_ APtROÜ

STARTPLAATS: „Groene Ster", camping Kleine Wielen, 5 km ten oosten van
Leeuwarden.
STARTTIJD: Groepen 14.00 uur met jury-beoordeling. Vrije wandelaars vanaf
10.00 uur
AFSTANDEN: 5, 10 en 15 km
INSCHRIJFGELD: Volgens N.N.W.B -reqelina
INSCHRIJFADRESSEN IN LEEUWARDEN
N. Huizinga, De Kei 228, tel. 058-660404; K. Hoogeveen Berkenstraat
058-670172; A. Wijnstra, W. Lodewijkstraat 45, tel. 058-122389.
GROEPEN R. Kooistra. Abeelstraat 7b, tel 058-670087
WANDELVERENIGING INSULINDE
TOT ZIENS OP 14 APRIL

11.,e1'

S'

LEEUWARDER COURANT ZATERDAG 7 APRIL

1984
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Moedermelk

EXCEL ENTIE

Ingezonden

Industrieterrein Sneek
gemeenteraad van Sneek heeft het
besluit genomen een wachthaven aan de
een art.
De

19 procedure,
Houkesloot, via
leggen.
Deze
wachthaven
is het
aan te
begin van het nat-industrieterrein van
ongeveer 30 hectare aan de Houkesloot.
het verbindingswater tussen Sneek en
Heeft men wel beseft
het Sneekermeer.
gevolgen dit heeft voor de rewat voor
0
kreatie Elk jaar bezoeken zeer veel re-

kreanten het Friese watersportgebied
met als internationale watersportstad
Sneek. Deze mensen komen uit vele delen van Nederland en het buitenland om
te genieten van de lucht, die nog frisse
nog landlucnt is en waar het landschap Het
water
schap is waar rust van uitgaat.
is nog schoon, men kan er zwemmen
zonder er allerlei kwalen aan over te
houden. Waar kan dat nog in Neder-

land?
Industrie hoeft men niet te

zien, daar
woont men vaak zelf al tussen en weel
dan ook wat dat betekent, want daarom
komt men naar Friesland. Waarom
moet dit mooie watersportgebied op deze
manier de nek worden omgedraaid.
Veel geld zal het niet opleveren en
werkgelegenheid? Kan men niet beter
op de rekreatie richten,
de
de
Sneek geld wil
gemeente
wanneer
uitgeven zijn hiervoor nog wensen genoeg.
Dan nog de gevaren die de industrie
aan de Houkesloot met zich meebrengt.
Er komen meer vrachtschepen in de
Houkesloot. Op het Prinses Margriet kanaal gebeuren elk jaar al ongelukken.
Wanneer men dit risico niet, wil lopen
kan men een andere vaarweg nemen.
Maar wanneer men van Sneek naar het
Sneekermeer wil of andersom kan dat
niet. men moet over de Houkesloot met
alle gevolgen van dien. Alle watersportbedrijven in dit gebied zullen er grote

aandacht

schade van ondervinden. De rekreanten
zullen Sneek gaan mijden wat slecht is
voor de zakenlieden die mede door de
rekreatie hun boterham verdienen.
Weten de inwoners van Friesland zelf
wel in wat voor prachtige provincie ze
wonen? Nee, lees dan alleen de VWgidsFriesland er maar op na .U zult versteld staan. Misschien een idee om in uw
eigen provincie op vakantie te gaan of
misschien heeft u niet eens vakantie nodig, zo mooi woont u. Laten we het zo
mooi houden en wanneer u dan een keer
in Sneek voor de brug moet wachten en
het bordje leest „Sneek Watersportstad
even geduld a.u.b." dan kunt u er trots
op zijn. Op „Mooi Friesland en mooi

Sneek".
Sneek.

C. S.

Unicef
Zoals zovelen met mij. ziin wij door
middel van het telefoonboek benaderd
door Unicef door het sturen van een
mooie wereldkaart met een brief om een
vrijwillige bijdrage voor vergoeding
van de prachtige kaart en tevens voor
het goede doel, zo meenden wij. Aangezien Unicef bij ons al jaren geassocieerd
wordt met kinderen uit de Derde Wereld, waren wij niet ongenegen de storting van tien gulden ie doen voor dit
goede doel. Nu olijkt weer eens door publicaties in de krant, dat we weer bedrogen worden en onze bijdrage weer bij
andere organisaties terecht komt. Nu
worden we weer bij de neus genomen
doordat de naam van een vertrouwde
organisatie wordt gebruikt voor zwendel. Dit laatste doet voor ons de deur
dicht. Wij geven aan geen enkele organisatie meergeld. De goeden moeten het
hier weer met de kwaden ontgelden.
Leeuwarden. mevr. S. S. Leeuwen.

Ongehoorzaamheid
Een groep van 71 theologen uit Amsterdam heeft opgeroepen om een gedeelte van de belastingen in te houden,
indien het parlement zou besluiten tot

P aatsing van de kruiraketten. Van deze
'1 predikanten zullen er 26 dat in elk
geval doen en zij doen een beroep op
hun collega's waar ook in Nederland om
hetzelfde te doen. Zij gaan zelfs zo ver,
dat zij de uitspraken van de Geref. en

nerv. Synode inzake kruisraketten gaan
vertalen als een belijdenis! Waar zij dat
vandaan halen is mij een raadsel, want
de Synodes hebben uitdrukkelijk gezegd
dat hun uitspraken een oproep, doch
geen diktaat aan regering en parlement
Zij hebben dus ongevraagd er een belijdenis bij bedacht, namelijk die van het

"gebroken raketje". In de jaren '20 en '30
aeed men dat met het „gebroken geweertje". Ik vraag mij af ofer in de Amsterdamse kerken nog oprecht voorbede
wordt gedaan voor de moeilijke taken
van onze regering en ons parlement.

Wat heeft Lenin eens gezegd? Hij
neett voorspeld, dat hij zijn doel eens
«>u bereiken via „nuttige idioten" (onaerwijs) en „slome dominees" (kansel),
«et gaat er op
lijken dat Lenin gelijk
r Ruppert. belangrijk adviseur
'J? Raad
van State hedt eens verkl de, dat de
gaard,
belangrijkste dienst die
H ,regi_nng het vo1" «an bewijzen is
doen leven in vrede en vrijhpvi
.. prijs
ieia. De
voor die vrede en vrijheid
'S 0

i 1'P

waakzaamheid". Welterusten, dominees.
Sneek
M. C. J. Wielenga.

Een doffe woede bekruipt ie
leest dat staatssecretaris Van der Heijden (CDA), van Volksgezondheid,
meent te kunnen volstaan mei de bekende boodschap van de autoriteiten die
het ook niet weten: niets aan de hand
mei moedermelk. „De mate waarin
moedermelk in ons land kan zijn verontreinigd met pcbs is te gering om tot
nui.uregelen over te gaan". Zon zin
moet je goed lezen! De staatssecretaris
doet een gok omdat hij het niet weet! „Er
is geen reden om via kraamzorg, consultatiebureaus of huisartsen vrouwen met
kinderen te adviseren de borstvoeding
te bekorten". Dat klopt, want al zou de
staatssecretaris weten waarover hij
praat, er is geen alternatief.
Als de moedermelk verontreinigd
(Over ingezonden slakken kan niet worden gecorresponteruggezonden
Anoniekan
zijn, hoe gering ook, geldt dat ook
deerd Ze kunnen ook niet worden
voor kunstmatige babyvoeding op basis
me iruendingen ol stukken tonder duidelijk edres ven de
inzender worden niet in behandeling genomen De redactie
van koemelk. Maar dat zegt de staatssebehoudt rich alti/d het recht voor de stukken in te korten.
cretaris niet Hij bedoelt slechts te zegDe masimale lengte is els regel 600 woorden Red.
I
gen: houd je stillieve (domme?) moeders
en vaders en andere mensen, vooral de
oorzaakte die aan vijf tot zeven miljoen mensen in de gezondheidszorg. En slik
Kruisraketten-onzin
Russen (Oekraïne) het leven kostte De gewoon dat de wereld op zn kop wordt
Het wordt nu toch echt te gortig. Van heer Henk Wolzak, kenner van de RusWe zouden anders op de gedachte
mij mogen mensen voor het plaatsen
sische geschiedenis, kan de heer Van
unnen komen dat we moeten eisen dat
van kruisraketten pleiten. Maar ze kunden Bergh er alles over vertellen. Er is ons milieu zo schoon moet zijn dat moenen dat niet doen onder de kopjes „Om
in de Sowjet-Unie niets veranderd, zes dermelk en koemelk (en andere voede vrede" (28-3), „Logisch denk.
miljoen is nun nog niet genoeg De ove- dingsmiddelen) gewoon 100% zuiver
(30-3), „Overwicht Sowjet-Unie" (31-3) rigen in Rusland worden geestelijk verZijn, Elke verontreiniging, hoe gering
of „Mensen, blijf nuchter". Of laten we nietigd en dal is net (O erg Aan mensen ook, is niet acceptabel.
die laatste oproep maar eens serieus neals Van den Bergh is een redelijke arguWanneer komt de staatssecretaris met
men, en echt nuchter blijven. Ik kan me mentatie niet besteed en van oewijzen
een
verbod op het gebruik van pcbs en
indenken dat er mensen zijn die vast raken ze helemaal over hun toeren.
met
een wet op het inzamelen van pcbs
willen houden aan een machtsevenMeis, de communistische voornog dagelijks in ons milieu gePré
die
nu
wicht tussen NAVO en Warschaupact.
ganger
in
de
heelt
worden?
Nu is het zelfs niet zeker
provincie
Groningen,
loosd
Dat houdt dan in dat aan beide zijden eens gezegd; „De halve wereld beheeronze
apparaten en
dat
huishoudelijke
(maar in elk geval aan de onze ...) vol»ij al, de rest krijgen we ook wel " onze verlichting wal dit betreft gevaarsen
de
andewapens
doende
moeten ziin om
is even erg, en
loos zijn. Of wordt ook dit tegengesprore kant te vernietigen als die aanvalt. Sowjet-commumsme
nog erger dan het nazi-symisschien
ken
door de deregulering van de milieugeZijn alle pro-kruisrakettenschrijvers
steem.
Hel
is een totahlaii' systeem. Opdoor onze huidige regering?
wetgeving,
rust als, en zolang dat (aan onze kant)
wordt niet geduld. Er wordt gepositie
Sneek.
Dirk van der Ham
het geval is?
neersl met de bajonet De l mei-viering
Zo ia, dan kunnen ze om de vrede, in Moskou bewijst dat. Oorlogsmateriaal
logisch denkend en nuchter blijvend te- wordt er op de rode dag van de arbeid Platenbonzen
gen de kruisraketten en de Pershings
in plaats van potten en pannen,
In de LC van dinsdag jl. las ik dat de
k hoop dat de heer Van den Bergh weer
zijn. Die zijn namelijk, zoals keer op
met negen
grammofoonplatenmarkt
mikeer door onder meer Amerikaanse
gauw beter is en volkomen zal genezen
procent is ingezakt. Dit heeft natuurlijk
litaire deskundigen is verklaard, mili- van het rode virus.
vele oorzaken waaronder het zogenaamtair overbodig. Ziet u het goed? OverboGasselte.
A. Roda. de hometaping, de slechte economie enz.
En
hoe
o.a.
mevrouw
zit dat dan met
dig!
Dat de platenmaatschappijen hier zelf
OSL-van Aalzums zeer precieze overook schuld aan hebben, zal velen verbazicht van ontstaan en wezen van het Milieu-verontrusting
Sowjet-overwicht? Wellicht heeft ze dat
Bij het lezen van de vele artikelen zen. Toch is het zo. Een uitstekend vooruit Stavast, het clubblad van deze OSLover ons milieu en de milieu-verontrei- beeld hiervan is het volgende.
koude-oorlog-fanatici
(waarover
niging en het horen hierover, komen
straks). Dat neeft dan onvolledig geciVorig jaar trok de speelfilm „Breathvaak gevoelens van verontrusting bij
teerd uit de beschikbare bronnen: alléén me boven. Ook gevoelens van machless" (met Richard Gere en Valerie Kade getallen over Europa. En dan lijken teloosheid, boosheid en verdriet. Verprisky in de hoofdrollen) volle zalen, en
die SS-20-getallen heel vreselijk en ontrusting? Waarom? Omdat er tonnen publiciteit was er volop. De titelsong van
monsterlijk. Zijn ze dat ook. nuchter bevuil in de rivieren wordt geloosd. Ook deze film is een nummer van de legenkeken?
de lucht wordt volgespoten met troep darische zanger-pianist Jerry Lee LeEven goed en nuchter opletten lezer.
de zo mooi geschapen aarde, alles wis. Aangezien hetverleden heeft uitgeEen deefvan de Sowjet-Unie vormt met wordt overspoeld met alle mogelijke wezen dat titelnummers van uiterst sucde Warschaupaktlanden een déél van vergift. En dat gaat elke dag door.Hoe is cesvolle speelfilms (wanneer zij op sinEuropa. Vrijwel alle op ons gerichte wahet mogelijk.
gle worden uitga-''acht) vrijwel altijd
Europa,
moeiworden, zou men verwachten
aüs
in
dat
kan
staan
pens
voelt je machteloos want hoe is dit grote hits
en Charly Records (die
Phonogram
dat
lijk anders. Van de wapens die wij, de te Je
stoppen. Er moet toch eens een einde
NAVO (inclusief Frankrijk) gericht komen
van Jerry Lee Lewis'
aan deze grenzeloze domheid. beide een versie kunnen brengen) dit
„Breathless"
hebben staan op alle landen van het Want wat
uit
blijft er over als we zo door- ook zouden doen in het geval van deze
Warschaupakt. staat slechts een klein gaan. Je wordt
boos als er zoveel gepraat
deel in Europa of onder Europees (Brits. wordt en zo weinig gedaan. Loodvrije
film Phonogram deed echter niets, en
Frans) bevel. Dat deel ziet u in de somCharlv Records bracht, pas maanden nabenzine
wat toch heel bemetjes van mevr. Van Aalzum. Zij en al langrijk bijvoorbeeld
dat de publiciteit rond „Breathless" over
is. Het gaat de mensen geld koszich
die
blind
de
op
die anderen
staren
haar hoogtepunt heen was, de titelsong
ten en kan dat niet? Wel worden er milSS-20's, zien de enorme hoeveelheid rauit op een 12 inch single. Veel te laat om
joenen uitgegeven aan geknal en ge- nog
enig effect te hebben.
ketten en bommen in vliegtuigen in knetter
jaarwisseling. Dat kan
bij
Amerika (ICBM's. SLBM's. B-52 enz. wel. De grotedeindustrieën, de grote boosenz.) over het hoofd. Op die dingen baseHiermee verspeelden beide maatdoeners, zouden ze niet heel sni
ren de mensen van het Pentagon hun banden gelegd moeten worden? De weschappijen domweg een unieke kans op
uitspraak dat de 572 van nu militair
heeft ons veel goeds gebracht. een grote hit (dus inkosmten!). en de
overbodig zijn. Wie nuchter en logisch tenschap
Maar
is het allemaal wel zo goed wat het kans om de belangstelling voor een fewil blijven denken, moet bij een krachnomeen als Jerry Lee Lewis (die o.a. in
ons gebracht h<
tenvergelijking alle wapens betrekken.
de VS nog altijd borg staat voor een groOok in het klein wordt er nonchalant te
Dat kan bv. aan de hand van het SlPRlplatenomzet) in ons land nog eens
met het milieu omgegaan. Velen gooien
jaarboek, waaruit West èn Oost hun geeven aan te wakkeren. Ook van dit
gevens halen. Maar dan wel het hele hun afval maar gewoon op straat om van laatste hadden dan weer de vruchten
kauwgom maa/ niet te spreken. In het kunnen worden geplukt. Zo roekeloos
boek. en niet alleen de LRTNF-tabel.
waarvan je toch zou denken, hier
bos.
springt men binnen deplatenwereld dus
Zijn OSL-ers koude-oorlogsfanatici? komen natuurvrienden,
ligt de
om
met de kansen op een grotere omzet.
Ego ontkent het (LC 30-3). Wat is koude voor het grijpen. Als men dan rommel
niet wil
oorlog? Het toeschrijven van alle kwaad leren, zou er dan niet strenger tegen Willen de heren platenbonzen die kansen eens aangrijpen alvorens te klagen
in de wereld aan het communisme, vermoeten worden opgetreden? In het klein dat het zo slecht gaat met de platenindudachtmakingen plegen, stemming-naen in het groot dus.
strie?
ken. Mevr. Van Aalzum en OSL-consorten doen dat. Ze schrijft over wat er geDan komt er het verdriet. Verdriet Vlieland.
Johannes Sipkema Jr.
beurt als er daar op de knop gedrukt over al die mensen die niet willen zien
wordt. „Over een kwartier is heel Nedat we op de rand van een afgrond lederland van de kaart, inclusief Bouwven, of hun ogen er voor dichtknijpen.
vakker". Dat de kruisraketten waar ze Verdriet over onze kinderen en kleinvoor pleit net zon uitwerking in Oost- kinderen want in wat voor wereld groeiEuropa hebben, vermeldt ze niet. Russi- en ze op? Verdriet over zoveel in de naSportclub Emmeloord
sche wapens zijn „vreselijk" en „montuur wat al verloren ging en de bedreisterlijke Precies, mevrouw, nèt zo ging van nog veel meer. Maar moet het
Ter gelegenheid van haar 40-jarig bemonsterlijk als die van ons. Nederland zo doorgaan?
staan organiseert Sportclub Emmeloord
heeft de USSR nog nooit iets gedaan,
een grote feestavond in een feesttent op
schrijft ze. Nee mevrouw, we zijn alleen
Nee. zeker niet! Wij moeten wakker het sportcomplex te Emmeloord op zamaar lid van de NAVO, die al vele. vele worden en paraat. Hang het aan de grote terdag 26 mei 1984. aanvang 20.00 uur.
jaren „vreselijke" en „monsterlijke" klok. Praat er over met anderen. Praat Wij hopen van deze avond tevens een
wapens op heel Oost-Europa gericht er over met elkaar, thuis, in uw wijk. in reünie voor oud-leden te maken. Inlichvrouwenorganisaties, in clubs. Geef het tingen en aanmeldingen bij de familie J.
heeft staan.
Even eenzijdig en tendentieus is het door' Want met méér zijn we sterker. Raterink. Bossulaan 38. 8301 BK Emmoeten protesteren tegen zoveel meloord, tel. 05270-12217 en bij de famiOSL-blad „Stavast". Dat is koude oor- We
vernieling.
Want wij moeten op de bres lie E. Knol, Corn. Dirkszstraat 15, 8301
McCarthy.
log, dat is fanatisme, recept
Nijdig word ik van dat soort mensen, die staan voor het leven en de leefbaarheid. AP Emmeloord. tel. 05270-13211.
A. 1.-K. Emmeloord.
bewust slee hts een deel van de waarheid Veendam.
De jubileumcommissie
vertellen en zo onwaarheden verkopen.
Treurig word ik van mensen die om
welke goede reden dan ook niet zelf naWees eerlijk: „Huilend beton", de zwarte
denken en dan dus vertrouwen op die
komedie van het Haagse video-collectief
halve waarheden. Bedenkelijk vind ik
„Meatball", was als tijdsbeeld allemachtig
de manier waarop het blad Stavast zn
aardig, en het was leuk om Flip de Kam, Aad
lezers opwekt om artikelen geheel of gedeeltelijk over te schrijven en dan onder
Kosto en enkele andere min of meer bekeneigen naam als ingezonden stuk op te
de Nederlanders toneel te zien spelen op
sturen, zodat je het dan ook eens van een
niet-commerciële basis, maar de hoop dat uit
„ander' hoort. Ik hoop dat dit stuk menalternatieve hoek iets te voorschijn zou
sen tot zelfstandig denken aanzet.
dat kwalitatief gezien een serie als
komen
zijn
miliConclusies: Kruisraketten
„Willem van Oranje" gemakkelijk overtair overbodig; ze hoeven voor de afschrikking niet geplaatst te worden;
vleugelde of zelfs meer benaderde, werd
Euro-evenwicht = wereld-onevenwicht
toch niet bewaarheid. Ik zat laatst in een foen andersom; OSL-ers zijn koude-oorrum waarin gesteld werd dat we onze hoop

f

fetoond,

Laurens ten Cate

Bij nader inzien
Teveel begint niet pas
bij meer dan 1 miljoen
HET Europese Verbond van
Vakverenigingen heeft deze week
in Straatsburg een conferentie
van twee dagen gehouden met regeringsleiders. Voor Nederland
was minister-president Ruud Lubbers daar. Onderwerp: werkloosheid. Hèt onderwerp van nu natuurlijk: er zijn op dit moment ln
Europa 19 miljoen werklozen. Het
EVV is bang, dat er over zes jaar,
in 1990, al meer dan 25 miljoen
zullen zijn. Overal in Europa gaat
het slecht. Bij ons ook. Het Centraal Planbureau heeft schattingen gemaakt: in Nederland zullen
er in 1990 een miljoen mensen
zonder werk zijn. Lubbers gelooft
daar niet in. Hij zei in Straatsburg:
„dat miljoen werklozen, waar iedereen zo bang voor is, komt er
niet. En als het er wel komt. zal ik
er niet meer zijn als minister-president."

..

.

Reünies

--

logsfanatici.
Nij Beets.

-

-

A. J. Algra.

Rode virusziekte
Hel ..soort mens ", om met de termino-

logie van N. van den Bergh uit St. Annaparochie (LC 22 maart) te spreken, is
zijn ideaalbeeld kwijt. Hij is gefrustreerd geworden nu hij weet dat het
Sowjet-paradijs een satanisch domein is.
De heer Van den Bergh schrijft dat het
niet de Russen waren die de Tweede
Wereldoorlog begonnen zijn. Welnu,
laat ik hem zeggen dat die oorlog niet
met de inval van Polen begonnen is,
maar met de Russische inval in Finland.
De provincie Karelië hebben ze veroverd en tot op de dag van vandaag niet
teruggegeven. Als

de

heer Van den

Bergt, schrijf, dat hij ziek wordt, dan
ik dat er voor hem geen medicijn

te vinden is.

In Amsterdam loopt momenteel een
tentoonstelling getiteld „En geen hond
die blafte", gewijd aan de Sowjet-misdaad, die bewust een hongersnood ver-

moesten vestigen op de regionale en plaatse-

lijke televisie, omdat uit deze onverwachte
hoek, nog niet bezwadderd door de routine
en de middelmaat van Hilversum, wel eens
verfrissende, vernieuwende ideeën en programma's zouden kunnen komen. Net als in
Engeland.
Nu weet ik van Engeland alleen dat de lokale televisie daar al sterk ontwikkeld is, maar ik ken de
situatie te slecht om te kunnen zeggen of daar ook de
„vernieuwende impulsen" vandaan komen die een
continubedrijf als de televisie zo goed zou kunnen
gebruiken. Maar ik hoor hier wel eens piratenzenders op mijn autoradio (sterker nog: zodra ik Amsterdam nader, hoor ik alleen nog maar piratenzen
een zender die goed en knalhard doorkomt is altijd
een piraat, nooit een Hilversum-zender, blijkbaar
mogen de Hilversumse zenders alleen maar lampjes
van 40 of 60 Watt gebruiken, en zenden de piraten
alles uit met lampjes van 100 Watt), maar enigerlei
vernieuwing heb ik in hun programma's nooit kunnen bespeuren. Wel veel vernauwing.
Dit was overigens niet de week van Falcon Crest.

.

Er zijn veel te veel werklozen en één
ding staat vast: er komen er no_
meer. Daarvoor zijn verschillende redenen De na-oorlogse geboortengolf overspoelt nu de arbeidsmarkt. De vraag
n.i.u werk neemt toe. Aan de andere
kant daalt de hoeveelheid arbeidsplaatsen door de automatisering. De vraag
naar arbeidsplaatsen neemt al Dal /.il
nog een hele tijd doorgaan; het is een

structureel verschijnsel
Het euvel is zo groot, dat er I
maatregelen nodig zijn om het te bestrijden Ik denk, dat de regering de kracht
voor zulke maatregelen mist. De regering kan bijvoorbeeld wel zeggen, dat
het aantal twee-verdieners omlaag
moet. Dat helpt inderdaad om de werkloosheid te bestrijden. Maar twee-verdieners houden niet uit zichzelf met verdienen op, want geld is veel te lekker.
Er komt alleen een eind aan. als deregering het tweeverdienen verbiedt of
de twee-verdieners stevig pakt via de
belastingen. Die dwang ontbreekt.
Ander voorbeeld: er zijn honderdduizenden jonge werklozen. Die hebben
geen uitzicht op vast werk. behalve als
de bedrijven gedwongen worden jonge
mensen aan te stellen. Dat eist drastische ingrepen, dwang. Ik denk niet. dat
daar in de Tweede Kamer een me
i
heid voor te vinden is. of CDA en PvdA
zouden het erover eens moeten worden.
Theoretisch kan dat best, maar het betekent dan wel het eind van dit kabinet en
daar is hel CDA nog niet aan toe.

Goed
Vraag aan premier Ruud Lubbers:
hoeveel werklozen zijn dan nog net
aanvaardbaar?

Dus

en

kwaad

De grote maatschappelijke vraagstukken zijn ethische problemen. Het zijn
vragen van goed en kwaad. WerkloosI een groot kwaad, het grootste, dat
wij nu hebben. Daarom moet het met
kracht worden bestreden. De kruisraketten zijn ook een groot kwaad. Daarom moeten zij er niet komen. De verdeling van de inkomens over de mensen is
oneerlijk en dus slecht. Dus moet ze anders, maar ze wordt niet anders, als er
niet een andere regering komt. Die komt
er niet, voordat dit kabinet de benen
breekt en daar ziet het niet naar uit. Zie
Lubbers in Straatsburg met al zijn zekerheden.

na 1986?
Wat bedoelt hij daarmee? Van tweeën
één. Of de werkloosheid komt pas na
1986 boven het miljoen, want zolang zit
dit kabinet? Of als de werkloosheid boven het miljoen komt. treedt de regering
af. Dat liet hij in het midden.
Het is gevaarlijk zulke cijfers te noemen. Ze gaan direct een eigen leven leiden, alsof ze de grens vormen van een
Het lijkt raar en het zal ook wel niet
geslaagd beleid: minder dan één miljoen zo bedoeld zijn. maar de opmerkingen
werklozen, prima beleid. Meer dan een van
Lubbers over die miljoen werklozen
miljoen: andere regering nodig.
ademen een zekere tevredenheid uit:
Eén miljoen werklozen is natuurlijk één miljoen werklozen in 1990, kom
één miljoen teveel. Maar de minister- nou! Dat gebeurt ons niet, want daar zijn
president moet niet de suggestie wekken wij echt te goed voor. Ja, zijn ze dat?
Lubbers tevreden zekerheid slaat nergens op. De grens van een „aanvaardbare werkloosheid ". om die rare term te
Straten volleybal
gebruiken, ligt ver beneden het miljoen.
Dat is alleen te bereiken als de re:
Komend weekend is er in Grouw ingrijpt. Degeluiden uit Straatsburg
weer het jaarlijkse straatvolleybaltoer- zen er niet op, dat dit zal gebeuren.wijnooi. Een sportief en vooral gezellig eveDus moet er nu maar gauw een eind
nement. Dat is althans de doelstelling.
komen
aan de lankmoedige vriendelijkVorige week en deze week echter is er
heid,
af
huwaarmee
de partijen elkaar behanin
meer
te
sporthal
de
geen zaal
delen. Woede past de vakbeweging en
ren; alles is vol met oefenende volleyballersisters). We moeten toch nog een argwaan past het volk. Hoe lang duurt
beetje beter zijn dan verleden jaar? Ik het nog voordat ze uitbreken. Want daar
geloof dat op deze wijze wat aan net doel zonder gaat deze regering ermee door
het volstrekt onaanvaardbare te aanvoorbij gegaan wordt.
vaarden. En slechter kan het niet.
E. v. d. Noord.
Grouw.

Beter Gandhi
dan Soekarno

zon

alsof 900.000 werklozen nog net wèl aanvaardbaar zou zijn.
ledereen weet, dat er altijd werklozen zullen zijn. Daar zonder kan
het niet in zon moderne, ingewikkelde samenleving. Maar iedereen
weet ook, dat de regering tot taak
heeft het aantal werklozen zo laag
mogelijk te houden. Daarop n.
het Deleid gericht zijn. Sterker: het
aantal werklozen is een uitstekende
maatstaf bij de vraag of het beleid
geslaagd is. Dat is het dus niet.

De Engelse televisie heeft die lange eerste aflevering achter elkaar tussen 8 en 10 uur uitgezonden (op
maandag 9 januari), direct gevolgd door de tweede
aflevering van normale lengte op dinsdag 10 januari.
Overigens zaten er ook daar onderbrekingen in, te
weten voor de reclame, want het is een produktie
van de cpmmerciële Granada-televisie. Opmerkelijk
is, dat de eerste twee afleveringen vier dagen later
alweer, op 15 januari, maar nu op het (culturele)

kanaal 4, herhaald werden. De Engelse kijkers kregen dus steeds twe_ nieuwe afleveringen per week,
plus hun herhaling.
De eerste aflevering van „Smiley's People" vond
ik (hoe zal ik het zeggen?) een beetje „eigenaardig",
alleen als Alec Guinness in beeld kwam werd het
even wat minder abstract, maar „De Parel in de
Kroon" belooft zijn vooruitgesnelde roem wel degelijk waar te maken. De serie is gebaseerd op het literaire vierluik „The Raj Quartet' van Paul Scott. dat
begin van dit jaar door een hoogwaardige „jury" ook
bij de dertien beste naoorlogse romans in het Engels
werd opgenomen. Na de indrukwekkende film
„Gandhi' van Sir Richard Attenborough, is dit nu de
tweede indrukwekkende evocatie van het aloude
Brits-Indië in de tijd van Mahatma Gandhi. De Engelse literatuur en filmkunst mogen God wel op hun
blote knieën danken voor Mahatma Gandhi, wat dat
betreft hebben de Nederlandse literatuur en filmkunst het minder gemakkelijk met Soekarno en Indonesië. Tegenover de film „Gandhi" kunnen wij
Fons Rademakers „Max Havelaar" stellen, tegenover „De Parel in deKroon" „De Stille Kracht" (met
Pleunie Touw), maar het is toch een beetje alsof je
dan gebakken tong vergelijkt met gebakken bokking. Terwijl wij ons met Multatuli s „Max Haveaar en Couperus' „De Stille Kracht" gemakkelijk
kunnen meten met de Engelse Indië-literatuur, leggen we het op film- en televisiegebied toch onmis-

The A-team, Fame, Harten 2, Happy Days. Dynasty,
Hallo Larry, Dallas en de Doornvogels (wat fijn voor
de Amerikaanse bemanning van Soesterberg dat ze
nu eindelijk een eigen tv-zender hebben waarop ze
hun eigen Amerikaanse series kunnen zien!), maar
de weeK van „De Parel in de Kroon" en „Smiley's
People". Veronica startte zondagavond met de eerste
aflevering van de Amerikaanse spionageserie „Smiley's People" (met Sir Alec Guinness in de hoofdrol),
en zal de volgende vijf afleveringen rustig, zondag
na zondag, afwikkelen. De VARA zet meer haast
achter „De Parel in de Kroon", een veertiendelige
serie waarvan we de eerste drie afleveringen in de
afgelopen week te zien kregen. Of beter gezegd: dinsdag kregen we eerst het eerste deel van de eerste
aflevering (een uur lang), en daarna, met een rustpauze van Achter het Nieuws, Pisa en Sonja, het
tweede gedeelte van de eerste aflevering van weer 53
minuten lang. Dat was niet zon gelukkige manoeuvre, menigeen zal om elf uur hebben afgehaakt (sommige mensen krijgen tegen die tijd slaap), waardoor
de opzet van zon extra lange eerste aflevering: de
kijkers de eerste keer de beste zover in het labyrinth
van karakters gidsen dat zij meteen weten waar zij
aan toe zijn, voor veel kijkers vergeefse moeite zal kenbaar tegen ze af!
zijn geweest.

NICO SCHEEPMAKER
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# dal over een opmerkeli|k nicomlort beschikt, dal vooral op .eer slechie wegen duidelijk naar voren komi, oneffenheden
worden nagenoeg volledig gedempl door het uitstekend werkende veersysteem.
Standaard is de auto voorzien van vri|loopnaven. en heelt naar keuie 2- ol 4-wielaandri|vmg, hoge ol lage gearing. Het
interieur is netjes verzorgd en tunktioneel uitgevoerd
!owel r_-diijfs- als personenauto uitvoering met sotttop ol hardtop. Het uruicht is uitstekend te
""e au'° IS
noemen. Ook ;eer lange mensen vinden ruimschoots plaats.
AAMHANGEAGiWICHT: 1350kg gwwnd.
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VEILING
18 APRIL 1984

I

HOOGST INTERESSANTE EXECUTORIALE
VEILING VAN LUXE MOTORJACHT, KANTOORINVENTARIS, TANKAUTO'S, VOOR
RAADTANKS, MACHINES EN GEREEDSCHAPPEN VOOR DE OLIEVERWERKENDE
INDUSTRIE
te houden op WOENSDAG 18 APRIL 1984, aanvang 's middags 13.00 uur precies in „DE LAWEI", Burgemeester Wuiteweg 24 te Drachten,
in opdracht van de Ontvanger der Directe Belastingen te Drachten, door de heer A. F. VAN DER
HORST, deurwaarder van 's Rijksbelastingen, belast met de executoriale verkoop krachtens Art.
469 Wetb. Burg. Rechtsvordering ten laste van
A. T. VERWEY H./O. V.O.F. OIL RECYCLING
CITAMM
Omschr.: 1 stalen motorjacht + 13 m lang, 3,5
m breed met DAF 6-cilinder scheepsdiesel, hydraulische besturing, compleet met radar, dieptelood, boegschroef, flying bridge etc, 3 DAF-trekkers, 3 opleggers met tankopbouw, 1 VOLVO-89-tankauto, 2 aanhangwagens met tankopbouw, 1 bestelwagen TOYOTA HIACE DIESEL, 1
personenauto MERCEDES 230 bj. 1983, 1 motorrijwiel SUZUKI GT 750, + 12 div. grond-opslagtanks, 2 bovengrondse opslagtanks 50 m 1
bovengrondse opslagtank 75 m J, div. oliedrums,
1 oplegger met houten opbouw (toneeldecor-annex verhuiswagen), 1 gedemonteerde direktiekeet, 1 hogedrukreiniger Karcher HDS 80, 1
kompressor ALUP HL 525, 2 lastransformatoren,

-

3,

1 hogedrukcleaner LINCOLOR, werkbank, kolomboor, elektrisch- en lucht-handgereedschap, 1
stoomketel TENHORNE (1965) compleet, div.
handgereedschappen, verfspuiten, schuurmachine RODAC, koelkast, gascomfoor, etc.
KANTOOR: div. tafels, stoelen, bureau, fotokopieerapparaat CANON, elektrische schrijfmachine ADDO, div. meubilair, kantoorbenodigdheden,

en alles

etc,

wat

verder te koop zal worden aan-

geboden.

Aansluitend aan deze executoriale verkoop zullen
worden verkocht 3 kiptrailers NOOTEBOOM, inhoud elk 60 m
3.
BEZICHTIGING: op dinsdag 17 april 1984 van
09.00-16.00 uur en op woensdag (verkoopdag)
18 april 1984 van 09.00-12 00 uur op de op-

-

slagterreinen van HOLWERDA B.V. De Roef 23
en Tussendiepen 39 te DRACHTEN

met alle gegevens tijdens bezichtiging ter plaatse en op aanvraag verkrijgbaar bij

KATALOGUS

DE VLAMING & BACKER 8.V.,
LELYSTAD
veilinghouders en makelaars in machines. Postbus 2078. 8203 AB LELYSTAD, tel.
03200-42472 en 42473.

m»*

(annex oliehandel)

Suderein 44, Tietjerk, tal. 05118-1256
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BEPERKING SCHEEPVAART
TE BLAUWVERLAAT

Uw voordeel

DE

HERVORMDC STICHTING

HOFWIJCK
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Zaterdag 14 april '84, Zalen Schaaf, Breedstraat 48,
Leeuwarden, 10.00 tot 15.00 uur.
Grote sortering gebruikt materiaal. Hoge korting op nieuw.
Grote sortering.
Roco NS mat. Bestelling reeds mogelijk. Inkoop door ons van
uw overtollig mat.
Inl.: 05960-22319.
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SPECIALE
AANBIEDING

Set provinciewapenstuivers.
11 stuivers met provinciewa-

ff 150terug!

pen.
Verpakt in fraai bordeauxrood, cartouche, in landkaartvorm van Nederland. 22 bij
19,5 cm. Norm. prijs 49 50

’
Galerie

nu ’22,50.

1

Badweg 46.
straat 3. Joure, Midstraat 15
ff 7 7 vV VW
Filialen:
«""
Bolsward
Leeuwarden Voorstreek 102/
'.'lÉl_n_l_Éi
Schrans 99/Nieuwestad 10.
1[ i"X^iiïi||Ts|. Dijkstraat 31. Drachten.
-___É____-_É-_ÉlliÉÉyi Harlingen, Gr. Bredepl. 22. Wolvega, V.d. Sandeplein
2:
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LONGKRUID 11 LEEUWARDEN
Op fraaie woonstand gelegen. Nadere
informatie
over indeling en koopprijs kunt u via ons kantoor
of bij uw makelaar verkrijgen. Maak geheel vrijblijvend eens een afspraak voor bezichtiging.

I

achtertuin en achterom.

Ruime hal -voorkamer- slaapkamer moderne keuken toilet berging. Verd.: zolder +
1 sl.kmr.
Koopprijs en aanvaarding: n.o.t.k.
Verdere ml. en/of afspraken voor bezichtiging via kantoor: Snekerstraat 39. Tel
05157 - 2850 b.g.g. 05151 1409.

,

KOSTEN 1 _Gl__>lEF
2 KOPPE KOFflE.'

VERTREK:

fraaie houtbetimmering en meerdere
parkeerplaatsen op eigen erf, zeer solide
bouw (1977). Spoedig te aanvaarden.
Pnjs: / 155.000,- k.k.
P. J. Bonhof Vlaslaan 65 Beetsterzwaag
Tel. 05126-2369

BOLSWARD,
3e Hollandiastraat 3
De VRIJSTAANDE WONING
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DE COMMISSII

(In principe aangepast voor lich. gehandicapten)
1e verd.: 1 zeer grote sl.k.; 2 norm. sik.,
badkamer met ligbad, douche en 2e toilet.
2e verd.: hobbykamer met grote kastenbatterij en zolderruimte; vaste trap.
Cv, goede warmte-isolatie, dubbele begla-

-

rti <_*.»_'-4
kouni ino x>

oÊL\\\\\ Makelaardij —_%

Indeling beneden: grote L-vormige woonkamer, entree, kantoorruimte, kelder, toilet,
kastruimte, keuken, bijkeuken, garage.

I
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VEJ?rRE<:iS>APRit

Zaterdag 14 april a.s. grote rommel- en cunosi
teitenmarkt in ~De Boppeslach" te Minnertsga
Aanvang 's morgens 9.00 uur; 's middag!
13.00 uur finale verkoop.
De opbrengst is t.b.v. de chr. muziekver. „Oan

HALFVRIJSTAAND
HERENHUIS
TE BEETSTERZWAAG

Krom bestaat 75 jaar. Daarom reinigt uw JL
jubilerende stomerij uw kleding tijdelijk
voor een superlage prijs. Profiteer snel,
WTM
want deze aanbiedin 9 9e,dt slechts
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ROMMELMARKT
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TEL 05120 1417.
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Shovels

K. BEITSMA, OPPENHUIZEN. TEL. 05153-528
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biedt namens opdrachtgever te koop aan in
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16,60
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Duizenden guldens voordeliger

\ ÜS galama bolsward i

#" 30.-

15,90
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over de Runa koperen armband.
Zittingsdagentijden 10.00-16.00 uur
Harlingen 9 april park.plaats Nwe. Willemshaven
Franeker 10 april park.plaats Bloemketerp
St. Annaparochie 11 april park.plaats Ons huis
CHRISTINA KIST. GARNWERD (GR...
Tel. 05941-1433

makelaardij

Stationsplein-W 29
6811 KM Arnhem
085 -4536 41 *

/

~

>

()

Runa Mobiele informatie

DONDERDAG 12 APRIL van 13.30-17.30 uur in DE
HOFWIJCK, GR. KERKSTRAAT 24, LEEUWARDEN.
De opbrengst komt ten goede aan de boot-vakantie
van onze bewoners.

vaart west-oost
20.00-20.15 u (za)
20.40-20.55 u (za)
21.20-21.35 u
22.00-22.15 u
22.40-22.55 u
23.20-23.35 u
etc.

Afdelingssecretaresse of
Secretariaatsassistente

._

§ Si)' </e boekhandel bent u goed uit

-

ment.

De Commissaris der Koningin
m de provincie Friesland.

Grote beurs voor
treinen en auto's

NU SLECHTS

MET VERLOTING

Leeuwarden, april 1984.
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Rommelmarkt

Deze seingeving zal van maandag 05.00 uur tot
21.00 uur en op de overige werkdagen van 06.00 tot
21.00 uur door een scheepvaartregelaar vanaf de
oude brug worden geregeld.
Tijdens deze uren kan de scheepvaart via marifoonkanaal 20 informatie bij de scheepvaartregelaar inwinnea.
Op werkdagen vanaf 21.00 tot 06.00 uuren zaterdag
vanaf 20.00 tot maandag 05.00 uur zal een automatische scheepvaartregeling in werking zijn.
Hierbij wordt afwisselend gedurende 15 minuten
scheepvaart doorgelaten in oostelijke/westelijke
richting waarna een ..leeglooptijd" van 5 minuten ts
ingebouwd.
Het doorvaartschema ziet er als volgt uit:

.^f\ instituut!

jflj

V

Advertinsje BFVW

In verband met de bouw van een brug over het
Prinses Margrietkanaal bij kilometerraai 30,4 (Blauwverlaat) gelden vanaf heden gedurende langere tijd
tot nader aankondiging voor het kanaalvak Prinses
Margrietkanaal 2 kilometer ter weerszijden van de te
bouwen brug, op grond van het Binnenvaartpolitiereglement, de volgende maatregelen:
a. een verbod tot voorbijlopen;
b. een verbod tot het veroorzaken van hinderlijke
waterbeweging;
c. een verbod voor zeilschepen;
d. een verplichting tot bijzondere oplettendheid;
e. een verplichting stil te houden indien de doorvaart niet vrij is gegeven.
Afhankelijk van de uitvoering derwerkzaamhedenzal
de scheepvaart geregeld worden door middel van
seingeving overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 6.08 en 6.26 van het Binnenvaartpolitieregle-

v»riaogeiT'

ïMWm^ m

Als het geluk een omweg maakt
/* mag niet weigeren
Totaal 527 blz., gebonden met een
fraai kleurenomslag.
Normale prijs / 32,50

Aaisykje? sa net!
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Receptioniste,
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schrijfster zal blij verrast zijn Deze nieuwe
Omnibus bevat de drie prachtige familieromans:

IW

Zaterdag 1 september 1984 vieren wij
ons 25-jarig jubileum. Oud-bestuursleden-, personeelsleden- en leerlingen nodigen wij hierbij uit aanwezig te zijn. Programma + inschrijvingsformulier zijn
schriftelijk en telefonisch via de schooladministratie verkrijgbaar.

Opgave zo sp. mogelijk bij:
S. J. Teunissen, Schoterl.weg 32, Nieuwehome,
tel. 05135 1227

Vraag inlichtingen (prospectus) over de
opleiding Secretaresse. Europees
Secretaresse (2e j. na Secr.) ReceptionisteInformatrice, Toeristisch
Managementassistent (2 e j.)
___!_»__ ___)__.
H

£) Tot en met 30 juni 1984
V Mien van 't Sant
O VERLANGEN NAAR MORGEN
geliefde
Het grote lezerspubliek van deze

8600 AB SNEEK

uur.

a.s. van

e,C-

Een éénjarige beroepsopleiding bij
Schoevers is een praktische aanvulling op
je VWO, HAVO of MAVO-opleiding.

fa

Van Schouwenburgatraat 19
8607 BK SNEEK

■

GROTE BRADERIE
NIEUWEHORNE
17.00-21.00

op 25 MEI

P-v
y« W* 11 ■oirlH -il

*

Sneek
Corr.adres postbus 77

Handelsver. ONKB
voor de
gevraagd
Deelnemers

vaart oost-west
20.20-20.35 u (za)
21.00-21.15 u
21.40-21.55 u
22.20-22.35 u
23.00-23.15 u

Met Schoevers erbij
kom je verder!
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Technische School
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___________________■ __^

Christelijke

Cf\ | GdFdQG POSt_l-3

Demonstratiewagen beschikbaar.

H_k______l___»fc*_K{____________mll^__l__________
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Mons Fortis
Hoogstraat 5A

3417 HA Montfoort
Tel. 03484-3577
Niet op ma., wo.dag
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Kortsluitingfabriek pacemakers

Produktiehal

wegens giftige

rook gesloten
-

RODEN Veertig werknemers \..n
Kordis-Europa in Roden, een fabriek
die pacemakers (hartstimulators)
produceert, moesten afgelopen donderdag thuis blijven, nadat de produktiehal door kortsluiting vol
kwam te staan met giftige rook. De

1 10 APRIL I

kortsluiting ontstond in een kast met
daarin negentig onvoltooide hartstimulators en veroorzaakte een schade
van vijftigduizend gulden.
De kast bleef intact maar het inte-

rieur, waaronder

pvc-leidingen,

vel

brandde. Hierdoor kwam onder andere
chloor vrij. Volgens brandweercommandant Hendrik Blaauwwiekel WCM
ten meting uit dat de concentratie van
gevaarlijke stoffen „niet verontrusu .ui"
was. Wel moest de produktieafdelm^
schoongemaakt worden omdat de rook
door de fabriek was getrokken. Direkteur J L. de Ruyter-Van Stevenink bevestigde dat op de afdeling niet gewerkt
kon worden. De luchl veroorzaakte
geïrriteerde ogen. „Sommigen verschenen wel OB hun werk, maar die zijn elders in de fabriek aan het werk gegaan".
Vanaf gisteren vindt de produktie weer

normaal plaats.

Atze Dijkstra metselt de gedenkAchter hem directeur ir. Henk
en vicevoorziiter Cornelis Schot
run het Fryske Gea.
ti.

Burgemeester Zuidhom
naar Vriezenveen

-

ZUIDHORN De burgemeester van
Zuidhom, de 38-jarige drs. D. van der
Zaag, wordt per 1 mei burgemeester van
Vriezenveen. Hij volgt daar C. van der
Wolf op, die in november vorig jaar met
Van der Zaag is
pensioen ging- De heer
lid van het CDA en gereformeerd.

Eerste steen voor bedrijfsgebouw

-

-
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Taaispegel
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Mosseloogst kleiner
dan vorig jaar
-
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GIEKERK
Medewerker Wolter
Jager van It Fryske Gea kreeg onlangs in de houtzagerij van It Gea te
Katlijk de schrik van zijn leven toen
hij bezig waseen boom uit het Rijster
bos aan planken te zagen. Een enorme
knal en een rookwolk deden hem
verschrikt naar buiten rennen. Even
later vond hij in de zagerij een kogel
die naar alle waarschijnlijkheid door
de wrijving van het zagen was afgevuurd. De Kogel is vermoedeliik tijdens de oorlog in de boom terecht gekomen en kwam nu pas m actie Het
hout van de nu kogelvrije boom
wordt gebruikt voor de bouw van het
nieuwe bedrijfsgebouw van het Fryake Gea aan de .voweg bij Giekerk.

-

-

veilJUBBEGA Notaris E. Vellinga
schuur,

erf
de finaal het woonhuis met
en tuin aan de Hein de Vosweg 60. hoek
Gorredijksterweg, groot 14 aren. Koper
Gaal Onroerend Goed BV, Nij Beets

voor/65.300. (Inzet

fûgel

foto

PTIS B.V.
Thuis in kantoorautomatisering.
Haren (Gr.), Molenweg 13-15, tel. 050 -143000.

hebben echter een eigen volksnaam, die
veelzeggend is voor deze vogel: „zevendat bijzondere, ongeflulter duidt opsnel
herhaalde fluitend
veer zevenmaal
huilend „bie-bie-bie-bte-bie-bteen/of
bie", dat zo kenmerkend is voor deze
soort. Wie in de tweede helft van april en
de eerste paar weken van mei goed oplet
bijzondere gefluit
heeft alle kans, datregenwulpen
te hovan overtrekkende
ren. Vooral in stille voormtirsnachten is
het een opvallend, duidelijk hoorbaar
signaal, dat de opmerkzame aardbewoner vertelt, dat daar hoog boven hem een
vlucht regenwulpen op weg is naar zijn
broedgebied in het hoge Noorden.
Ze trekken niet alleen 's nachts, maar
ook wel overdag en dan kun je ze dus
horen èn zien: met een vast doel voor
ogen snellen ze recht toe, recht aan
noord-of noordoostwaarts. Soms ook zie
je ze in de trektijd op de grond of op het
Wad aan het fourageren.Vit Groningerland zijn een paar slaapplaatsen bekend
in het binnenland, namelijk bij het
Zuidlaardermeer en het Foxholstermeer, waar groepen tot maximaal 250
stuks zijn geteld. De doortrek bij ons
duurt vrij kort. De grootste „drukte"
valt ieder jaar in de laatste week voor en
de eerste week na de eerste mei. In die

tijd passeren groepen van tien tot dertig
stuks regelmatig ons Friese land.
De najaarstrek van de regenwulp be-

amen dat
Wat er zoal mis kan gaan wil hei vijftal nu gaan onderzoeken. Zij krijgen
daarbij steun van drie docenten die ook
meegewerkt hebben aan het onderzoek
van de welzijnswerkers. Ook de stagiaires, derdejaars studenten, werken mee
en brengen via het informele circuit
probleemgevallen aan.
Het vijftal bestrijdt dal het gebruik
van het Nederlands in de welzijnssector

(ltd aewoon is. Ook dal een r'ries zich bij
de dokier of de predikant veelal vun hel
Nederlands bedient ..Die slellum
eerder aan dat de ander veelal ï _"; uiall
welke laai er yespraken wordl". De uitkomst van hel onderzoek zal mee gaan
lellen in de opleiding voor maaischuppelijk werker aan de agogische akademie.

De docenten Bertus Mulder. Klaas
Bakker en Paul van Vuurden zijn warme voorstanders van een op de regio gerichte opleiding. „Daarmee willen ire
met aangeven dat in de welzijnssector in
md alleen maar r
kende

mensen werkzaam mogen zijn. verre
van dat. Wel lijkt hit ons erg belangrijk
dat zij in ieder geval de Friese taal pasIt het
sief beheersen. Bovemi
probleem niet alleen hier. maar in tal
van andere gebieden. Wij willen nu weleens weten noe groot dat probleem nu
werkelijk

..

Het vijftal hoopt ook langs andere wegen aan probleemgevallen te komen.
„We willen graag in contact komen met
die mensen die een nare ervaring hebi) hun reacties op panier
Men h

E^^^M

1 11 APRIL I

-

Regenwulp is zijn Nederlandse naam
Reqenbrachvogel wordt hij bij onze oosterburen genoemd en in Engeland staal
hij bekend als whimbrel. De Schotten

’

63.889).

Een onderzoek m 1982-'B3 bevestigde
dat de welzijnswerker maar al U
niet uitgaat van het taalgebruik van zijn
cliënt. ..Als je niet gewend lx.nt om je in
het Nederlands uit te drukken, hoe kun
ie dan jeprobleem duidelijk naar voren
brengen? Het is toch een feit dat men
zijn gevoelsleven het beste onder woordenkan brengen in de eigen taal. Als dat
niet mogelijk is, vormt zich van het begin af een kloof tussen werker en cliënt
Er blijft een afstand bestaan en de cliënt
krijgt het gevoel dat hii zijn verh
probleem maar moeilijk kwijt kan", aldus Dirk Jonkman en de anderen be-

Vphiups

Regenwulpen

Op dinsdag 10 en woensdag 11 april
houdt het PTIS verkoopkantoor in
Haren (Gr.) Open Dag. Op beide dagen
kunt u zich via persoonlijke gesprekken
en demonstraties uitvoerig laten informeren over onze nieuwste tekstververwerkers en business computers.
Openingstijden: 10 april van 09.30-22.00 uur; 11 april van 09.30 -17.00 uur.
ledereen in het bedrijfsleven die op
professionele wijze wil automatiseren,
is hierbij van harte uitgenodigd.

fevallen
len waarin welzijnswerkers de Friese taal niet of nauwelijks beheersten

It Frvske Gea

-

-

„slachtoffers" er zijn door het niet Friestalig zijn van welzijnsinsU-llitigcii en
hun medewerkers. Dirk Jonkman. Lammert Bouma, Richard Krawczak. Lineke de Bruin en Wim van der Zouw veronderstellen, en weten zich daarbij
gesteund door een onderzoek, dat er vanuit de wt-l/ijiisinstt-Hingen in veel
weinig rekening wordt gehouden met Friestaligen Sterker nog de
RYSMA-groep, wat staat voor Fryske Maatskippij Analise, stuitte op geval-

Kogel ontplofte
in zagerij van

GIEKERK Vijf jeugdige bouw- lietreft kon de heer Kroes nog vertellen
vakkers die vorig jaar de school heb- dat een flink deel van het Denodigde
ben verlaten zijn druk bezig met de hout uit de eigen bossen en zagerij van It
bouw van een bedrijfsgebouw met Gea komt. Het bouwbedrijf Fnesland
Orgelconcert Wommels
heeft de supervisie bij de bouw die wordt
woning bij 't Set aan de Kooiweg onuitgevoerd door de leerlingbouwvakDe organist Liuwe der Giekerk. Het wordt een nieuw beWOMMELS
kers
Take Fokkema, Dicky Stijgstra.
Tamminga geeft niet morgenavond een drijfsgebouw voor It Fryske Gea en
Jelke
Steenstra. Ate Bruinsma en
beheerderswoning
opzichter
kerk
te
Womeen
voor
concert in cle hervormde
Freerk
Bokma. Het bedrijfsgebouw zal
mels. maar volgende week zondag- Louis Dijkstra en zijn gezin. De elfja- onder meer
worden gebruikt als onderDijkstra
gismocht
avond. Het concert werd gisteren abu- rige W'ytze Atze
termiddag een gedenksteen in de komen voor het personeel en de berging
sievelijk een week te vroeg in de Uitmuur metselen die eigenlijk niet van machines en gereedschappen. Het
agenda van LCetera aangekondigd.
meer de eerste steen genoemd kon gebouw en de woning van opzichter
worden. Eind dit jaar hoopt het Frys- Dijkstra komen op de plaats van het
ke Gea het gebouw te kunnen openen, boerderijtje dat in de jaren dertig is gedat bestemd is voor het beheer van bouwd en dat begin van dit jaar is afgebroken.
het natuurgebied de Grote Wielen.
Directeur ir. Henk Kroes zei bijzonder
ingenomen te zijn met het aanwijzen
van het werk als schoolverlatersproject.
Uit de ISP-pot is een ton gekomen en
Der sit speling yn it tsjil.
men heeft nog 35.000 gekregen ter stimulering van de werkgelegenheid. „In
OP ZOOM De Nederlandsaak ek, dat jongelju oan de siach se BERGEN
mosselvissers
hebben het afgelopen
inne mei san moai projekt", aldus de seizoen ongeveer 110 miljoen kilo mosKroes. Van hem mogen er ook jon- selen
Ik tocht al, der koe ) heer
A
opgevist. Dat is aanmerkelijk mingeren aan het werk bijvoorbeeld in de der dan
in het voorgaande jaar, dat met
op
Jongemastate
wol romte
sitte.
bij Rauwerd en 158 miljoen
tuin van
kilo een topjaar was. De
bij de toegangsport daarvan. It Fryske mosselen brachten
gemiddeld rond 40
Gea zou vaker van die mogelijkheden gulden per mosselton (is 100 kilogram)
gebruik willen maken.
op. tegen 33 tot 34 gulden in het voorBij een organisatie als It Fryske gaande jaar.
Gea moet men nu eenmaal op de
De mosselpercelen in de Waddenzee
kleintjes letten, vond de heer Kroes. hebben de afgelopen maanden veel te
Hij toonde zich in dat opzicht verlijden gehad van stormen. De wind heeft
heugd dat het rijk 1,8 milioen heeft de ondiepere percelen als het ware omtoegezegd voor waterbeheersingsgeploegd. Veel mosselen zijn meegeplannen van It Gea in de Lindevallei, sleurd. Op sommige percelen zijn geen
de Wynlannen bij Eernewoude en It mosselen meer te vinaen. Vissers en verEarste Skar bij Sint Johannesga. De tegenwoordigers van het mosselkantoor
heer Kroes verwacht daarbij wel van in Bergen op Zoom gaan de komende
Provinciale Staten dat die maandag twee weken op de Waddenzee onderzoeakkoord gaat met het beschikbaar- ken hoe het met de mosselstand is gestellen van 180.000 voor die waterbesteld. In mei en juni worden mosselzaad
heersingsplannen.
en half wasmosselen opgevist om te worden uitgezet in de mosselpercelen in de
Wat de bouw van het bedrijfsgebouw
Waddenzee en voor een Klein deel in
de Oosterschelde. Dan zal blijken wat de
(Advertentie I.M )
gevolgen, ook voor de komende jaren,
van de stormen zijn.

Friese taal niet in
bij welzijnswerkers
LEEUWARDEN Vijf studenten van de Agogische Akademie Friesland
in Leeuwarden gaan de komende weken de boer op om te onderzoeken hoeveel

Boom uit Rijsterhos

Leerlingen bouwen
voor It Fryske Gea

Studenten zoeken „slachtoffers

lat

_t

clijk

bruiken hel strikt

Aanbestedingen
TERSCHELLING - Namens de
hoofdingenieur-directeur voor landin-

richting, grond- en bosbeheer, dunst
i>osbeheer is door Grontmij I
land. Drachten aanbesteed het reconstrueren van cireca 8500 meter tk
den en het maken van voorzieningen op
mpaalduin op Terschelling. Oplevering uiterlijk 1 juni 1984 met een bezetting van zeventig procent werkln/cn
in het kader van werkgelcgcnhcidsstimulerende maatregelen van het ministerie van Landbouw en Visserij. Er waren 16 inschrijvers. Laagste: J. F. van
Vliet BV. Hilversum met/347 000: Opv
I) Oosterhof Holman BV, Grijpskerk
met 354.000: Opv. II) W. Stienstra BV,
Mttslawier met ’370.000. HoOfSI
Westerman BV. Hoogkerk 458.000. De
raming was/375.000.

’
’
passeren in april en mei

gint al vroeg. De eersten passeren al be-

gin juli. de laatsten begin oktober. De

komt hier door in de tweede
hoofdmacht
juli
van
en de maand auij
helft

Van de najaarstrek merken we gemiddeld echter minder dan van de doorkomst in het voorjaar, als ze fluitend lof
huilend, zoals sommigen liever zeggen)
hier voorbij komen.
De meesten hebben er dan al een paar
duizend kilometers op zitten, want veel
regenwulpen gaan vrij diep Afrika in.
Zo telden de Friese onderzoekers in WHO
in het waddengebied van de Banc
d'Arguin voor de kust van Mauretaniê
15.621 regenwulpen tegenover „slechts"
14 176 gewone wulpen.
Een belangrijk verschil lussen beide
soorten is voor ons. dat de gewone wulp
hier broedt en als broedvogel zelfs toeneemt, vooral in het binnenland, terwijl
de regenwulp er niet over peinst zijn eieren op Friese grond te deponeren. Daar-

hij het noorden van Europa.
Azië en Canada, mei als zuidelijkste
broedgebieden Midden-Noorwegen. het
noorden van Schotland en de
VOOT kiest

landeilanden.

Al belieft de regenwulp dan n
ons te broeden, als er toch ieder voorjaar
een paar duizend op zijn minst hier
voorbij komen, dan toont het beslist de
moeite, die vogel eens letterlijk of figuurlijk in de Kijker te nemen, te meer
daar wij een „eigen" wulp hebben, die
blijklxiar anders is.
Dal klopt. Onze wulp is aanzienlijk
groter dan de regenwulp. In cijfers uitgedrukt komt onze wutp op een lengte
van 53 tol 5H centimeter en ac rc</< .n_ ._//.
brengt hel i i rdan 40
rschil in gewicht is nog groter Xfio
ij dus
tegen 450 gram. De renflink kleiner, heeft ook een veel ki<
"navel, die echter wel naar onderen ge-

-

-

'
<

is. Behalve dal opvallende gefluit
og een ander versehd. en wel in de
koptekening. De regenwulp heeft nameli IK midden over de schedel im roomge lengtestreep, geflankeerd door

die

kbrauwstreep le «en, maar
niet zo duidelijk als de lichte
lang
is

op de scher/'
iVet als de gewone wulp eet de regenwulp allerlei _/<
'de have, die hij
met zijn bijzondere snavel weet te be-

streep

machtigen. Wormen, slakken, kleine
kikkers, insekten en hun larven, salamanders en kreeftjes staan veel op hel
Tijdens de trek blijkt, dat ac reilp ook b*
raden nu
smaadt en dat is vooral van belang, als
hij in drogere gebieden poot aan land
zet

.

Wat de voortplanting betreft, handelt

htpaar regenwulp als de a
nest is een simpel kuilt .e.
matig gevoerd met wal materiaal, dat in

wulpen: het
de buurt

is:

de

vier eieren

worden door

de partners om beurten bebrx
veer
n lang. De kleintjes btijhet uitkomen nog een week of zes
onder de hoede van pa en ma en dan
krijgen ook rij al spoedig de
de trek in de vlerken. Dal deze laatkomers,
nl vroeg weer zuidi
waarts gaan. jaarherder
>erder komen dan één broedsel, is een duidelijke
zaak.

'

Dat de fluitende regenwulpen regen
oproepen, lijkt onwaarschijnlijk, maar
dat men vroeger wel in die richting heeft
gedacht, zou kunnen worden afgeleid uil
de VOll
van de wetterwylp of r.... in/.pen elders
zijn de namen weeuw. druup en waterfluiter in omloop. Hoe dan ook. <!"
'p is een vogel om zo in '!"■
rond c/c eerste mei tent uuur uit te zien,
als we ze fluitend I
//"■. plaatje pan de rtjenurulp
Piet Munster.ri.ni te Haarlem.

S" LEEUWARDER

onroerend goedj
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j BOLSWARD, Gasthuissingel 19 j
I

■■

!

I

■

_

[
j

'

De degelijk en fraai gerenoveerde vrijstaande woning
met prachtig uitzicht aan de Gasthuissingel, staande
op 145 m' eigen grond en voorzien van cv.
Indeling: hal, toilet, ruime woonkamer ( + 37 m 2) met
open haard, open keuken (
5 m., bijkeuken, badk.
+ ligbad (2e toilet).
Aangebouwde stenen berging.
1e verd.: 3 sl.kmrs.
Muur-, dak- vloerisolatie en de woonkamer is voorzien
van dubbel glas.

+

Het gehele huis verkeert in uitstekende
van onderhoud.

!
|

■
■

Verdere ml. en/of afspraken voor bezichtiging via kanI toor: Snekerstraat 39. tel. 05157-2850, b.g.g.
■ 05151-1409.

’

met vrij uitzicht, rustig

is gemodern

’

>i.

°»

voor 18

,

IV_y

Ind.: woonk. met iuxe open keuken, hal met toilet en
kelderkast, bijkeuken en schuur. Verd.: 3 slaapk
badk. met ligbad en 2e toilet. 2e verd.: 4e slaapk.. cvruimte en bergzolder. Geheel voorzien van dubb. beglaz. en isolatie. Vraagprijs 89.000.-. Aanv. spoe-

_)

’
OOSTERWOLDE, Mar tenskamp 40
dig.

BOYENWONING met
berging

1

(ligging

I

Binnenkort beschikbaar.

I-1

Indeling 0.a.: royale woonkamer met open keuken, 3
slaapkamers.
badkamer
met ligbad en 2e toilet.
vaste trap naar royale zolder. Voorzien van centrale
verwarming.
Huurprijs
572.75 mcl.

I1
I
-1

1
I
i

I

Op fraaie stand, nabij centrum gelegen met als md.:
kamer en suite (+ 38 m 2), keuken, 3 slaapk. en douche, zowel vóór als achter balkon. Betreft royale woning met gaskachels. Vraagprijs 55.000,- k.k.

Il
I

1
j

==j

4

ZUID-OOST FRIESLAND BV

I

't WEIKE 31, 8401 AS GORREDIJK
05133-4343

\ IHSI

in

I

WITMARSUM,
Schoolstraat 15

EREPRIJS 4

hellema

_

Leeuwarden-Drachten
1 8911 LX Leeuwarden, Nieuweweg
1 7-9 tel 058 129129

"

11 APRIL 1984

HOEKWONING

■

Indeling:
Hal woonkamer keuken

-

-

196 m'

eigen

■

- bijkeuken - toi-

!

1e verd.: 3 sl.kmrs. en douche.
De woning verkeert in goede staat van on-

j

let.

■ derhoud.
Verdere ml. en/of afspraken voor bezich■tiging via kantoor: Snekerstraat 39 Tel

].

Bouwbedrijf

«

WERKPLAATS:

kapitale verfspuit-

■

]
■

:
05157 - 2850 b.g.g. 05151 - 1409
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

i

Van de garagebedrijven Gouma BV. en WAM e.»., adres Keiweg 14/hoek
Nijverheidsstraat en Houtstraat 5 te Wolvega (Fr ).
Op woensdag 11 april 1984 s morgens om 10 30
uur in gebouw De Rank".
Kerkstraat 49 te Wolvega (Fr).
T.o.v. de gerechtsdeurwaarder V Reinders m.m.v. mr. Brink curator te Heerenveen in b.g. faillissement

en moffehnstallatie. autowasmachine Washmobile. 4 stuks
autohefbruggen, complete werkplaatsuitrustmg. trekbalk afstel- uitricht- en
lijnapparatuur,

smeertoestellen, krikken, kompressoren,
apparatuur voor LPG- en
tachograaf-inbouw enz.

MAGAZIJN:
grote voorraad nieuwe onderdelen van
BEDFORD. DATSUN. MSSAN. VAUXHALL enz., ± 50 stuks stalen magazi|nkasten. -stellingen,
werkbanken, gereedschapwagens, lastoestellen enz.

AUTO'S EN TOEBEHOREN:
vrachtwagens: DAF met afzetmstallatie, MAGIRUS met HIABKRAAN REO met
boyenkraan, DAF opleggers, diverse open en
gesloten laadbakken, losse dieselpersen enz Bestelauto's: RENAULT
800 D. HANOMAG,
ucklÏc?', P° mp?n'
SUN Pcr
ALFA ROMEO SUD OPEL REKORD DIEer,
_._■'_.
SEL, DATSUN LAUREL autom DATSUN
160 B en ca 20 stuks sloopauto's.
KRANEN, HEFTRUCKS ENZ.:
Fuchs 703 hydraulische kraan, Coles
diesel-elektrische kraan cap. 8 ton. mobiee dieselkompressor, stroomaggregaat.
veegmachme Wayne 3 stuks heftrucks
rw. Ameise. Kobalt en Matral. hefwagens, hydr.
laadklep, autokraan, wagens

,

sonenauto-s:

KANTOOR EN ALGEMEEN:
elektrische schrijf- en telmachines, kopieerapparaten,
brandkast, bureaus, stalen
TL-lampen, heteluchtkachels, gordijn«n _._.
r°edekk,ngtegels, complete visvijver met molen, planten en vissen, bar.
visnetten enz. enz.
Katalogus uitsluitend op de kijkdagen aan de
bedrijven verkr.jgbaar

'

BEZICHTIGING:

IHp^Pm

""
"rSSSSZ
""
"
Verbouwingen

Prefab konstrukties
Utiliteitsbouw

IHIBIBa9ar"rr9'RI,M

NIENHUIS-VAN DEN BERG
jei

Hellmgpad 1, 9101 BB

05190-4262, Dokkum, tel. 05198-1318

*

OPENBARE

i

Deze bedrijven bundelen hun krachten in de
Bouw- en Aannemerskombinatie

\

—

mi

"

Schuurkassen
Aardappel bewaarplaatsen
Tuinbouwkassen

\

Verkoopadressen van Dick Holthaus kolberts en kostuums:
Perfekte Mode, Breedeplaats 12, Franeker
Tuinstra Mannenmode, Dracht 71, Heerenveen
Overdiep. Dracht 85-87, Heerenveen
Modecentrum Tuinstra, Heren- en Jongenskleding. Lemmer.
v. Schoot, v Harenstraat 19, Wolvega.

*

met berging, staande op
grond.

mcl.

Y\

/***

/

ZEER BELANGRIJKE

De gemoderniseerde

Idem

’

zon1

PING

’

588,50
Huurprijs
servicekosten.

onder de

JJ

FAILLISSEMENTSVERKO-

servicekosten

als Dovenetel 21,
doch met 4e slaapkamer op
de zolder.

nieuws

N.

■

eet

■

lichtgewicht zuiver scheerwol
HighLights by Dick Holthaus. het

echte

]

fl

W._. 1

_B

nabij wmkelcentrum)

DOVENETEL 21

.

\~

_

g

K

HighüghtsbyDickHolthaus
Met meesterhand ontworpen
Koel en komfortabel uitgevoerd in

_.

._-—'

/~~^

galama bolsward:

biedt namens opdrachtgever te koop aan

■

Schuunkassen

I

Rabo Makelaardij 4
NOORD EN INDOEN FRIESLAND BV

FJ] makelaardij

!

eengezinswoningen
in nette
woonomgeving

J

Stationsweg 16, 8911 AH Leeuwarden
Telefoon 058-126900*

„GREIDEN"

J

Molenlaan 10.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend

2.34.09 ha en
groot 0.32.26 ha.

HEERENVEEN

leuk verscholen op bijna 5 are eigen grond.
Ind.: stijlvolle woonk., hal, kelder, royale eetkeuken,
achterhal met toilet, badk. en schuur. Verd.: 2 flinke
slaapk. Het geheel is zeer goed onderhouden en voorzien van cv. Vraagprijs 83.000.- k.k.

9

/

’

-k.k

is groot

Pitoresk huisje

11.

Ö

gelegen aan voetpad.
Op verd. 2 slpks. Achterplaats
ook bereikbaar via gezam steeg Vr pr
25 000-

na gunning.
Deze verkoop behoeft de goedkeuring van de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten van Friesland
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het gemeentehuis, afdeling Algemene Zaken of telefonisch via nummer 05160-6222, toestel 125

’ Bercoperwegl3B
MAKKINGA,

Hellingpad 1
Dokkum
specialist in kassenbouw

Woonh
Woning

april een
In principe wordt het land gegund aan de hoogste bieder.
De aanvaarding in eigen gebruik kan geschieden dadelijk

met houten schuur en 270 m 2tuin en ondergrond, aan
open vaarwater, blijvend vrij uitzicht.
Ind.: hal, woonk., luxe keuken, flinke bijkeuken, douche en toilet. Verd.: overloop, 3 slaapk. en bergzolder.
De woning is goed geïsoleerd en voorzien van cv.
Vraagprijs 85.000,- k.k.

’
y .mj? Rabo Makelaardij
"

PINGJUM,

gelegen ijsbaan

Leuke goed onderhouden
vrijst. WONING

brouwer B v

te

AmvrSi-h^

ff

Binnenbuorren 1

woonkamer met alkoof naar grote woonkeuken met
mod. hoek-aanrecht. Plafonds met mooie balken in het
zicht Bijkeuken, open hardhouten trap in woonkamer
naar verd. met 4-2 pers. slpks. en mod. badk. Bergschuurtje voor fietsen e.d. Vraagprijs 69.000,- k.k.

00/ter_uolde(fY>)

op elk perceel afzonderlijk
schriftelijk bod uit te brengen.

OOSTERWOLDE, Rozendael 30

’ BAARD,

In centrum van het dorp gelegen en sfeervol goed verb.
vooroorlogse woning met gehuurd stuk tuin. Gezell.

K 00/b/tellinauuerf

Gegadigden dienen

■

pil""'

42 000.-

WINSUM, de Skan.

perceel b is

____

Hoeksterstraat 14

’

Perceel a

b.g.g.

|)Jick|J|olthaus

19

,

Beide percelen weiland zijn gelegen ten noorden van de
Hoofdweg-boven Haulerwijk en ten oosten van de aldaar

’
15
GORREDIJK, Easterein

05146-3434 of 1824.

03420-14224.

Goed onderhouden vrijst. whs met los perceeltje parkeerterrein. Inpandige ruime berging Woonk met 2
bedst ruime kelder. Keuken standaard. Achterka
(evt. slpk). Op zolder gr. ruimte. Degelijke bouw: ka52.500.- k k
rakteristieke ligging. Vr. pr

TWEE PERCELEN
WEILAND

Gunstige ligging aan bekende Turfroute met aanlegmogelijkh. Is verbouwde woning met voor- en achterkamer (parket, schoonm.werk) en 3 slaapk. beg.
grond. Op erf stenen schuur 15 x 7 ml en berging (6
x 8 m). Vraagprijs 87.500,- k.k.

.

prijs:

BIJ INSCHRIJVING TE KOOP:
De gemeente Ooststellingwerf biedt bij inschrijving
koop aan:

Vrijst. WONING in
centrum dorp

Snelle betaling.
Nadere inlichtingen:

In woonerf-gebied bij Gron. straatweg: tussenwoning
plaatsje. Woonk. in L-vorm, mcl keukenhoek, bijkeuken, berging. Op verd. 3 sip. kmrs. en
ruime douche. Uitzicht over zijstraat. Erfpacht. Vraag-

|

TER WISPEL, Spal tenbrêge 3

voor de mesterij.

met overdekt

j

NJbS^^

V

LEEUWARDEN,

wEbhl
ÏIRKOCR

biggen

-k.k.

J

■
■

voor levend export of geslacht voor
Tevens gevraagd:

In rustige straat in Huizum leuke woning, goed verbouwd, met eigen (overdekte) steeg en plaats. Voorka.
en achterka. totaal ca. 28 m 2. Mod. uitgevoerde keuken; keldertje. Betegelde bijkeuken, mod. uitgev. douche, toilet. Fietsenberging in steeg. Op verd. 4 slpk.
Eigen grond. Vr. pr. mcl. div. overname: / 54.500.-

IDe

■■

staat

■

’

LEEUWARDEN, Paulus Moreelsestr.

jMfeyJ LJ ■_■»** ** VAHMA HUS
U hebt bouwgrond? Bouw dan een
Varma Hus. Groot, klein, met
verdieping, gelijkvloers, alles kan.
Maar altijd geïsoleerd naar Zweedse
maatstaven, dus ook o.a. drie-voudige
beglazing. Tel uit uw gas-winst.
Indeling, uitvoering, afwerking, u
bepaalt 't zelf. Dus geen huis uit een
boekje, maar een thuis, door
uzelf (samen met onze architekt)
ontworpen.
prijs? Die bepaalt u ook zelf. Door
veel zelf te doen, of door sleutelklare oplevering. U zegt 't maar,
alles is bespreekbaar. De telefoon is
gewillig. Bel Assom of Robel.

JB|a__i

biedt namens opdrachtgever

>z\ I
\wk<
iMTtV ■___' 'JAj

10

slachtvarkensbinnenland.

Aan de landelijke kant v. h. dorp fraai mod. woonh.
met garage. Ruime voor- en achtertuin. Woonk. Zvormig (39 m 2), aansluitend op mooie ruime keuken.
Op verd. 2-2 pers. en 2-1 pers. slpk.; ruime badk. met
ligbad, douchehoek, 2e toilet en vwt. Vliezotrap naar
bergvliering. Grote kast nabij hal. Garage met zolder.
CV-gas. Beg. gr. thermopane. Uitstekend in de verf!
Vr. pr. 145.000.- k.k.

°*
\_____-^-*^
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Te koop gevraagd:

BIRDAARD, Wanswerterdyk 78.

»,_»____--*^?r

ZATERDAG 7 APRIL

COl KANT

°nbeantwoorder9'

vari

dinsdag 10 aprH a.s.
9.00-19 00 uur en woensdagmorgen 11 april as. vóór
de veiling van 8.00-10.00 uur.

wernen
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Beëdigde taxateurs

en experts van
machinerieën etc.

MACHINE-MAKELAARDIJ
71 JLD
II DAC R\/
UO D-"'
..Hogedijken 15, 9101 WV. Dokkum
.—
Telefoon 05190-4485 an 05610-29

_.

Tele* 46658

In aansluiting op deze varkoping worden
uit hat faillissement van Autobedrijf Bentham, Hoofdstraat O. 39 ta Noordwolde nog eens ca 40
personenauto s verkocht volgens specificaties
en plek van be_fichtig'"o
als in de katalogus vermeld!"
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Jeugd laat
het afweten
op tribunaal

Boekhanneler Frank van der Velden
op symposiumfan „It Fryske Boek":

Propaganda Fryske
boek kin effektiver

tribuDRACHTEN - Het inpolitiek
de aula van

LJOUWERT - „Wil de Stichting It Fryske Boek de negentiger jaren zonhalen, dan zullen huidige werkwijzen omgebogen dienen te
derkleerscheuren
tot
effectievere
propaganda voor het Friese boek. Het zal in de zeer
rden
wo toekomst professioneler
gepromoot

nabije
Dat sei boekhanneler Frank van der
Velden üt Snits justerop it symposium ta
gelegenheid fan it fyftichiierrich bestean fan „It Fryske Boek yn Sealen
te Ljouwert. In barren dat de hieSchaafduorre
en öfsletten waard mei in
dei
le
Rients
Gratama en in jubifan
optreden
leumresepsje. Foar it symposium wiene
fjouwer sprekken ütnoege. Neist de
der Velden wiene dat skriuwhear Van Mulder,
ütjouwer Aize de VisTiny
ster
ser en dr. Watse Hiddema as lezer. Tine-

Steenmeijer-Wielenga siet it

moeten worden."
ferheven ympulsen, ek nei de bibelske
basis fan vs beskaving, de takomst."
Dr. Watse Hiddema pleite foar in
merk-analyse om nei te gean wêr't
ferlet fan is op it Fryske boekemêd. Is
der wol genóch ferskaat? De stifting
It Fryske Boek soe wat dat oanbelanget ek oan selsündersyk dwaan kinne, mar ek de skriuwers soene harren
gedachten dêr ris oer gean litte moatte. Dat soe dan kinne as de skriuwerswykeinen op Koartehimmen wer ferfette wurde.
Ütjouwer Aize de Visser spriek oer de
üntjouwingen yn de ütjouwerij yn it algemien, mar kaam ek efkes op 'e tekst
oer it Fryske berneboek: „Mij dunkt dan
ook dat er grote aandacht moet worden
gegeven aan de positie van het Friese
kinderboek. Leert een kind dat hij zijn
geheugen alleen maar kan uitbreiden in
een taal die niet zijn moeders taal is, dan
zal het ook in zijn latere leven voor zijn
informatie op de eerste plaats in die andere taal zoeken."

sympofolgjende
it
dernei
forum
foar.
en
sium
Velden
sei
dat it reDe hear Van der
delik goed giet mei it Fryske boek yn de
Dochs hie ny wol inkelde
boekwinkel.
krityske kanttekeningen. „De wereld is
LEEUWARDEN Aan de zuidzijde
in beweging, de literatuur is in bewevan de stad, langs het Van Haruuinaging. Kortom alles beweegt; maar hier
wordt noest gewerkt aan de
kanaal,
langzaam.
Het
kan
niet
algaat het wel
nieuwe Boksumerdyk. In de toekomst
gaan.
maar
blijven
jaar
zo
door
Elk
tijd
moet de weg het verkeer verwerken
weer een sutelaksje, waarvan het leeudat vanuit Sneek en Drachten komt
langzamerhand
wordt bewendeel zo
richting Marssurn en Bolsward
en
uitgever,
door
één
om
vraagt
paald
gaat. Op de foto is de aanleg van de
moeilijkheden. Ik zie de subsidiegever
tunnel onder de spoorlijn naar Zwolle
Hy wie it net iens mei krityk op de
al fronsend uw arbeid gadeslaan. Zo ook
te zien. Nu wordt het werk in betrekfeestelijke
een
happening
boekejün,
Fryske
ynternasjonale
de
koferzys fan
stilte gedaan, een puar maankelijke
Hy
kleine
tocht
groep."
een
dat
„Het
is
nu
eenmaal
een
feit
produksjes.
voor
lagen bewoners van woden
geleden
kontakt met de Tannelike Commissie dat de initiëlekosten van in kleuren uitningen in het Nijldn nog te trillen in
Propaganda Nederlandse Boek in me- gevoerde boeken zo hoog zijn dat het
hun bed vanwege nachtelijke heithoade wêze soe om ta nije ideeën te volstrekt onmogelijk geacht moet worwerkzaamheden
voor de tunnel.
kommen.
den deze zelfstandig te produceren. Zou
Asboekferkeaper fün hy it oanbod fan het Friese kind om zich dergelijk werk
eigen te maken uitsluitend op de nietFryske boeken bysünder iensidich. Friese
taal zijn aangewezen, dan zou dat
wel
hier
eens: zie
„Somtijds verzucht ik
verarming zijn van zijn
een
duidelijke
poëzie.
een
dichtbundel
vol
wederom
mogelijkheden."
Waar blijft de roman? Romans met gehalte, die je gelezen moet hebben om Dij
De foarsitter fan de stifting It FrysLEEUWARDEN De 52-jarige Leeute zijn en mee te kunnen praten. Romans ke Boek, de hear Thys Terpstra, sei
warder
G. Vermeeren is vrijdagavond
die om hun kwaliteit zeer dringend ver- oan de ein fan symposium, forum en om
gewond geraaktbij een
voor
vijf
taald moeten worden in het Neder- diskusjes dat alles op in rvchie set aanrijding optien
de
kruising
P. Stuyvesantlands."
wurde soe en dat it Fryske Boek dan weg-Julianastraat-De Merodestraat.
De
hesykje sil der wat oan te dwaan.
op
man
over
zijn
rondweg
reed
fiets
de
Kient Gratama rikte oan twa bodders
kreeg geen voorrang van de 26-iarige
fan de earste oere, de hearen Marten en
automobilist
J.F. uit Leeuwarden. Na de
Tmy Mulder wie fan belinken dat de Scholten en Hindrik Stelwagen, de botsing is de wielrijder per ambulance
Fryske skriuwers neat. of le min. te mel- earste eksimplaren üt fan it jubi- overgebracht naar het Triotel, waar hij
den ha oer wat de minsken dwaande leumboek „Boekje iepen".
is opgenomen.
hdldl. Dèrom wint de tv il by in protte
Ijufan poezy en proaza. „Hoe komt il".
frege hja har óf, „dat de Fryske literatuer nel ynteressanter is." Vn de literatuer oerhearsket it egosinlrysk genre en
dérkomt üt hoe ferlegen skriuwers binne mei de mienskip. de maalskippij. it
hjoed. mei it ferline dal fierder tebek leil
alSshar eigen üntttffining. sei hja.
i „Jo komme it ek yn oare literatueren
tsjin. mar komselden sa ütsprutsei
ailgemien. Hoe dat komt Vn Fl
fait blykber neat te belibjen beh
wat persoanlik üngeriif." Sil it oait wat
wurde mei de Fryske literatuer. dan
moatte der hiel oare fernijings op it aljeLEEUWARDEN Ook in Friesland zijn momenteel mensen bezig
mint kömme as yn de jierren sechstich: nader uitsluitsel over hun afkomst te vinden. Het zijn de kinderen van
..Ik hoopje dat wy üs nochris geneare, een Nederlandse moeder en een Canadese vader, een militair, die anno
omt wy doe al mienden dat mear en iebinnentrok, hier korte tijd verbleef en
penhertiger seks witwat in fernijing, in 1945 zegevevierend ons gewest
van
terugkeerde
de
herfst
'45
naar zijn vaderland. Tal van Canategen
trochbraak. in hiele foarütgong wie yn
ke

-

Fietser (52) gewond bij
botsing P. Stuyvesantweg
-

Egosintrysk genre

Pogingen om krachten

te bundelen

Nederlanders op zoek
naar Canadese vaders
-

de Fryske literatuer."
De Fryske skriuwer soe oare thema's
oandoare moatte. Wêrom soe er net modellen bouwe fan de beskikbere gegevens üt de ynformaasiestream dy't elke
dei op üs öfkomt: ..Fryske skriuwers
binne te eigenwijs faak. of te skruten,
om har te dokuminiearjen foar in roman
of ferhaal of gedicht dat in hap üt de
werklikheid ta grünslach hat. Nei myn
betinken hat fiction. basearre op feiten,
en skreaun troch minsken mei in wide
hoarizon, ek nei de skiednis, ek nei de
minsklike psyche mei syn kwealike èn

Politie zoekt daders
anonieme aanrijdingen
LEEUWARDEN - De politie is op
zoek naar de daders van twee anonieme
aanrijdingen, die vrijdag plaatsvonden.
Om kwart voor negen 's ochtends werd
de bruine Opel van de Leeuwarder mevrouw J. van Hinte aangereden in een
parkeervak

op

de Wissesdwinger. De

rechter achterkant van de auto werd beschadigd. Van de dader ontbreekt elk
spoor. De fietser J. deBoer uit Leeuwarden werd 's middags om vier uur geraakt door een hem achteropkomende
wielrijder op de Harlingersingel. De
Boer kwam ten val. De anonieme fietser
's even gestopt, maar even daarna opgestapt en er vandoor gegaan.

Boornsterhem
kernwapenvrij
-

GROUW B. en w. van Boornsterhem
stellen de raad voor om de gehele ge-

meente kernwapenvrij te verklaren. Tey"s wil men dit feit bij de plaatsnaambordjes vermelden. Alleen wethouder
breeuwsma
is tegen, al zal hij zich niet
tegen het voorstel verzetten. De gemeentes Idaarderadeel, Rauwerderhem

en Utingeradeel (waar Boornsterhem
ut voort is gekomen) waren destijds ook
Kernwapenvrij verklaard.

Aanbestedingen
-

LEEUWARDEN De gemeente hield
*en aanbesteding voor vernieuwing van
«e Nieuwe Kade, Hoekstersingel en de
Arendstuin met bijbehorende werkEr waren 29 inschrijvers.

zaamheden.
}__ __?ste: Jellema

BV, Leeuwarden
(629.000. Opv. I) Jac. Knol BV, Oldeboorn ’664.000. Opv. II) Bos-Siegerswoude BV. Siegerswoude
Hoogste: Van Dijk Bouw BV.’695.000.
Harden*rg/ 795.000. De raming werd niet bekendgemaakt.

dezen hebben verhoudingen met Nederlandse meisjes gehad, welke
niet zelden natuurlijke gevolgen hadden, waarover de vaders zich het
hoofd niet braken, ofwel waarvan zij niets afwisten. Vandaag roept een
advertentie in deze krant die oorlogsbabies van toen op zich te melden,
opdat men samen deze zeer eigen problematiek te lijf kan gaan.
Gisteren arriveerde, en dat niet voor
de eerste maal. Olga Rains-Trestorf in
ons land. Zij is Amsterdamse en geraakte na de bevrijding in dezelfde omstandigheden als zovele van haar zusters, die
de relatie met een van die aardige jonin kaki wat te ver doorvoerden. In
aar geval evenwel trouwde de vader
van haar kind met haar. Mevrouw Raines woont nu al weer heel lang in Canada maar realiseerde zich pas de laatste
paar jaar hoeveel zorgen er zijn onder
degenen, die zij eens tot lotgenotes
mocht rekenen en bovenal onder de
toen geboren soldatenkinderen.
Zij kreeg contacten met zoekende
mensen, die hoe dan ook wilden weten
wie hun vader is en probeerden op de

fens

een of andere manier achter diens identiteit te komen. Haar bemiddelingspogingen en speurtochten resulteerden in
BO successen gedurende de jongste twee
jaren. Maar zij heeft nog wel een paar
honderd nieuwe zaken op haar lijstje
staan.
Pers en (Canadese)tv zullen haar volgen tijdens het nieuwe bezoek aan haar
vaderland en ook zal zij, naar het plan
was, dinsdag een en ander vertellen over
haar ervaringen bij het zoeken naar de
verdwenen vaders in de uitzending van
VARA's Sonja. Tevens zullen dan enkele
Nederlanders, die onder de vraagtekens
van hun deels Canadese wortels gebukt

Beestigheden
Bij het Leeuwarder Dierenasiel (telefoon 664300) aan het Kalverdijkje zijn
drie katachtigen gebracht. Een volwassen cyperse kater met witte teentjes, die
klein stukje uit rechteroor moet missen,
is afkomstig van Achter de Hoven waar
hij donderdag werd gevonden. Een andere volwassen mannetjeskat, maar dan
zwart, komt ook bij Achter de Hoven
vandaan, waar hij vrijdag tussen de
spoorrails werd ontdekt. Deze heeft witte snuit, borst en bef, witte streep over
onderbuik en aan de poten witte teentjes
of kousjes; bovendien twee zwarte vlekken op de kin. Tenslotte herbergt asiel
mooie en hele grote gecastreerde kat
met zwart halflang haar en felgele ogen
die al twee weken rondzwierf in Lombokstraat en omgeving.
Mevrouw F. Stork, Jolstraat 15 in

gaan. pogen te schetsen hoe vreemd de
situatie is wanneer men opeens tot de
ontdekking komt. dat men in feite niet
precies degene is voor wie men zich al-

tijd

heeft gehouden.

Een Fries, die pas op zijn achttiende
jaar hoorde, dat zijn ouders in feite zijn
pleegouders zijn en zijn „ biologische"
moeder (de term is van hemzelf) direct
na zijn geboorte afstand van hem had
gedaan, heeft sindsdien alles in het werk
gesteld om uit te zoeken wie zijn echte
vader is en waar hij hem kon vinden.
Enkele jaren geleden was hij zover met

zijn naspeuringen gevorderd, dat hij
naar Canada ging waar hij op een bepaald adres welhaast met zekerheid zijn
vader hoopte aan te treffen. Groot was
de teleurstelling toen hij hoorde, dat de
bedoelde man kort tevoren was overleden. Aangezien ook diens echtgenote
niet meer leefde was hij aangewezen op
familieleden van hen, die hem voorzagen van enkele foto's waarop de bewuste
Canadees stond afgebeeld.
Zeker niet tot zijn genoegen was hij
genoodzaakt contact op te nemen met
zijn moeder, die evenwel ook niet met
zekerkheid kon verklaren, dat de man
op de foto's haar gewezen Canadese
amant was. Zo ontviel de zoon ook deze
strohalm en lijkt het er veel op, dat zijn
raadsel nimmer geheel zal worden onthuld.
Hoeveel van dergelijke Canadese oorlogsbabies in ons land. zijn geboren valt
niet met enige zekerheid te zeggen. De
afdelingen Burgerlijke Stand houden
wel aantekening van zogenaamde
„onechte kinderen", maar verdere gegevens worden niet ingeboekt. Naar schatting zouden er 2COO van zulke kindies
ter wereld zijn gekomen. In Leeuwarden
zijn in december 1945 acht onechte kinderen geboekstaafd en in januari en fe-

PvdA-Kamerlid Tazelaar in Bolsward:

„Geen enkele boer
mag kapot gaan
aan superheffing"
-

BOLSWARD „In principe mag
geen enkele melkveehouderij kapot
gaan aan de superheffing. Wanneei
zou blijken dat sommige boeren hierdoor wel in de problemen komen,
moet worden overwogen of zij niet
via een zwemvestregeling toch het
hoofd boven water kunnen houden."
Dit zei het PvdA-Kamerlid Rob Taze
laar vrijdagavond in Bolsward. Hij
sprak daar op uitnodiging van de
werkgroep landbouw van zijn partij
in Friesland. Eerder op de dag hadden hij en zijn partijgenoot Eiso Woltjer, lid van het Europees Parlement,
tijdens een werkbezoek aan deze provincie gesproken met het bestuur van
het Landbouwschap en mensen uit de
zuivelindustrie over de uitvoering en
de gevolgen van de superheffing.
Bij die gelegenheid liet de heer Tazelaar weten anderzijds ook weer niet tegen iedere prijs zo n zwemvi
er door te willen drukken. Zelfs als oppositiepartij moet je tegenwoordig je financiële grenzen kennen, aldus de
PvdA'er, die over een bedrag van bijvoorbeeld veertig miljoen geen moeilijkheden zei te zullen maken, maar bij
een hulpplan dat vierhonderd miljoen
zou moeten gaan kosten niet meer van
de partij wenste te zijn. „Tenslotte moet
het geld wel weer ergens vandaan komen ', zo liet hij de landbouw- en zuivelvertegenwoordigers weten.
Tijdens dat gesprek bleken de meningen verdeeld over de vraag hoe de quota
van de door de EEG-ministers gewenste
superheffing verdeeld zullen moeten
worden. De neer Tazelaar zei te hebben

verwacht dat Friesland voor het omzet-

resultaat van vorig jaarzou kiezen, maar
toen hij daar zijn gesprekspartners naar
vroeg, bleken de meningen toch verdeeld te zijn. Enkelen pleitten inderdaad voor 1983. maar iemand als Miedema, voorzitter van het Landbouwschap,
zag liever dat 1982 als uitgangspunt
wordt genomen. Het Kamerlid zei trouwens zelf geen uitgesproken voorkeur te

Samen met Drogeham
Restauratie van
toren Surhuizum

hebben voor een bepaald referentiejaar.
„Al is het wel zo, nu blijkt dat het bedrijfsleven niet tot een eensluidende
mening kan komen, dat dan de politiek
de knoop zal moeten doorhakken".

naal dat gisteravond
het Drachtster Lyceum werd gehouden en waarbij de jongerenorgaiiiN.t
ties van de VVD, het CDA en de PvdA
van Smallingerland hun stellinKen
over jeugdwerkloosheid verdedigden, heeft zijn doel nietkunnen bereiken. De organiserende partijen, de
Jonge Socialisten, het Christen Deen de
mocratisch Jongeren Appèl
Jongerenorganisatie voor Vrijheid en
Democratie wilden met de nageboot-de
ste „rechtzitting" juist die jeugd in
gemeente interesseren, die nog wat
aarzelend tegen politiek aankijkt.
Het 34-koppige publiek bestond evenwel voor het overgrote deel uit goede
bekenden binnen de partijen. Alle
moeite ten spijt om de politiek via
een ongekende samenwerking van de
organisaties op een aantrekkelijke
manier te brengen.
De stemverhoudingen lagen daardoor
eigenlijk bij voorbaat al vast. Een lichte
verschuiving in het stemgedrag na de
verdediging van de visies op jeugdwerkloosheid en de discussie met het publiek,
wees uiteindelijk het CDJA als winnaar
aan. Van de 34 aanwezigen brachten
voor het begin van het tribunaal zeventien hun stem uit op de JOVD, tien op de
JS en een op het CDJA. Zes twijfelaars
stemden blanco. Nadat de JOVD bij
monde van Statenlid Louis Lyklema
voor meer aandacht aan produktieverbetering had gepleit, Andries van der
l JS) de scheiding tussen werkenden en niet werkenden geprobeerd had
te slechten en Fedde Jonkman voor de
CDJA de stelling had verdedigd dat arbeidstijdverkorting pas samen met andere maatregelen uitkomst kan bieden,
koos het publiek opnieuw. De JOVD
bleef daarbij op zeventien stemmen en
de JS hielden hun aanhang eveneens.
Alleen het CDJA wist van de zes blanco
stemmers vier voor zich te winnen en
kwam daarmee op vijf. Er bleef een
blanco stemmer over.

Spoorlijn MeppelLeeuwarden krijgt
nieuwe beveiliging

De heer Tazalaar vond dat de superheffing, waarvan zijn partij al jann
vindt dat hij er moest komen, er toch
„hard inhakt", zeker ook als men kijkt
naar de neveneffecten voor de werkgeLEEUWARDEN Op het spoortralegenheid van de sectoren buiten de
Meppel-Leeuwarden wordt deze
ject
landbouw. Hit had zich verder voor laeen nieuw beveiligingssysteem
week
prijseen
en
een
ten rekenen dat
ander
ingevoerd.
Daardoor zuilen seinen en
verlaging van 0,7 cent per liter melk wissels
bij
de stations niet meer ter
gaan
voor de boer zou kunnen
beteke- plaatse worden
bediend. Dat werk
nen.

-

gaat dan vanuit de Centrale \er

Evenals Tazelaar noemde de heer keersleidingspost te Zwolle.
Woltier het spijtig dat de contingenteTegelijk wordt het systeem van de
ringskogel niet eerder door de EEG- automatische
treinbeïnvloeding ingekerk is gegaan, omdat enige tijd terug voerd. Een trein
wordt zo autom
nog de mogelijkheid bestond de super- tot stilstand gebracht
als een mm
n met
rt De
op
de
w
goed
niet
ie melk Om de
een pi
overwegen
op
het
met
bomen
traject
die
nadelige invloed van de nieuwe maatregel te niet te doen. zou een verhoging de hele weg afsluiten, worden vervangen door halve overwegbomen.
van drie cent doorgevoerd moeten
Door de automatisering zal er minder
den. maar de kans daarop is politiek onhaalbaar, nu de EEG met zijn verwachte personeel op de stations zijn. Dit heeft
tekort van minstens vijf miljard over gevolgen voor de openingtijden in
1984 zo goed als failliet is, zo zei de heer Grouw-Irnsum, Akkrum, Heerenveen,
Woltjer.
Wolvega en Steenwijk

Fred van der Spek (PSP) in Havelte:

Eelde wordt wellicht

luchtmachtbasis

antitankhelicopters
HAVELTE

-

Volgens de fractie-

voorzitter van de PSP in de Tweede
Kamer, Fred van der Spek, is het

Erger zou het echter zijn als de conferenties daar alleen maar zouden lukken
doordat de twee partijen elkaar met het
plaatsen van nieuwe raketten dreigen.
Dat zou volgens hem de weg openen tot
het nog sneller maken van nieuwe wapens. Wat Nederland betreft neigde hij
tot de mening dat de regering toch zal
besluiten tot niet plaatsen van de kruis-

„niet ondenkbaar" dat Defensie het
vliegveld Eelde gaat bestemmen als
luchthaven voor helicopters. Er is onlangs uitgelekt dat de luchtmacht 270
van die toestellen wil aanschaffen.
Honderd daarvan dienen als vervanging van het huidige bestand, de overaketten. Dat ligt. aldus Van der Spek
rige honderdzeventig zouden antibesloten in verschillende uitspraken die
BUITENPOST Tegelijk met de tankhelicopters worden. Daarvoor is Luns, VVD-fractieltider Nijpels en enrestauratie van de toren van de her- echter geen plaats meer op de militai- kele CDA-Kamerleden mondeling of
vormde kerk in Drogeham zal ook re bases Leeuwarden en Twente, zo schriftelijk hebben gedaan.
kunnen worden begonnen met her- zei hij vrijdag in Havelte.
stelwerkzaamheden aan de toren van
Uit een alinea van het omstreeks 1981

door meevaller
-

de hervormde kerk in Surhuizum. De
aanbesteding van de restauratie van
de toren in Drogeham verliep zo gunstig dat het ontstane voordeel de combinatie mogelijk maakt. De gemeente
Achtkarspelen heeft hiervoor intussen toestemming gekregen. Beide restauraties kunnen als een gesubsidieerd project worden beschouwd.
Het totale budget bestaat uit 800.000

gulden. Het ministerie van Welzijn,

volksgezondheid en cultuur geeft hierop
een maximale subsidie van 560.000 gulden. Van de provincie krijgt de gemeente nog eens 80.000 gulden zodat 160.000
voor eigen rekening blijft. Zoals
ekend moet de bijzondere stenen spits
van de toren in Surhuizum volledig
worden afgebroken en opnieuw zogenaamd opwaterend weer worden opgemetseld. Zodoende hoopt men een einde
te maken aan de jarenlange lekkageproblemen. Pogingen in het verleden om
iets aan de lekkage te doen, zoals het
boren van ventilatiegaten en het aanbrengen van een chemische substantie,
mochten niet baten. De houtconstructie
is ondertussen ernstig aangetast.

tulden

verschenen Structuurschema militaire
terreinen zou moeten blijken dat het
kiezen van een basis daarvoor in het
Noorden van het land voor de hand ligt.
Op Eelde heeft ook al de opleiding plaats
van vliegers van de Marine LuchtvaartDienst, aldus de PSP-er, die enkele dagen een werkbezoek aan Drenthe heeft
gebracht.
Tiidens een gesprek met actiegroepen
uit Havelte tegen een eventueel vergroot eenheidsoefenterrein voor tanks
(een EOT plus) heeft hij deze erop gewezen dat indien als gevolg van de inspraak-procedure dit terrein elders bijvoorbeeld in Havelte-Oost zal worden
gepland, er opnieuw een inspraak procedure moet komen. Als dit niet het geval
is, zou er een Arob-procedure kunnen
worden aangespannen.
Van der Spek constateerde ook een
toenemende militairisering niet alleen
van Drenthe met munitiedepots, kazernes, schiet- en oefenterreinen, maar ook
van heel Nederland en de rest van de
wereld. „Het gevoel bestaat dat we herhalen wat we vijftig jaar geleden hebben
gedaan: tijdens de economische crisis als
maar bewapenen." Als er niet ontwapend wordt, komt er een wereldcatastrofe, vreesde hij. Hoewel praten beter
is dan schieten, heeft Genève in plaats
van ontwapening alleen maar bewapeningsafspraken en verdragen opgele-

bruari 1946 respectievelijk telkenmale
zes. Geen grote getallen dus. Wel valt op,
dat in die periode nogal wat babtes werden aangegeven door personeel van
kraamklinieken en ziekenhuizen hoewel
de ouders bekend waren.
Speciaal voor mensen, die in het
noorden des lands wonen en wel eens
met elkaar over hun specifieke problemen op dit gebied willen praten en
trachten klaarheid te brengen in alle
vragen rond een nog onbekende Canadese vader, zal mevrouw Rains
Leeuwarden (telefoon 120277), verzorgt woensdag in Espel ( NOP) aanwezig
WOLVEGA Notaris C. H. Rubingh
al ruim een week een cyperse poes, die is zijn ten huize van een medestandster, veilde finaal op verzoek van de heer M.
die de onderhavige perikelen aan den ter Wee de tussenwoning nr. 15 aan de
komen aanlopen. Poes heeft een donke- lijve
heeft ondervonden. Wie belangstaart,
re rug, een grijze
een witte bef en
Verdistraat in Wolvega, groot 1.67 aren.
stelling
voor deze ontmoeting heeft Kopers
goed
paar
teentjes.
een
witte
Poes ziet er
de heren C. Kornelis c.s. te Oubelle met 05278-1663.
verzorgd uit. Bij wie hoort ze thuis?
dehaske voor 60.182- (inzet 60.181.-). verd.

-

’

’

Tasjesroof bekend
HEERENVEEN - De 23-iarige R. D.
uit Leeuwarden, die op verdenking van

valsheid in geschrifte door de politie in
Leeuwarden wordt vastgehouden, heeft
bekend op 31 maart jl. in Heerenveen
een vrouw van haar tas te hebben beroofd. Hij bekende bovendien een tasjesroof in Steenwijk.

Waterstanden
(FZP: 66 cm min NAP)

Datum: 7/4.
Bergumerdam 9 (13); Nesserzijl 12
Scharsterbrug 14 (15); Woudsend 16
Sneek 14 (15); Leeuwarden 11 (12).
Gemiddeld 13,8 (15). Neerslag: 6/4: 1,4

(12);
(17);

mm.

De sluizen zijn voor afstroming ge-

opend.

Hoog water Harlingen. april 1984
7.

01.59-13.56
8. 02.35-14.36
03.20-15.28
10. 03.25-16.36
Terschelling (haven) 22 min. Vil
Vlieland (haven) 56 min. vroeger; Ameland (Nes) 34 min. later; Schiermonnik9.

oog (west) 38 min. later; Lauwersoog 27
min. later; Holwerd 42 min. later; Korn-

werderzand 17 min.

vroeger.
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Intern, geh. verzorgd.

Inl. Zeilcentrum Allewibo
Koudum 1
tel. 05142 2503.
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Luxe verwarmd cruiseschip.
Vaart gedurende het gehele jaar, voot- al uw recepties,
pers.feesten, exposities, vergaderingen, etc
Voor inlichtingen en reserveringen kunt u bellen naar
05120-15453,

nus,

’

\Nesterge»s_________V_-

CAMPING DE WEIJDE BLICK, WARNS reserveer nu uw
zomervakantie. Kantine, bar, kinderspeelplaats en wasserette
aanwezig. Ook verhuren wij sta-caravans. Inl. tel.
05149-1428.
CAMPING DE BELTSJEBLOM te Oudwoude, fraai gelegen in de Friese Wouden, aan de rand van het Lauwersmeergebied, nog seizoen/jaarplaatsen vrij, rondom kinderboerderij. Ook verhuur van ruime stacaravans. Voor ml. of folder:
Foarwei 23, 9294 XC Oudwoude, 05114-1286.

Schitterend gelegen temidden
van ca. 1250 ha. staatsbossen, zijn
nog mooie plaatsen beschikbaar
voor uw caravan of tent.
Met kantine, supermarkt, wasserette,
midgetgollbaan, sportveld,
jeugdsoos, natuurbad annex roei-/
visvl'ver en verwarmd zwembad.
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Gem. Havelte
Z.w. Drenthe
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01640-66000

gahele paas-

Reserveer nu:
Camping de Blauwe Haan, 05215-269
Camping de Klaverkampen, 05214-1415
Camping Mooi Oavelte, 05214 1320.
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★ DA&TOC HTE*

VERTREK: 2V6-

Westkapelle. Woning 4
pers. tot 6-7 en na 24-8.
Strandhuisje mcl. Inl. Roelse.
Tel. 01187 1494.
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Camping OOMBURG, 500 mtr van zee, een van de beste
en na 4/8. Vr.
campings in Zeeland. Res. nog mog. voor 7/7
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Tamaring, Geld., Achterhoek, landelijk en rustig gelegen gez.nscamping met alle voorzieningen. Speciaal voor rustzoekers en natuurgenieters, met volop wandel- en fietsmogelijkheden. Voor inlichtingen en folders: Wildpad 3. 7261 MR
Ruurlo. tel. 05735-1486.
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Vertrekdata april:
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5- 7
1?
26
19
23
28 (mcl. Bloemencorso)
30
Mei: 3
5
10
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Camping „Mooi Bemelen" B.V. De mooiste camping van
Z.-Limb. Inger. caravans t.h. Inl. Gasthuis 102, Bemelen. Tel.
04407-1321 b.g.g. 2327

-

-

- .
- -

Bung. park Hellebeuk schut. uitz. over het Limb. heuvel! 2
km v.h. centrum Valkenburg. Ideaal uitgangsp. v. uw tochEerbeek (Vel.). T.h. comf. vak.bung.s, zeer mooi gel. en niet ten door Z -Limb Ardennen en Eifel, reserveer nu: 2e week
duur, v.a.
345 p.w. all-in. Vr. folder, erk. vak.oord Heida, 25%. 3e week 50% korting, Pasen 10 dgn. 350.-. Inl en
folder Hallebeukerweg 25. 6343 RK Klimmen. Tel. 04405
08338-1319. 7 juh tot 4 aug. vol.
1720.
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★ AFSCHtIK, D NW%..

prijslijst

VOORDEEL-KAMPEREN
O*' weekend kamperen.

Tel.

mci.:

VPR^^v* DAGTOCHT
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Inlichtingen alle VW-l-kantoren
tot 18.00 uur bij het
Hoogstraat 2, Bergen op Zoom
O

*§# LENTETIP &%'

Amen 53. 9446 TE Amen, gemeente Rolde
Telefoon 05920 89297

f^f^__q

Bijïnkomst ontvangt u een welkomstpakket^
en dagelijks van 9.00

-

-

oM

voorzien van kleurentelevisie, bosrijk natuurgebied op
6 personen. Gelegen in prachtig
openluchtzwem± 15 km van Anlwerpen. Aanwezig 3

- o" vVv?
Sok n"g

-

DIANA HEIDE

„Rederij Midden Friesland bv"
Nu nog plaats vrij voor uw toer- of stacaravan op rustige
camping aan ideaal vis-vaarwater, vlakbij het Lauwersmeer.
Vervoer kan een regeling voor getroffen worden. Jaarplaatsen
v.a. 650,-. Camping „Oan 'e Swemmer", S. Schota-

-

NATUURRESERVAAT CAMPING

*

’

vrii««n"da "creat|ej-

HBEa__=CIII!Eia

45 jr. Mooi Veluwe jubileert. U kunt profiteren. Voll. verz. folder (01188) 1679.
voordeel,
vak. v. iedereen voor gezinnen m. kinderen spec.
©oatkapalla mod. camp. m.
vraag onze folder, kost u niets. Vak.centr. Mooi Veluwe. GarCamping „Da Pefcellnge".
en né 28-7.
zwemb. Nog reserv. mog. voor 14-7
derenseweg 154, 3881 NC Putten (Gld.) 05776 1277
t/1400.- 01188-2820.
enkele
1372.
(/ 310,-); géén verhuur. Vr. folder. Tel.
VAASSEN
Veluwe „de
Geesteren Geld.
Bosrand"
t.h. stacaravans en vakantie- Achterhoek.
plaatsen, verw. zwemb., mid- Kleinschalige kamp.plaats „'t
Rentmeesterke". T.h. stacagetgolf etc.
Een paar dagen lekker ontspannen in het voordeligste
ravans en zomerhuisjes (20%
Voor- en naseiz. introductiekorting).
Tel.
5...... bungalowpark aan de zeeuwse kust bij Burgh
Haamstede: BURGHSTEDE. Luxe 6 persoons bungalows
05458-540.
spec. prijs.
met cv, open haard, kleuren tv, 3 slaapkamers e.d. Het
05788- 1343.
park ligt bij bossen, duinen en strand. Er is een prima
restaurant/bar, sauna, zonnebank en u kunt gratis over- J
Veluwe Hoenderloo. Knmdal: rustig gelegen in de bosdekt zwemmen, tennissen e.d. Bel
sen, laag geprijsde zomerhuisjes; kort en lang kamperen.
meteen, ook voor meer informaVraag folder aan! 05768-650.
tic over andere voordelige *'ee^/
comfort,
bosr.
ends. midwekenen weken in /^ijl!n%QC_HnÉiÉÉH(i
Achterhoek. T.h. 6 pers. zomerhuis. Alle
(Varsseveld)
april en mei. U untvüiigt
VW.
Tel.
omg. gunstige tarieven. Lid
/■■É|_!S_______lV__r^H
dan
tevens onze nieuwe
08352-1925.
__r«J***ÉWA

K Camping NATUURRESERVAAT
/ \ DIANA HEIDE te Amen. gem.Rolde.
I—\ _ I» dè famlllecamplng bl| ultitek.

JBJT" \VrJ
yf_f

Te huur luxe,

-

12

DIITTC bungalows in het park „HAZEDUINEN
It
PUI
open haard etc. Maximaal

’

’

">

Zeil- on surf school voor vol-

S / 3=o!ÜÏ_l?___Ï.ÏS_»S
04249-246.

** «oom
w^«

’

RUINEN (DR). Th. luxe 5
sterren bungalows, 6-pers.,
met
1200 m' tuin, aan
staatsbos, inf.: 05708-2990
of 2951.

a_F

_

OMMEN t.h. luxe inger. sta-caravans op vak.centrum Besthmenerberg in de bossen met verw. zwemb., spec. 55+ tarief.
Inl. of kl.folder. Tel. 05270-14848.

huur, voorHummelo in bosrijke omgeving zomerhuisjes te
per
week.
300,hoogseizoen
en naseizoen 250,Tel. 08348-1238.
Ermelo, caravans t.h. Pasen / 125,-juni / 200,-p.w. bouwvak bezet.
Geen honden, 08370-15069.
Ermelo Caravans t.h. juni 200 p.w. Ook nog vrij 30/6-7/7
300 all-in. Geen honden, 08370-15069.

Riante bungalows t.h. met alle comfort „BUNGALOWPARK WICO" Schoonoord. Tel. 05918-1336. Te
midden van uitgestrekte bossen met alle mogelijkheden
van uw vak. te doen slagen. Nog vrij voor 14-7 en v.a.
28 7. Korting paasvak. 10%.

M
I Vraag 't GRATIS Vakantie-ideeënboek 1984^
II rsn Antwoord"
Jarlno Rekreatie 05908-16866
HJ^ e**jj
r-~^^»i
3. 9300KA Boden \ p0»
QJ

Zoekt u: een fijne plaats voor tent of caravan; rust of natuurschoon; gezelligheid of ontspanning; sfeervol restaurant of
cafetaria; zwembad of speeltuin. Dat alles en nog veel meer
kan het 10 ha groot recreatieoord Bergzicht u bieden. Het is
een vier-sterrenANWB-camping die gelegen is in het rustieke
plaatsje Markelo. Een uitgebreide folder toont wat de meest
verwende kampeerder bij ons mag verwachten. Op aanvraag
sturen wij deze folder graag naar u toe. Recreatieoord Bergzicht, Twikkelerweg 7, 7475 ND Markelo. Tel. 05470-2797.

1984

,

esa

.

Camping Kuikhorne gelegen aan hetvis- en vaarwater heeft
nog ruime jaar-seizoenplaatsen vrij. Ook voor- en naseizoen
plaats. Tevens nog plaatsingsmogelijkheid voor enkele zo-"
LiirnriuiH oftft-SMts
merhuisjes (bungalows). Aansl. mog.: elektriciteit, gas, waWl__u____U_ 38
ter, riool. Gratis vervoer stacaravan.
DIACHTO 08H0-IMIS
Het Uilenast Vel.
______n_isp__i2l
Camping Kuikhorne. Kuikhornsterweg 39, ZwaagwesteinWittem (Z.-L.) Pension Beukenhorst. Villa, tuin, terras.
Kl. hotel midd. in bos,
de, telef. 05110-2152.
WOLTWUOM 10-3788
Ontdek je plekje, in het mooiste deel van Twente ligt
rustig pension, mod. comf., niet gesch. v. kind., log. m. ontb.
zwemb.,
speelwei,
terras,
00*.49
Hoott-X-U
Lattrop tussen Denekamp en Ootmarsum aan de Duitse
t
fietsverh., mod. san.
f 30.- p.p.p.d. 04450 2469
MAJ-OTI 089___431
grens, daar biedt u De Rammelbeek een rustig plekje op zijn
Otterloseweg
Inl./folder:
Hoornweg 102
ANWB 3 sterren en 4 vlaggen camping met al zijn voorzienin4 STERREN CAMPING „De Ruige Hoek" heeft luxe 6-pers. Donnm
255. 7351 TB Hoenderloo.
08190-3800
gen, tev. verhuur van mobiele bungalows. Vraag vrijbl. ml.
ZEILEN, SURFEN, KANOËN cursuschalets te huur en unieke gelegenheid voor kamperen. Aktief
05768 396.
Grou
BntdM-U
1f w__k_>_*)
camping De Rammelbeek, Bremorsweg 12, 7635 NH Latsen, zwerfkampen, verhuur. Inl. postbus \\ f_L^ks*-/ t
recr.team, verw. zwembad, tennisbaan, fietscrossbaan,
<_ TVTX
A_-^___t_-__-.
trop,
post
Ootmarsum,
05412-9368.
BO
50 8490 AB Akkrum, tel. 05663-1392.
Beekbergen. Gezell. fam. hotel, nieuwe kamers, m/z. douspeeltuin, kind. bad en gezellige recr.ruimte. Ruige Hoek 2
kiM-.
:~UM
btDta
I
che/toilet, prima keuken, dichtbij bos en centrum. Voll. pen5993 RE Maasbree, 04765-2360
Ommen),
Holten, camping Ideaal t.h Den Ham (bij
45,sion v.a. /
p.p.p.d. Voorseiz. spec. prijs. Vr. gratis
6-pers. zomerh. + caravan vak.oord De Blekkenhorst kl.folder. Hotel ~De Zwaan", tel. 05766 1393.
Camping „Schoonbron", Valkenburgerweg 128. Schin op
zomerhuisjes en staanpl. T.h
Geul. Bij Valkenburg aan de Geul. Tel. 04459-1209. b.g.g.
T.h. platbodem motorkruisers! Zeer comfortabel. Cv. dou- seizoen- en vak.pl., bosr. Vraag folder.
043-644278 Camping gel. in het pracht. Geuldal. verw
che, ijskast, 4/10 sl.pl. Alle seizoenen. Friesland Boating, omg., folder. (05483-1725). Tel. 05495-1559.
kampeervakantie
op 4 """"/4
4 Weken
zwemb., kleuterbad, speelt., superm., gezellige kant.-bar In
Tille 5, Koudum, 05142-2607/2609.
rekreatiecentrum voor f 125.- all in
voor- en naseiz. aantr. tar., voll. inger. stacar. te huur. Ook
daagse
Zeilen en surfen. Speciale jeugdweken. Tevens verhuur Holten t.h. voor de paasvak. 6-pers. st. ..Viande-bungamet Pasen door ons geleide rekreatie. Vraag folder.
kan,
te Beekbergen
Ja
dat
rekreatiecentrum
~de
Bosgraaf"
groepsacc. Zeilschool „De Steven", Stevenshoek 21 8525
lows" voll. ingericht + cv. Tel. 05483 3773.
biedt u dit aan in de periode 11.6 t/m 13.7 of 5.8 t/m 3.9.
EK Langweer. Tel. 05138-9666.
MEERSSEN uw ideale plekje! Centraal gelegen in Geuldal en
één en ander gebaseerd op lang weekend-verblijf. Alle
Ommen 6- en 8-pers. luxe bungalows, open haard en caraMaasvallei. VW: 043-643005/642546. Pb 84. Vr. folders
op
plaatsen
plaatsen voorzien van elektra en
grasmat. Tevens
vans in bos aan vijver, 05291 2926, 05230 18535.
voorzien van privé komfort-cabine, waarin 'n eigen douche
toilet, wastafel, etc. voor / 195.- all in.
GEWOON TE GEK OM NIET TE DOEN!!
VALKENBURG-GEULHEM (L.)
ZOMERHUISJES „De RosVoor
Informatie en/of boekingen: 06786-1359
toilet,
verzorgd
kamp" N.O. Ov. nabij ponyvoll.
Een 4,6 of 8pers. kamer met douche,
WEEKVAKANTIEREIZEN. mcl. halen + brengen per
park Slagharen in rustige bos- Zeilsurfschool
f 29.-p.p. per dag.
REKREATIECENTRUM „DE BOSGRAAF"
luxe touringcar v.a. centr. opstapplaatsen in geh. Nederland,
Wij hebben zeilboten, kano's en surfplanken te huur, maar
rijke omg., ruime speelweide,
volpension en meerdere buitenl. dagtrips, wordt
Kanaal Zuid 444,7364 CB Beekbergen/Loenen
Almare
met zwembad, kleuterbad,
f 416.- voor u verzorgd door:
jekunt ook jeeigen meenemen.
vanaf
KURSUSSEN: zeilen, surfen, kanoën en roeien.
kantine en viswater. V.a. tussen Giethoorn en Blokzijl,
HOTEL SCHOONZICHT, Wolfdriesweg 10. 6325 PM
200,- per week. Ook plaats dag/weekcursussen, accomVraag onze aktiviteitenfolder.
Geulhem, tel. 04406-40443
voor caravans en tenten. modatieverhuur.
HOTEL LAMERICHS,
Geulhemmerweg 27, 6325 PH
(05217)
214.
_TTi._■._. .Ti .T V
Fam. Veurink, Hardenberger- Tel.
Geulhem, tel. 04406-40555
weg 21, Loozen GramsberSpoorlaan 39, 6301 GB Val
PENSION SPRONCK,
gen. Tel. 05246
1473.
kenburg
Fijne
'n
vakantie aan zee en strand!
a/de Geul, tel. 04406-13017.
Vrij toegankelijke duinen en bossend
Vakantieoord De Lemeler-Esch. Uniek gel. a/d voet v. d.
Deze reizen zijn ook mogelijk per eigen vervoer.
Mei of juni voor de juiste ontspanning.
Het nieuwe „OER T HOUT. Ged. Haven 26,
Lemelerberg,
voor een fijne vakantie op onze camping of in
Vraag uitgebreide prospectus aan bij een van deze hotels.
VVV
GROET/CAMPERDUIN
9001 AX Grouw, tel. 05662-1528
AAN
ZEE
één van onze bung.'s of caravans. Bel Lemele (Gem. Ommen)
Tel.
02209-1423
05723-241.
Camping „Mooi Bemelen". De mooiste camping van Z.Limburg.
Inger. caravans t.h, Inl. Gasthuis 102. Bemelen Tel
ANWB-camping De Vlinderhoeve voor ruim en rustig
(04407) 1321 b.g.g. 2327.
kampeergenot. Uniek gel. op grens Veluwe/Achterhoek seizoen/vakantie of een arrangement t/m de herfstvak. Groot
CAMP HIGH CHAPARRAL OIRSBEEK <L), 12 km
zwem- en kleuterbad, alle mod. voorz. Tevens stacaravanD
Valkenburg. Zwemb., kinderbad, speelt., 4 + 6 pers stacarv
verkoop en -verhuur. Ter plaatse bespreken mog., ook in
1
r 3°/6 en na 18/8 vB 24°"
AAN ZEE
weekend. Vr. onze folder 05733-354. Bathmenseweg 7,
Vóór ___.-.._■.._-..■. ..Ov..
30/6 en na 4/8 voore.g. tent of car. spec./gezinspr*-.
Gorssel. Tot ziens!
Vak.hotel „Da Instuif"
è
/
14
Gunstig gelegen, eigen parkeerruimte en prima verzorging. p.n. (min. 14 dg.) Inl. 04492-2044.
I
vrij in het bos. I
Vol. pension vanaf 235,- p.p. p. week. Vraag folder.
■ Bungalow
Twente. Huur eens een stacaravan, pasen 30 april hemelI Met kleuren-tv, radio.
vaart pinksteren, lang weekend all-in 145.-. Al deze dagen
Fam. P. Zonneveld, Duinweg 14, tel. 01719-15462.
Hotel „Steven.", Broek hem 33-35, Valkenburg a/d
I open haard, cv enz. Jarino I
speciale antiek en rommelmarkt in Weerselo. Boek
Geul, tel. 04406-12348. Voor een geslaagde vakantie met
nu of
Rekreatie 05908-16866. I
vraag folder. Camping „de Molenhof" Weerselo.
betaalbare prijs, dat kan alleen in ons fam.hotel met zijn
Tel.
ICI 04110 _"«
w~r»"".rHlf»
05416-1201. Tevens nog enkele weken in zomer vrij.
gezellige en huiselijke sfeer, terras, parkeerplaats, tuin en lift
bungalowpark
HKXINCINO J6-_ wi
ER KINGEN
Altijd 4-gangendiner. Voll. pension vanaf 52.50 p.p.p
d De
eeee ANWB
Ta huur 8-pers. stacaravan in Drente, mci. douche, wc en
fam. K. Veenstra, W. Westerhof.
fietsen.
TWENTE = SPORTIEF
Te bevr. tel. 05662-3175, toestel 16, tijdens kantooruren.
Twente biedt alles voor fietsen, wandelen, culinair geLux* 6-pers. bungalows met c.v. an klauren-tv.
VVV Anloo Dr. Breng uw vakantie door in het stroomdalnieten. Een weekend sportieve recreatie in Delden
Tennisbanen
landschap. Vraag ml. Tel. 05922-1213 of 1449.
WINKELEN
Verwarmd zwembad + peuterbad
Klndarspeelgelegenheid
IN
Diever. Te huur van particuBar-Restaurant
Recreatieruimte
T.h. luxe 5-pers. recr.bung. lier gezell. vrijst. vac. bungaCentraat gelegen temidden van da Zeeuwse en
voorz. v. alle comfort te Nw. low op 900 m 2 grond met
Zuidhollandse watersportgebieden
Balinge Dr. Inl. 05920
cv., tv, en fietsen bij bos en
Gratis informatie:
Voor een weekend of langer,
Selzoenplaataan voor caravana
10350.
hei. Billijke huurprijs. Tel.
VVV
HET GEULDAL
02272 2470.
Voor toldar/lnllchtlnoan/raaai-erlngen:
Postbus
820
Bungalowpark Herkingan Peuterdl]k 45. 3249 AW
VVV, Enschedesestrajt 45,
Bung.park Nuilerveld, Ruinen, ANWB-bondspark, geh.
AV
6300
Valkenburg.
Harklngan-gamaanta Dlrkaland Tal. 01876-621/01878-628
Hengelo,
tel. 074-919161
jaar t.h. luxe bung.'s. Inl. + folder: Heemraadschapslaan 85,
mcl. koffie met
Tel. 04406-13364.
Amstelveen. Tel. 020 459541.
gebak

’

’

-

.

-

.'T/jV.

-

_

-

gYf^^yV

-

f>ff

8-10-12

-

-

Jongerenreizen

-

Cb&TBJIPJ.

' '"""

_'.

"''" '*"''

"Sim

£Ë^Bffi__g^/^^^___i3Bgi^

’

Jtalie

--

I Diever I

NOORDWIJK

-

■

’

-

-

-

’

IJ

UITRUSTEN!

-

.n/c* °P'^

I

**
VAKANTIEAAN HET GREVELINGENMEER

"

" "
" "
"

-

■__.-"■

-■afVCL

..

'.

.--w-

Bi

DuubisniJ!

’

I

"

BREMEN/

——

-

Stenen vakantiebungalows bij Ruinen, vrijst. op 12 are
grond, aan bosrand, v.a. ’2OO,- mcl. per week. Tel.
05280-63599.
Rustige en ruime seizoen- of vakantieplaatsen voor een rede-

lijke prijs. ANWB CAMPING „DE DRIE PROVINCIËN",
ALLARDSOOG. Prachtig gelegen op grenspunt Friesland.
Groningen en Drenthe, nabij bossen van Bakkeveen en het
Ronostrand. Modern sanitair en stroomaansluiting. Bakkeveenseweg 13, Een-West, tel. 05169-1201.

Holten In de bossen nabij de Holterberg staan voor u te
huur comfortabele bungalows, 2 of 3 slp.kmrs., douche, toilet, keuken, zitkamer met tv en goede verwarming. Gelegen
dichtbij zwembad en manege. Ook hoogseizoen nog vrij. Inl.
bij de beheerder 05483-1834.

..

Den Ham, bij Ommen, vakantie-oord de Blekkenhorst, gehele seizoen zomerhuisjes en staanplaatsen te huur. Vraaa folV
der: tel. 05495-1559

Ommen /Salland. Bos, water, heide en heuvels. wandelen, fietsen, uitgaan, kanovaren, winkelen.
vakantie' Vraag
de folder en kies zelf uw vakantieadres. VW Ommen Kerkstr
Camp. De Hondsrug, Eext (Dr.). Tel. 05922-1292/2173.
10, 7731 CX, tel. 05291 1638.
Ideaal en rustig gelegen op de Hondsrug en stroomdallandRecreatiecentrum Da Lindenberg Om
schap. Folder op aanvraag.
<*
man. Omdat go.d kamperen niet duur hoeft
lijnlll Balkerweg
te
17a, Ommen
.y»-.
-7
Bondshotel café-reetaurant Kulk, 7963 AA Ruinen
Ai
voor
betaalb.
luxe ANWB
05291-1303.
(Dr.), Brink 16, tel. 05221-1237. Kamers met/zonder dou****"*.
vrijbl.
uitgebr.
Vr.
onze
kl. folder.
pannekoeken.
che
toilet. Specialiteit: Drentse

-

Hv/n^lL

en

\^/*___JV
"^>

Vertrek
Vak.centr. Da Bokkeaprong, Amerongen. Voor uw kampeer- of bungalowvakantie in bosrijke omgeving. Speciale
arrangementen voor Pasen, hemelvaart en Pinksteren. Gezellig terrein met verw. openlucht zwembad, tennisbaan, restaurant en winkel. Recreatieprogramma in de vakantieperioden. is een rustige familiecamping, met uitstekende sanitaire voorzieningen, een winkel met normale prijzen en een gezellig
Folder op aanvraag. Vak.centr. „De Bokkesprong", Dwarsterras.
weg 69a, 3959 AH Overberg. Tel. 08385-12653.
Door de mooie ligging, direkt aan de plas. is er volop zwemgelegenheid en is het een ideale plaats voor liefhebbers van
plankzeilen.

en

17/4__ lo/g_,
_—
24/5

-

=

esa

LIIUWAJU»» 088-15»»"

Wlrdumerdijlt 39

D_L4C_m»oBlB-18*1»

Raadhuisplein 21

WOLVIQA 08810-8788

Inlichtingen 04409-3215.

BAKEL (N.Br.). Buitencentrum „De Kanthoeve". Vrijst. stenen vak.bung., 2-10 pers. (4 sl.k), open haard, kl.tv en cv,
alle comfort etc. Spec. tarieven weekend-midweek voor scholen, instellingen, groepen; modern groepsgebouw (kamphotel) aanwezig. Kampeerterrein voor sta- en toercaravans.
Camping prog. Vraag folder: 04924-1307.

7/4

°P\_______-—

Hoofdstraat Oost 49

MABDH 08844-1431
Hoornweg 102

LEEUWARDER COURANT
Een nieuwslengte voorl

,

DODUII 08190-3800
e
Orote Breedsir-it 1 (Waa*f vVv(

BIJ de ANVRrreisbui-ïu's. de_»

RABO-Danken en Bond-3P« 4n'~__^_

rik.!
Teun Busser won
de triskate in

Directeur Friese Bloedbank:

Snel ingrijpen om
tekort bloedplasma

Leeuwarden
LEEUWARDEN - Marathonschaat-

ser Teun Busser uit Utrecht won gistermiddag op grandioze wijze de triskate-wedstnjd op de Groeneweg in
Leeuwarden. Hij maakte deel uit van
een kopgroep, die een kwartier voordat de wedstrijd werd afgeschoten,
een beslissend gat sloeg met de rest
van het deelnemersveld. Verder behoorden tot de kopgroep Jeen van der
Berg, Hylke Boerstra uit Bremen

tegen te gaan
LEEUWARDEN

- Alleen
dal

door snel maatregelen te nemen, kan
nog
voorkomen
er
dit jaar in ons land een aanzienlijk
wdiil.n
aan
bloedprodUKten.
Dat is de overtuiging van directeur
tekort ontstaat van de Friese Rode Kruis
Bloedbank in Leeuwarden.
jj. P. Olthuis
tis Olthuis moeten de 22 Nederlandse bloedbanken kiezen voor
een lange termijn-beleid om te zorgen dat ook in de toekomst aan de
vraag naar bloedprodukten kan worden voldaan. De
binnenlandse
Medische
Bloedtransfusie Commissie heeft enige tijd geleden
Centrale
nota
het dreigende tekort aan bloedplasma voor dit jaar
in een interne
geraamd op 30.000 liter. De commissie stelde een aantal maatregelen
voor, maar over de financiële kant van de zaak is tot dusver nog geen
beslissing genomen door het Centraal Orgaan Tarieven in de Gezondheidszorg (COTG). „We wachten nog steeds op een beslissing", aldus
Haag weet
Olthuis. „Ondertussen spitst de problematiek zich toe. Den
er
alsof die
op
lijkt
dreigt,
maar het
dat er een aanzienlijk tekort
genomen.
Het kan echter niet
mededeling met een korrel zout wordt
eeuwig zo door blijven gaan", vindt de directeur van de Friese Bloed-

bank.

Uit plasma worden belangrijke
bloedprodukten gewonnen, zoals
stollingsfaktor VIII, een onmisbaar
middel voor patiënten die lijden aan
hemofilie (bloederziekte). Tot voor
kort werd stollingsfaktor VIII nog
op vrij grote schaal uit de VS geïmporteerd. Als gevolg van de ziekte
AIDS, waarvan bekend is dat deze
zich via het bloed kan verspreiden, is
de import drastisch teruggelopen. In
1982 werd nog voor zes miljoen gulden
uit de VS gehaald, vorig jaar had de
import van het bloedprodukt nog
slechts een waarde van zon twee miljoen. Verwacht wordt dat de invoer
dit jaar nog verder zal teruglopen. De
vraag naar Nederlandse preparaten
nam ondertussen toe. Indien ons land
genoodzaakt zal worden toch weer in

het buitenland stollingsfaktor te kopen, zal dat volgens Olthuis investeringen van miljoenen guldens ver
gen. „Daarom is het van belang dat
het COTG op korte termijn beslissingen neemt over de mogelijke maatregelen om het ontstaan van een tekort

mons land af te wenden. Maar ik heb
de indruk dat de problemen binnen
die commissie onvoldoende worden
onderkend".

Meer plasma
De Centrale Medische Bloedtransfusie Commissie heeft in de nota over
het tekort aan bloedplasma een aantal maatregelen genoemd. „Eén daarvan is een betere benutting van het
afgenomen bloed. Dat wil zeggen dat
er meer plasma uit het bloed wordt
gehaald. Daardoor zou dan ook een
grotere hoeveelheid bloedprodukten
kunnen ontstaan", zegt prof. dr. V. P.
Eijsvoogel, wetenschappelijk directeur van het Centraal Laboratorium
voorde Bloedtransfusiedienst in Amsterdam, ook een onderdeel van het
Rode Kruis. Directeur Olthuis van de
Friese Bloedbank zegt dat die maatregel voor Leeuwarden niet opgaat:
„Wij zitten al op een maximum niveau. Wij halen 98 procent van het
plasma uit het bloed. Maar daarmee
zou ook het plasma-tekort niet worden opgelost; er zijn meer maatregelen nodig".
Olthuis is in dit verband voorstander
van het op ruimere schaal toepassen van
de zogenaamde ferese-techniek. Deze
nieuwe vorm van bloedafname wordt in
Leeuwarden reeds enige tijd toegepast.
De donoren geven in een tijdsbestek van
twee uur vier keer een halve literbloed.
In het laboratorium wordt het plasma
vervolgens uit het volle bloed gehaald,
waarna de rode bloedcellen direct weer

zwaar tegen deze oplossing, maar vol-

wegen

nadelen niet op tegen de voordelen.
Het comité blijkt wel akkoord te gaan

met een peil van NAP -0,68 11
..Maar gelet op de huidige landbouwkundige normen waarbij een droogleggingseis van tachtig tot honderddertig
centimeter wordt gehanteerd, kan in redelijkheid niet worden verwacht dat deze zeven centimeter extra peilsverlaging
een oogstdepressie tot gevolg zal hebben", zo stelt het bestuur.

-
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Uit de Leeuwarder

Saturdagse Courant van den 3 April 1784:
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200 jaar
geleden

I erkopen: Cm
111 li uu Zee aangebraot.
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ook veel ongemerkt Fries aardewerk.
Tol ui de jaren dertig verkochten zijn
ouders in de dorpswinkel van Tietjerk
produkten van Dorama en van Stam
uit Sneek.
Verrassend was ook de reactie van de
heer Jan R. Dorama (!), distrutsmanager van Volvo. eveneens uit Bergum.
„De namen keren weer," schreef hij
naar aanleiding van onze afleverin-

laten (ze gaan allemaal naar de Rot-

terdamae ondersoekera. die wellichl

met sommigen hol; contact opnemen)
tenslotte die v.m tic befaamde i
warder antiquair A. Beeling. ..Mijn
vader vertelde vaak dat de oude Dorama, ik donk Rinae, op tondagmc
als znn vrouw naar de kerk was. op
het Zuidvliet voor het raam zat en
voor zijn plezier spaarpotten maakte
ln de vorm v.m zeehonden, papeii enzovoort. Mijn vader V(
molde ze zelf en ik heb er ook no;
stuk of wat van. Zowel het Fries Museum als het Princcssehof hebben er
een paar van ons gekocht. Dorama
maakte ook wel vruchten als wanddecoratie "

„Bij mijn
m
Hilje
Angeles,
broer Thijs Klaas in
fen.
Leiden en bij mijzelf Jan Rinse. De
zuster

Engelin.i

mijn

pottenbakkers Thijs en Kngelina liegen begraven op het kerkhof in Lek-

je loopt er bij de ingang praktisch overheen."
Om het bij een greep uit de reacties te

kum,

Ien van den Heuvel bij Vrouwenraad:

'Leven niet menselijk
bij acht-urige werkdag'
LEEUWARDEN

-

„Wil arbeidstijd-

verkorting int)
zijn voor de
vrouw, dan mot t-ie drastisch zijn. Dan
heb ik het over 35 uur per week. Je helpt
de vrouw-en niet door ze een paar extra
vrije dagen in een jaar erbij le geven. Als
je de mens een menselijk leven wilt laten leiden', dan moet je ophouden met
die acht-urige werkdag. Dat is een verkeerde instelling waar we doorheen
moeten. En we kunnen daar ook doorheen. Alles watje politiek wilt, dat kun
je ook realiseren". Dat zei gisteravond
mevrouw len van den Heuvel, lid van
de socialistische fractie van het Europees Parlement, op een informatieavond van de Provinciale Werkgroep
Politieke Scholing voor de Vrouw
menwerking met de drie bij de Vrouwenraad Friesland aangesloten politieke vrouwengroepen. Mevrouw Van den
Heuvel was, samen met drs. Florus A.
Wijsenbeek die als vijfde op de liist van
de VVD staat, uitgenodigd om te komen
praten over het Europese Parlement en
de komende verkiezingen.
„Je kunt niet statutair voor iedereen
arbeidstijdverkorting invoeren", meende de heer Wijsenbeek, „want we hebben als werelddeel een bepaalde concurrentiepositie. Op Europees niveau alleen
dat dus niet. Bovendien wordt het
astig bij administratieve en leidinggevende functies. Daarin schep je niet
makkelijk nieuwe banen." Het socialistische fractielid was het daar niet mee
eens. „Precies dezelfde redenering is opgezet bij het instellen van een acht-urige
werkdag en een vrije zaterdag. Dat kon
indertijd ook niet, en ook dat viel mee.

Daarom moeten we dit ook maar eens
n".
nadrukte,
Mevrow.
dal hel Europa
'l was
voord:
h_**_ als vrouderlaii'
und op het geop de
bied van de sociale
arbeidmarkt. Wat hel oudersi
betreft hebben we <:
van Europa. Als Nederlandse vrouwen
kunnen we dus nog heel wal verwachten
van de Europese gemeenschap". Zij merde dat er al een heel scala
wenzaken"aan de orde wasgeweest van
vrouw en opleiding
heid tot d<
in de Derde Wereld
en de migrantenvrouwen toe.

"
■

.
.

(Advertentie

In dienstencentrum Het Vliet morgenochtend elf uur koffieconcert, dat
wordt verzorgd dom hi I tathoui
koor Huizum.

'

Leeuwarders hebben, zo heeft
zwemclub Orca tevreden kunnen
(ellen, voor / 2190.21 tarieko.
tijdens huis-aan-huis
!n met dat resultaat kon clubkas lekker worden versterkt. Koekhappers

tekocht,

en koekkopers namens organisatie
hartelijk dank.
Boksumerdyk wordt maandag geas

falteerd. VerKeer zal van werk

l_

i^,-^^_*^*t-_-

Wie objektieve informatie nodig
heeft, slaagt daarin met de LC
Ook voor school- en examengebruik. Je volgt ontwikkelingen
op de voet en dat komt in
menig vak van pas.
Geen overdreven sensatie. Wel
brede informatie. Zeer kompleet
voor een gewone prijs dagelijks
in de bus.
\
I ABONNEMENT
i maand f 20.67 automatisch via
bank of giro
D Per kwartaal f 62,00 via accept-giro
I of automatisch LC 2 wekencadeau I
Naam

telefoon 058-441111
Ergerlijk tafereeltje
I km
Curacoaostraat deze week. gadegeslagen door bewoonster 1
Gooide jongeman goed uitziend» d.imesfiets in het watei Voorb
haalde fiets weer op het droge, maar
tevergeefs. Nauwelijks had zij haar
hielen gelicht, of drie knapen grepen
toe en smeten tweewieler weer in de
vijver.

I

WKg^_^f^^^^^~^_\

?;aat

gehoord & gezien
in leeuwarden

Courant.

Teer uit zee
sarnaris 11. ll'.
\.......,/..(>

-

het Vliet bevonden ;"..■/. verscheidene poltenhukkcrijeit. waarvan die vin
ma de grootste was.

Aan

G&G

den aan het invoeren van een lager
De Olifant.
waterpeil voor polder
Men stelt voor het zomerpeil op NAP
"OJS meter en het winterpeil op NAP
■0.85 meter vast te stellen. Het actiecomité Normaal Waterpeil heeft be-

De

-

KRO wol gjin
Fryske fiering
op'e televyzje

- Het bestuur van
waterschap De Walden wil vasthou-

n'ittrda, té op

(193)
Leeuwarder
helpers

Roomsk Frysk Boun:

DAMWOUDE

Saturdagse

deed rijden.

Je hoeft maar een simpele vraag te
stellen of de lezers van deze rubriek
staan in de startblokken om te helpen. Dat gebeurde ook toen we berichtten over de studie, die de Rotterdammers Paul Smeele en Adri
van der Meulen maken van de
Leeuwarder pottenbakkers in het
kader van hun onderzoek naar Sederlands volksaardewerk. Daarbij
kwam ook even ter sprake dat Dorama één der velen was die een
graantje poogde mee te pikken van
de populariteit van het in Bergen
op Zoom gemaakte aardewerk. Hij
ging zelfs zover dat hij een stempel
liet maken met zijn initialen en de
letters BOZ en dat liet deponeren.

I

De Walden wil
vasthouden aan
later waterpeil

LEEUWARDER

tandvlees

13

WE KANNE NOG MÉÉR BEWERE!

Al van het begin af was het duidelijk,
dat de bovengenoemde vijf van de 33
deelnemers om de prijzen zouden strijden. Tweemaal was de premie voor
Boerstra, m de sprint fel op de huid gezeten door Jeen van der Berg. Uiteindelijk
won de leider van de eerste minuten,
Teun Busser. De laatste tientallen meters had zijn eindspurt iets meer scherpDat laatste onderdeeltje heeft de heer J.
Zijlstra uit Leeuwarden enigszins
te dan de rest van de kopgroep. Marageïrriteerd omdat hij al in 1972 over
thonkampioen Emiel Hopman eindigde
in de tweede groep op een elfde plaats
deze werkimitatie publiceerde in het
vlak achter Hilbert van der Duim, die
blad „Tegel". Naar aanleiding daaraan de donor worden teruggegeven. Op tiende werd.
van been de heer Smeek» hem een
die manier wordt in totaal een halve lihalf jaar geleden zelfs gebeld. Hij wil
ter plasma afgestaan. Bij plasma
niet zozeer deze „ontdekking" claiDe eerste tn ri van hit klassement waren: 1.
kan een donor liefst twaalf Keer pt
men, maar vindt terecht bronverTeun Busser, Utrecht; 2. Hylke Bocrstr.i. Ba melding toch wel op zijn plaats. De
plasma geven, tegen drie, maximaal vier men; 3. Wim Westerveld, Kemnts, 4 Jet n v.m
keer bij de traditionele bloedafgifte.
dei Berg. Heerenveen; 5 Tjeerd Uiterdijk, Kouheer M. T. Kloosterman uit Bergum
dum; 6. Jan Roelof Kruithof, Havelte; 7 Henry
schreef dat zijn grootvader Harmen
Prof. Eijsvoogel denkt overigens eer- Ruitenberg. Oldebroek, 8. Yep Kramer. Het renBosch pottenbakker was bij Dorama
deraan het opvoeren van de gebruikelij-8 Sjoerd Fransbergcn. Heen nvt en. 10
en dat diens zoon Sybren bedrijfsleike bloedafnames, dan aan plasma-ferese Hilbert van der Duim, Heerenveen
der was onder Engefina Dorama. Zijn
als het gaat om het terugdringen van het
vader herinnert zich het molenpaard
tekort aan plasma. „De Nederlandse donog heel goed, want na schooltijd ging
nor geeft op dit moment gemiddeld annaar oom Sybren en mocht het
vader
derhalf keer per jaar bloed. Het
I
op
de hals van het paard meemaritje
antwoord om dat aantal op te voeren tot
als
het
dier door oom Sybren naar
ken
drie a vier per jaar. Dat zou de opbrengst
werd gebracht. Grootvaweiland
het
aan plasma aanzienlijk verhogen." Eijsgrootmoeke
der en
Bosch woonden in
voogel vindt plasma-ferese een vrij
van het streekje op het
het
eerste
huis
kostbare methode.
Zuidvliet naast de „bewaarschool".
8,5ekl
Ook mevrouw Van der Meulen te
Olthuis
denkt
daar
anders
Drachten reageerde om te vertellen
over.„Plasma-ferese is naar mijn overdat haar grootvader Sybren Bosch
tuiging de goedkoopste manier. Je hoeft
was bij Dorama en ook
meesterknecht
SNITS It Roomsk Frysk Boun
een donor namelijk maar één keer te
fungeerde. Zij
wel
huisbewaarder
als
hat der ome nocht by de KRO op
keuren. Daarmee spaar je al veel geld
nog vele namen van werknekent
oanstien ris in Frysktalige euchauit Daarnaast zijn er nog bijkomende
mers.
ristyfiering
op 'e televyzje üt te
voordelen die de kosten drukken. En
De
heer L. Kamminga uit Leeuwarden
stjoeren. In kommisje üt it Boun
om
bovendien vind ik pi.
uit de w.jkboeken van de geleverde
hat dêrta praat mei de KRO-konethische redenen meer verantwoord. Bij
nie
en de verslagen van de Kamer
taktman yn Fryslan, pastoar Arie
de traditionele bloedafnames worden
een interessante lijst
Koophandel
van
Klaver fan Makkum en in brief
vrijwel alle rode bloedcellen die de dovan
pottenbakkeriien
op het Vliet van
KRO
bestjoer
fan de
skreaun oan it
noren hebben afgestaan vernietigd, om1815
tot
1899
en
komen o.a. de
daar
dy
Hilversum.
Uit
namme
fan
yn
dat er geen vraag naar is. Bij ferese
Gent,
van
Draaysma,
namen
voor
Van
krijgt de donor zijn rode bloedcellen kommisje die de hear Yge Damsma
Coopmans.
Miedema
en
DoDorama.
justerjün
op de
fan Jirnsum der
weer terug."
rama had in 1850 veertien knechten,
gearkomste fan it Boun yn Snits
Daar komt volgens Olthuis nog bij
in 1893 21.
ferslach fan hoe't dy kontakten op
dat het opschroeven van de gewone neat
utrün wienen.
Een anecdote leverde de heer F. Wiebloedafnames geen volledige vergoemers te Leeuwarden, wiens grootvapetear
hie
it
mei
yn
kommisje
De
ding van de extra kosten met zich zal
der
een kwekerij en bloemisterij aan
meebrengen. De budgetten die de
pastoar Klaver materiaal foar san
Achter
de Hoven had, waarvoor hij
meinaam,
tiering
mar pastoar hie
bloedbanken krijgen toegewezen zijn
bloempotten, vahoeveelheden
grote
op
fuortendaliks
it
near
de
lieten
lein
gebaseerd
op het aantal afsinds kort
schalen
van
zen
en
Dorama betrok.
om't dy nei syn betinken net origineel
names van donoreenneden door de
was
bevriend
met
een werknemer
Hij
wienen,
sa sei de hear Damgenóch
ziekenhuizen. „De bloedbanken kunDorama
een
(waarschijnlijk
van
sma.
nen dus wel meer bloed gaan afneHoekstra), die op een gegeven momen om aan de vraag naar bloedproFierder wieder fan it KRO-bestjoer
ment 25 jaar in dienst was van de potdukten te kunnen voldoen, maar dat in brief werom kommen dêr't yn stie
Hij ging normaal naar zijn
tenbakker.
wil nog niet zeggen dat er dan ook
dat it neat wurde koe. Neffens it bemaar
toen Dorama in de loop
werk.
geld komt voor bijvoorbeeld extra
stjoer gie it by it ütstjoeren fan in fiedag niets zei was hij het zelf
van
de
personeel".
ring benammen om de partisipaasje
maar die zei dat het een bijzondere
by de Iju thüs en mei in Fryske fiering
mening
Prof. Eijsvoogel is van
dat er
dag was. Hoezo, zou Dorama onnozel
soe dat net folie wurde, sa die bliken
op dit moment voor de hemofilu patiëngevraagd. „Wel baas, ik werk
hebben
gearkomste
üt
it
brief
dat
Damsma
de
bezorgdgeen
is
voor
enkele
reden
hier
25 jaar", waarop Doravandaag
ten
foarlies. De oanwêzigen wienen fan
heid. „Ik verwacht dat er bij een ongema: „Wel, dan heb ik je25 jaar te vrebetinken dat soks in ferlechie wie. De
wijzigd beleid niet eerder dan in de
ten gegeven."
hear Sjoerd Palstra, ponghalder fan it
tweede helft van dit jaar problemen zouBoun, ornearre dat de KRO maklik „Tijdens opgravingen bii mijn boerderij
den kunnen ontstaan. Ik vind wel dat
foar ündertitels soargje koe. Dat barwij koste wat het kost moeten kunnen
Buorren 7 in Bergum', zo schreef ons
de by Nederlansktalige koarsang op 't
voorzien in onze eigen binnenlandsebede heer E. Wadman te Bergum.
ek,
fün
wie
„Syn
konküzje
lést
„kwam ik veel loodglazuur aardehy.
hoefte. De mogelijkheid om in het buigewoan
dèrom
dat
de
KRO
net
woe.
hebte
werk tegen met het BOZ-merk". Tot
bloedprodukten
kopen
tenland
zijn verbazing stond op twee potten
ben we altijd nog wel achter de hand. Dat hie de hearDamsma al lang yn de
op
sis
ik
de
KRO
en
„Dêrom
rekken.
Maar het is wel zo dat wij niet achterniet alleen BOZ. maar ook R. J. D. Een
lid
Fryslan",
ik
wurd
fan
Radio
kunEr
zitteh.
zal
blijven
over in onze stoel
artikel in het blad „Antiek" (16e jaargang 10, H. van Gangelen) hielp hem
duidelijk wat moeten gebeuren en daar dige hy oan.
zijn we dan ook mee bezig".
uit de droom. De heer Wadman vond

In De Olifant

het waterschapsbestuur
gens
de

dit doel apart overgekomen),
Tjeerd Uiterdijk uit Koudum en Wim
is
Westerveld uit Eemnes. Triskate
zoiets als schaatsen, maar dan op wieletjes. Een verschrikkelijk vermoeiende bezigheid, die met name Hilbert
van der Duim en Jan Ykema op het

(voor
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I Adres:

heden gedurende enige tijd hinder ondervinden.

|

Vaste kijkers naar Banana Split, opgelet. Vanavond in Leeuwarden gemaakte opname op het scherm. Filmpje laat zien hoe meisje op Jaarbeurs
van Friesland in Evenementenhal
brandkast opent, hoewel dat volgens
handelaar helemaal niet kon.

|

Bank/gironr

,
\Of
I

Hi ridrika uit West-Galilea (Israël)
zond luchtpostbrief aan Liesbert. die
in Wilgenstraat op nummer 10 zou
moeten wonen. Brief daar niet terecht,
nu af te halen bij G en G.

I

Postcode
Plaats

'

ivelop zonder postzegel naar
anrw nr 123. B°oo VC Leeuward
bel (058) 4_llll. t

■
_"

i

I
%

jk

Burgerlijke stand

Diana Klaver en Jildou Hoitsma uit
iwarden, leerlingen van dansschool Saco Velt, doen morgen mee
aan halve finale landelijke Famewulstnjden in ponypark Slagharen.

leeftijd van twaalf tot drie en twintig
jaar welkom

't Is maar tijdelijk, daar min </. J
nalaun. maar woning ziet er toch „aangekleed" uit.

Zure regen is onderwerp lezing die
afdeling Leeuwarden van Nederlandvoor Natuurstudie mor'" F. ugdbond
genavond
half acht op Vredeman de

In Grote Kerk morgenmiddag vijf
uur door Studentenpastoraat georganiseerd vesper. Dienst is voorbereid door
themagroep van Studentenpastoraat.
Met ds. G. van den Berg verdiepte men

zich onder meer in Bergrede. Tijdens
dienst wordt Mirjam, dochter van Pieter en Martha van der Heide gedoopt.
Onder kerktijd kinderopvang aanwezig, nadien koffie in studentencentrum De Speelman.

Vriesstraat 57 organiseert. ledereen in

LEEUWARDEN, 6 april
Geboren: Ketst, i, v. F. K. Hofman en

/..nitman; Eliza, d. v. E. van der
Mei en T. Meester; Pieter, z. v. L. van der
Wegen E. Weening. te Veenwouden: Ingrid, d. v. P. de Haan en M. Hoekstra;
Wendy Anna, d. v. R. Koster en G. A.
Ved'
Ondertrouwd: H. J. Veenstra en M.
C. C. Bakker.

Overleden: G. Bethlehem. 78 jaar,
wed. v. B. Zijlstra. te (w
Itobbe,
80 jaar. m. v
I Duim

S

~.,.,«
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INLICHTINGEN EN AANMELDING

j

ZONRIJKE SPANJEREIZEN COSTA BRAVA Paulusma Reizen
10-daagse reizen

’

’

De mooiste kust aan de Middellandse Zee

vertrek 21 april 424,28 april 362,5,14 en 21 mei 388,-

’

Moleneind 36-38 - DRACHTEN

Wij reizen in een luxe touringcar door het prachtige Franse landschap naar Spanje, naar de heerlijke zandstranden van Lloret
de Mar. Wij hebben voor u gereserveerd kamers met bad, wc en balkon. Hotel heeft eigen zwembad, zonneterras, lift, 50
of 400 meter v.a. strand. Prijs mcl. volledig pension in Spanje. Opstaproute Drachten Bergum Quatrebras Leeuwarden

-

Heerenveen

-

-

-

Telefoon

-

Wolvega.

■romwaart-servicepdoor prachtig 1

BOOTREIZEN E-ES"
580,-

gPHutf

AVSEX-tESPr**>_*
—
__-

Lente-arrangement Terschelling 3 dgn. mcl. 1 diner, fiets
en routekaart / 97,-. Geldig tot 30 mei.
Paasvakantie nog enkele kamers vrij
Fam. Hotel Admiraal Tromp, tel. 05620-8808 of 8033.

rlO 1 J___ _L-_IS

„De Pelikaan"
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JL ___, öft?s**——-ëvil*"'
#, TaittMOffeT'i *
ï»JaHE
l_r_3-»"^*-BH__li ■*■

In voor- en naseizoen

..WasserkuDDe
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EENWEEK
/ 210.-per persoon
logies/ontbijt
DE KOOG-TEXEL

rr

ii«-,ün.i.

__-iit_.«r F__n_iu«

Zwitserland

_»_._

«12
ot ob»n.
Ttt 09-98864251.
*"5/Rhön. B.R.D.
_.__"_

(02228-202)
Staanplaatsen vrij voor caravan op rustige camping bij
Midsland. Tevens corhf. zomerhuis t.h. Vrij van 28-4 tot 9-6
en na 4-8. Inl 05620-8969 (na 18.00 uur).

oB______fe

m%_f\#J

W_^W TfM

I
■_______B_P

en arrangementsaanbiedingen voor u
klaar. Postbus 1. 8899 ZN Vlieland. Tel.
05621-357.

met va-

Hosingen/Luxemb. Camping des Ardennes Cat. I
kantietehuis met comf. en mod. kamers. Tel. 09-352-91911.
Weg. omst. te koop schitterend gelegen vakantiehuis,
compl. inger. op recreatiegebied in Lanaken België, 5
km v. Maastricht, voor ml.

Belg. Ardennen, St. Vith.

T.h. luxe 6 pers. sta-car. op
model camp., m. verw.
zwemb., rest., kantine, enz.
Gratis folder. C. Toepoel,
Warder 139, 02991-1238.

043

071-145757.

- -

Hotel-Motel Val de L'Our, 4790 Burg Reuland 150 België
10 km van Luxemburg. Tel.: 093280329009.
Tennisbaan, zwemb., visseni, wandelen. H.P. 68 gld.

01866

09-32-84-388319.

Camping „De Lombarde"
Ehsabethlaan 4, 8440 Lombardsijde aan Zee. (België)
09-3258236839. Trekkers

Anaeramme
Te huur 8-pers. bung. in rustig park bij Dinant (B). Inl,
op
niet
zondag,
tel
01184-67375.

[

200.-all-mp.w.,

Vak.centr. Roptai. Compl. kamperen en recreëren in de
Belg. Ardennen. Vraag onze folder! Ave et Auffe

woningen. Gans het
toercaravans

stacaravans
jaar

ge-

--

08340-26384.

Salou-Pineda mooi app. aan
boulev. / zandstr. f 200,450,- per week. Tel. 072
119998.

Na storting van

k HUISHOUDBEURS AMSTERDAM
.) op 7, 8, 10,12 en 14 april
| BOLLENVELDEN/KEUKENHOF 21/4-5/5
BLOEMENCORSO Lisse/Keukenhof 28/4
WINKELEN IN DÜSSELDORF 7en 19/4
WINKELEN IN KEULEN 5/5
\ Alle reizen f 30,- mcl. event. entrees
10 en 27/4 en 1/5 Fred Oster's

J

J|

’

kasteel3,50 op gi-

-|

5 "
8

;

| BEVERWIJK
Een gigantische

\

[

| Costa Brava v.a. f 219,-/Costa Blanca v.a. S

■

44

’

OOSTENRIJK, KARINTHIE
h.p
-8 dagen

OOSTENRIJK, TIROL, v.p.

-i

I

I
I

JONGERENREIS, JOEGOSLAVIË
Vertrek in juli en augustus, v.p.

II

S

JONGERENREIS OOSTENRIJK

TIROL, h.p

Opstapplaatsen:
Drachten, Heerenveen

’

’
’
’
’

549,-

p.p.

/ 399,-

|mcl.

Kingma's

koffie met

gebak

609,-

rtrek op:

499,-

74 -17/4
24/

945,-

esa

_Bank
__

DRACHT!» 05HO-IMU
__M___________|_______ 21

VIEEH/Mu
.fs_Lß___s____i '

475,-

'

WOLVBOA 05610-3758
HoofdstrialOost I
IUIUH 05M4-1431

_

j~

__

tVaaW^**

_m\W^^^

~

\

v____>-_________r__M

’450,-

Leeuwarden,

_w_vz^~~^s*^M \____u__________i

.

\\\\\\\\¥—

|MriH__t_-7'ö P&&& 1 1

_ W^

1 ★8.670_.H.E7_

-~—9~"

I

★A.

s_W_iPs>PlN£t

VEPTREK:

PE JONG TOURS BV

Wapserveen, tel. 05213-333/05212-1462

k

W

£

Da beste service voor een lage prijs I
Ook voor de organisatie en verzorging van Uw
groepsreizen en uitstapjes staan wl| met
15 luxe reiswegen» gereed
DUS... VOOR TOURINGCARS BESTELLEN.
GEWOON EVEN BLOK BELLEN

I

! vandaag nog aan-TOldenfiSS-fi^^jiz
IJ
I

! dalstra FSZ reizen

0. K

_\

\f
*~
,,

y"y

_____________________T'T____Bi

ififa/sfra FSZ reizen

.

D *„,>

_tl

l„

S

LKUWARDEH 058 13-5-5

tN Zo/e?-

J

-10/5^

i Donnra osi»o 3_oo
Grott Breetbtmt 1
F
Bt} deAHVR-reisburesu's. (_
I RABO-banken m Bondssp*»"*4'

’390,-

'

DÜSSELDORF

I Hoornweg 102

490,-

’580,-

!

'! IN

Inlichtingen, dokumentatie en boekingen bi/

-10 datjen
ITALIË, ADRIATISCHE RIVIERA, h.p.
Vertrek: elke maandag in juli, september
v.a
’550,-10 dagen
JOEGOSLAVIË, JULLISCHE ALPEN
Incl. excursies en vol pension
-10 dagen

l__i_-_
«o»z» o__s<_»

I WINKELEN

/lOC

H?_.nl(
fIRN
1 1\
r »7"81 I__

Ook kunt u boeken of
reisgids verkrijgen
bij de kantoren van

’575,-

v.a

#

Er zijn vele mogelijkheden voor bovengenoemde reizen. Vraag onze bi/zonder fraai geïllustreerde reisgids
aan.

10 dagen
JOEGOSLAVIË, OPATYA RIVIERA h.p.
Vertrek: elke donderdag in juni, augustus,

-8 dagen

..’

moumcimo_._■

8 dg. Valkenburg volpension. 2 dag-/halve
dagtochten, v.a
-5 dg. Cocham (Dld.) volpension. dag-/middagtochten, v.a
-7 dg. Zwarte Woud volpension, dag-/middagtochten. v.a
-6 dg. Clervaux (Lux.) volp., dag-/middagtochten, v.a
-10 dg. Karlakrona (Zwe.) 3 dag-/2 middagtochten, v.a

280,-

|

Puulusitta

Kleine greep uit ons reispakket:

275,-

’

Frankrijk.

(Loano)

-

-__

.’

in

DDïJ,"

)_»_lM

’450,-

’295,-

10 dagen

v.a

vlooienmarkt, met tegen de 1000
kramen, met naast de markthandel optredens
van
muziekgroepen.
Vertrek op zaterdag 7, 14, 21 en 28 april.
Incl. koffie, entree en diner:
43,. p „

3

Incluaiaf overnachtingen (halfpension)
-- Alle
kamers bad of douche/wc/balkon.
Vertrek iedere week t/m 20 oktober

ITALIË

Dalstra F.S.Z. organiseert prima,
betaalbare vakantiereizen naar vele
landstreken; enkele voorbeelden:

J

- pp

De bestemming van deze dagtocht is Ommen. De
dagindeling bestaat o.a. uit een show van Conny
Vink, bingo, lunch, natuurtocht.
Incl. koffie + cake, lunch, fantastische
bingoprijzen:
39(50
Vertrekdata: 10 en 26 april, 7 mei

ZWARTE MARKT,

10 dagen volledig verzorgd vanaf

Vertrek.
8 juni (pinksterreis) en 29 juni.
juli en augustus iedere week.
Kamers met douche/wc,
basis halfpension. vanaf.

’

4 dagen h.p.
Vertrek 31/5, 9/6
ZOMERREIZEN

september v.a

1.5.

’

Vertrek:
20 (paasraia), 27 april. 11. 18 an 25 mei
1. 8 (pinksterreis), 16. 23 an 30 juni

aan da Palmen-Rivièra.

’

’’

«J«J«_ ;~

_-_"_£.

SPANJE (Malgrat de Mar)

.__

,

Vertrek: 13/4, 20/4, 27/4.

DUITSLAND, SAUERLAND

Vertrek:

GEZELLIG UIT MET
CONNY VINK

PARIJS, 4 dagen h.p.

’

OKfl
«_3U.~

zijn niet inbegrepen).

10 en 17 dagen

’475,-

Vertrek: 27/4, 26/5 v.a

Vertrek 20/4, 9/6

I

««
„
43.
p I
/

26/5. 8/6 v.a

BERLIJN, 4 dagen

!

BOLLENVELDENTOCHT

26/5,8/6

4/5. 9/6 v.a

TE AMSTERDAM
30,-

e

10 dagen

_
’390,-

9 dagen, h.p.
Vertrek: 14/4, 27/4, 7/5,

9 dagen. h.p.

|

april: 14, 19. 21, 24, 26,
28: mei:
Incl. 1 koffie, entree en diner

Jj

Didam

Geheel verzorgd f 52,50
I Elke
week busreizen naar zonnige Spanje

{

JOEGOSLAVIË, OPATYA BLOEMEN
RIVIERA

ITALIË, BLOEMEN RIVIERA

HUISHOUDBEURS

’

■

VOORJAARSREIZEN:

Vertrek:

I

KEUKENHOF EN

-f

ITALIË, ADRIATISCHE RIVIERA

J

en

Vertrek: 10 en 13 april.
Incl. 1 koffie en entree:
Incl. 1 koffie, entree en diner

£jß^ba* j

269,-

Landgoedcampinga

,'lll.

* '"euanaiouu-]

9 dagen, h.p.

| DAGTOCHTEN

\w

VoorjaarsS
reizen
4**concordia
reizen
r p/7Pn
*Bfmp
J

■

-

ro 2395859 t.n.v. penningm.
wandeltochten op LKC Elburg ontvangt u uitv.
Corsica e.v.a. onvergetelijke inform.gids met kampeerterr.
vakanties. Folder: SKR, Nieu- en vak.huisjes.
we Gracht 25, 3512 LC
Utrecht. 030- 315271.

TSWMHT/m-TATATATAVAT-VATAVAVATAVAVAVAW-VATA

S

!

-

tochten,

-

-’

j Wie Kent Kwis,

-

- 1897.
DIV. BUITENLAND

SKR Jongerenvakanties in
Europa. Leeftijd 12-30 jaar,
kanoën in Nederland en Zweden, bergwandelen in Oostenrijk, computervakanties in
Nederland, diverse busjes-

"—

i

"

opend.

Tirol nabij Innabrück Mooi gelegen Pension m. eigen
zwembad v.a. ’3l,- p. dag mcl. avondeten. Inl.

\5

-

afscheidsdmer + alle rondritten
voor slechts
(Entrees musea, etc. + lunches

■

(Cahors wijnstreek), Camping „Le Ch'timi". Ruime
staanpl. - zwembad prima sanitair winkel lekkere keuken
bar sport en spel. Kano's fietsen en visb. Ook nog voll.
inger. caravans te huur van 19/5 tot 14/7 en na 25/8. Inl.

LOT

Op basis van halfpension mcl.

_
1
i^SE^

i

*■___[

17 dagen volledig verzorgd vanaf

f

Dröme-vacancea Z.-Fr. Op
xxx camping a.d. rivier de
Drome staat uw comfort,
schone caravan met voort,
klaar. Inl. 02990- 30821.

(Ardennen)

’

050-346031.

ob reizen
~~'~*

plaatsenl

’
’

Carav. te h. Prachtige natuur bij La Roche (Ardennen! op kl
100 km. v. Maastricht. Folder op aanvr
camping
01172-1446 b.g.g. 09-3284411488 Ned.-talig.

-

30 Opstap

____■■

8 |uni (vrijdag)
10 juli (dinsdag)

gßl,_iin, J

-e-.cn

Aqua Viva maakt u een ander
mens. Zwerftochten p. kano.
zeilboot, te voet in zonnig Z.Franknjk. 14 d. vanaf / 895,-all-in, ook eten. Kleine groe237.00. Bel voor de cam- pen, geen taalprobleem. Ook
pingkrant 020-436711.
rustige ANWB-camping i.d.
Of haal 'm bi| één van de 28 Dordogne. Aqua Viva, JuhaNBBS
reiswinkels.
Tel. nalaan 2, 9751 BM Haren.

- 13539.

STACARAVANS t.h. in de Ardennen v.a.
Inl. 04459 1598.

WEG SLEUR

CampingreTzan. Zuid Frankrijk.
Ingerichte bungalowtent inkl.
busreis 10-17 of 24 dagen
285.00. Campingv.a.
plaats inkl. busreis v.a.

JU^

PARIJS

11.8500

LEVICO EN CALDONAZZOMEER, TRENTINO. Vak.
won. en hotels. Bur. „Valsugana", Gasthuisln. 54c, 3817 EP
Amersfoort, tel. 033-12716.

"tj

4 dagen

Vraagt U vrijblijvend onze gids aan bij
AA Joure of bij
Stichling C.0.8., postbus
Friesland Tours, Waagslr 4, Joure, Tel 05138-2542
Drachten, De Bolder 2, Teleloon 05120-32222
Leeuwarden. Marshallweg 12-14. Tel 058-132333
Sneek, Bolswarderweg 13. Telefoon 05150-12222

Vlieland gezellig klein en bijna autoloos
Meldt u nu bi] de Vlielandse VW want daar
ligt de gids voor vakantie en vrijetijd met lo-

Igies

bestemmingen!

Van A tot 1 verzorgde reizen met luxe
touringcars1 Prijzen INKLUSIEF kosten
dagtochten, reis- en annuleringskostenverzekering, lunches onderweg etc.
Geen prijzen vanaf maar blijvend laag!

"

Dr«U

Het mooist gelegen watersporthotel in Friesland. Eernewoude
Inl. tel. 05117 9206 9333

Zuid-Limburg Denemarken
Zeeland
Luxemburg
Duitsland
Frankrijk
Oostenrijk
Met vele nieuwe

vlr'

*"«>"

HOTEL PRINCENHOF

van A tot Z verzorgd
naar 12 verschillende bestemmingen:

..Bwaho' W____upp«"
n o^ooriijka omg. O vindt ontap. _1
tour owvo»*-* Rhón.
n'",
N"1 m
"*- bosmn en borgen- f]v\ wrt_jf in
'hotel
*> *—*■
met 50 bodd». EU k. do/wc. Exquti
"Mn
nstbek
etnu-B. m. op». __*_<_.
■"■"_":
t.v. kun»: ««un».
om huii ■ _n_i 1977
oeooena en ligt op ac Z-I__ng v/d Wi»»-

*'

..

Meerdaagse
Jow\v\qcarre\zev\

«*T U MHO_7

'"ö1

-

-

plekjes in het Fr.ese waterland een
Eens een keert,e varen gemeten van de mooie
een
uur
hele dag, ochtend, middag of slechts
komplete verzorging van drankje tot
Dat kan op het m s. Wetterpnnses" met
koffietafel, koud/warm buffet of diner.
Ook voor kleine groepen _rijn boten beschikbaar
conferentie», receptie* cm.
Tevens verzorgen wij: lakenlunchea, dinere,

©.©Jg),

TEXEL
HOTEL

■H^Hp-ïso' a^,,___

Bergum
Stichtingin samenwerking met Friesland Tours
ZWARTE WOUD, HotelPension Rössle, W. Graf. tel.:
7242
09-4974558228,
Dornhan 2 (Fürnsal) voor aangename vak. in rust. omg. k.
ged. m. do./W.C./balkon.
V.p. v. 35,- tot 38 DM. Vraag
onze folder. Hp. v. 30.- tot
33.- DM.

Terschelling. Bungalows en appartementen. Vrij in voor- en
naseizoen. Inl./folder: Knop bungalows 05620-2068.

Oudeslraal 13
.. 8261 CC Kampen
Tel 10"02)1 5922
olbi| uw ANRV reisbureau

■^-—i^»-,

si

i^K^NATUüRGEBIED

’

NEDERLANDSE RIVIEREN, va.

j

fl/ZF/"

05120-14174

I

1

-

verhuur van tourwagens dagtochten in
binnenen buitenland buitenlandse reizen
(per touringcar boot trein vliegtuig)

-

-

_0

-

Zuiderplein 1 7. 891 1 AM Leeuw.,",,,,,

f|___Q 1 OTttll

postbus 512. 8901 BH Leeuwarden UÜO"I_L//u/

_*f5ffl-_3'

|

i aMIMWtMJJ
MOUNCINOM-l

«W3ZPOH»-

§

_

LEEUWARDER COURANT ZATERDAG 7 APRIL 1984

re Hans

en herinnert zich zijn kroegleven in een tv-programeen komiek
Ad Oele van Drenthe, roept in een interview in een
derde,
ma. De
randstedelijke krant de „nieuwe" toerist op naar zijn bosrijke

gewest. De pogingen „Het Noorden" of wat er voor doorgaat, in de
schijnwerper te krijgen, zijn velerlei. De gedachte
internationale
er achter is: er moet eindelijk i ts gebeuren.

zelf
Deze nobele trend in het Noorden
vertaHaagse
nauwelijks
het
in
vindt
ling Wat in het Noorden wordt uitgeautomatisch een smakelijke
broed is niet
en
tractatie op het bord vaninambtenaren
het
Noorden
Plannen
Kamerleden.
die in de komende weken loskomen om
het Integraal Structuur
het vervolg van
onderbouwing te geven,
nadere
Plan
zijn er niet zoveel of ze zijn onrealistisch
en dus bijvoorbaat kansloos. De gesprekken over het nieuwe regionale beleid
minister
voor het Noorden zijn sindsZaken)
in
(Economische
Van Aardenne
van
lestemming
de
peilde,
Coevorden in de komende weken. Niet
vensbelang
alleen voor het reguliere zomerse ISPoverleg, maar ook als inbreng voor de
nota Regionaal Beleid, die Van Aardenne volgend jaar gaat schrijven.
het nog rijZoals het hier staat klinkt
ook.
De
vooruitis
het
vaag
en dat
kelijk
zijn
economie
nationale
van
de
zichten
wat beter, het trekt aan, de personeelsvraag lijkt toe te nemen. De vertaling
van dat internationale gebeuren naar de
drie noordelijke provincies wordt angstvallig vermeden. In het verleden bleek
de economie vertraagd aan te trekken in

Noorden een onontkoombaar man en
zijn rol zal in de komende jaren nog
meer glamour krijgen. De spreiding van
rijksdiensten, die vandaag of morgen officieel „vestiging" van rijksdiensten
gaat heten, komt onder zijn beheer. Of
daarmee ook de ambtelijke tegenkrachten onder het Van Aardenne-bewind
vallen, staat te bezien, vrijwel zeker zal
hij die rommel overlaten aan de PTTstaatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

Nu het wat beter kan gaan in het
Noorden maar tegelijkertijd minder
aangename voornemens in petto bliiven
voor het gebied, terwijl tevens de kans
op verkiezingen groter wordt, komen er
geluiden dat het regionaal beleid voor
dat Noorden er beter uit moet komen te
zien. lemand die zowel de impopulaire
melkveehouderssanering als dat regionale beleidsaspect in portefeuille heeft,
is het VVD-Tweede Kamerlid Piet
Blauw uit Nieuwe Pekela. Hij heeft onlangs zijn boerderij aan de Herinrichting Oost-Groningen ingeleverd en
zoelct elders in het land een nieuw akkerbouwbedrijf. Kan nu meer dan ooit
vrijmoedig over bijvoorbeeld Avebe
praten. Blauw zoekt alternatieven voor
de ontwikkeling van het Noorden en is
bezorgd dat het niet goed zal gaan, de

zou dat niet
Dus
het
komt wel
nu ook gebeuren?
uitgangspunt
Dat
laatste
is
goed.
weer
tijd.
van beleid gedurende zeker de laatste komende
zes jaar en zeker van minister Van Aar„lk roep dit no-nonsens-kabinet op:
denne. De vice-premier is voor het maak het ons als coalitie mogelijk het
regionaal beleid te verdedigen. De spiegel van het regionaal beleid mag geen
lachspiegel worden", aldus opent Blauw
zijn filosofie. Hij weet een reeks voorbeelden waaruit blijkt dat het regionaal
beleid zo nu en dan langs de afgrond
lijktte gaan. „Zie de uitlatingen van Ruding over stoppen met de spreiding van
de PTT. Dat is toch een extra deuk in de

Noord-Nederland, waarom

vertrouwensrelatie Noorden-kabinetsbeleid. De publieke uitspraak van prof.

Arie van der Zwan, de directeur van de
Nationale Investeringsbank dat de
Eemshaven er nooit had moeten komen.
De NIB wordt benaderd om projecten te
financieren. Welke criteria hanteert
men daar voor beoordeling van projecten in de Eemshaven die er door het rijk
is aangelegd. De uitspraak baart me grote zorg. Ik zie hoe vanuit de gezond-

PIET BLAUW

ZUIVELINDUSTRIE
DE
neemt snel maatregelen om aan

de daling van de melkproduktie
het hoofd te kunnen bieden. Er
gaan fabrieken dicht, omdat er
minder melk komt. Het gaat om
tien procent van de produktiecapaciteit en waarschijnlijk in de
toekomst nog meer, omdat de industrie meer dan voorheen zal
gaan werken op een verhoging
van de wintermelkprijs teneinde
een gelijkmatiger bezetting van de
bedrijven met melk te krijgen. Er
zijn fabrieken, die in de zomer een
anderhalf maal zo hoge aanvoer
van melk hebben dan in de winter. Juist die melk in de top zorgt
voor overschotten.
In de afgelopen decennia is de aanvoer van wintermeik toegenomen naarmate de melkveehouderijbedrijven moderniseerden. Er kwam een regelmatiger afkalfpatroon, waarbij steeds meer
koeien in de herfst afkalfden en dus aan
de melk kwamen. Deze ontwikkeling
was vooral gebaseerd op de aankoop van
voer. Voor de boer was of lijkt de produktie van zomermelk nog steeds het
voordeligste, omdat hij dan gras kan
voeren van eigen grond, waarbij de eigen arbeid bedrijfseconomisch wel duur
mag zijn, maar zo voelt een melkveehouder dat niet.
De top van de zomermelk zal dit jaar

aanmerkelijk lager liggen dan in voorgaande jaren. De verstrekking van
krachtvoer in de zomer zal afnemen,

omdat daarmee de eerste kostenbesparing bereikt kan worden in het kader
van de contingentering van de melk.
Toen die krachtvoerverstrekking in de
zomer indertijd begon in de doorloopmelkstallen, heette dat het geven van
een „lokbrok". Het doorlopen ging dan

wat

beter.

In de nieuwe verhoudingen zal het

streven naar een gelijkmatiger aanvoer

van melk over het hele jaar toenemen
en daarmee ook de leegloop van de zuivelfabrieken in de zomer. De aanvoer
van de gemoderniseerde melkveehouderijbedrijven zal zich richten op de
winterperiode, terwijl de minder gemoderniseerde bedrijven zich nog sterker
zullen instellen op het melken op basis
van eigen voer. Dat kan mogelijk tot gevolg hebben, dat de verhouding van zomer- en wintermeik voor de fabrieken
toch ongunstiger wordt.

Natuurlijk zal

heidszorg op dit moment een hele sector
onder spanning is gezet: de garnalenindustrie met 500 arbeidsplaatsen waarvan er nu al 19 structureel verloren
op geen enkele wijze is begaan.
wezen dat de garnaal de drager van de

Terwijl

zijn voor het rijk,
ders. Als je Braks hoort zeggen dat de dus bespreekbaar
terug".
dat
want
betaalt
zichzelf
een
Avebe-schulden
ondernemersrisico
„Waarom moeten andere sectoren
zijn, moet ie beter weten. Als 5000 ledenleveranciers keer op keer schuldsane- zoals Fokker en Hoogovens meer risicoring bedrijven, kost dat de overheid ook dragend kanpitaal krijgen dan Avebe
een heleboel. Want dat inleveren door krijgt? Omdat er meer mensen werken?
Avebe-leden is een aftrekpost voor de Hoogovens kreeg 1,3 miljard van de
betaalt op die overheid voor z9.000 banen, Avebe
belastingen. De overheidschuldsanering
kreeg van Landbouw hulp van /'250
manier indirect toch de
van
maar het gaat bij Avebe ook om
bij Avebe. Als Braks wel een vorm het miljoen
schuldsanering zou kiezen vanuit
liefst 15.000 betrokkenen. Doordat Avedepartement, zou dat zich deels via de be van rijkswege anders behandeld
hogere inkomens van de boeren wel wordt dan die andere industriesectoren,
weer terugbetalen. Want ze gaan im- komt Noord-Nederland negatief in de
mers meer belasting betalen en het geld publiciteit en Avebe in het bijzonder.
Dat kan uiteindelijk in de vertrouwenskomt retour".
relatie tussen rijk en concern ongezond
„Kijk ik ga er van uit dat Avebe blijft zijn of worden.'
bestaan. De wil tot overleven is aanweAvebe nam Blauw als één voorbeeld
zig. Er is 700 miljoen aan schulden. Zeg van de gevoelens van onvrede die zich
dat er tien procent rente op betaald in het Noorden „duidelijk manifestewordt, dan kom je op 70 miljoen. Een ren", zoals hij zegt. „Je hebt ook een achectare aardappelland brengt bruto tiegroep voor die spoorverbinding, kijk
7000 op. Er is 60.000 hectare aardappel eens naar de verontrusting over de klap
land. Zon 16 procent van die oppervlak- in de garnalenbusiness". Op spreekbeurte, meer dan 10.000 ha. wordt al aangeten wordt Blauw nogal eens aangesprowend om de rentelasten op te hoesten. ken op het regionale beleid voor het
Wat een verlies is dat niet in de sfeer van Noorden dat op zijn zachtst gezegd beter
de inkomstenbelasting. Duizenden en kan. „Jazeker en ik probeer dat ook alduizenden guldens kunnen de boeren tijd uit te leggen. Er is nu overleg tussen
aan kosten opvoeren vanwege de kabinet en Noorden aanstaande. Ik heb
schuldsanering. Die vijf procent inleve- als boodschap voor het kabinet, dat het
ren is aftrekbaar. Schuldsanering moet voor ons, als sympatiserende Kamerle-

’

Los Angeles om computert'irma's te strikken. De andesnelt naarWiegel
van Friesland, deelt het Friese paspoort uit aan

’
Het Noorden
in
Den Haag

’

’

-

WAT IN DE BRUSSELSE troebelen
verloren is gegaan, is het EG-landbouwbeleid. Elk land doet weer voor zichzelf.
De invoering van de monetair compenserende bedragen was jaren geleden de
eerste stap tot hernationalisering van
het beleid. De tweede stap op die weg
was de „bergboerenregeling" om bedrijven met natuurlijke handicaps in produktie te houden, en in Brussel werd ook
de derde en beslissende stap genomen
met het vaststellen van hoeveelheden
melk die per land mogen worden gepro-

deze en gene wat tegen
de bovenstaande redenering kunnen inbrengen. Hij gaat het heel anders doen duceerd.
( n
Het gebeurde allemaal met de beste
buren doen het nog heel anders,
n z_n
«ai
zal wel, maar alles zal afhangen van bedoelingen, vooral ten aanzien van de
de regelingen, dié zullen gelden. \'
sociale positie van boeren die in de race
er uit zulleti zien. is nog niet bekend. naar modernisering van de bedrijven
Komt er voor zomermelk een zwaardere zouden afvallen. De oorzaak van deze

Die laatste opmerking van Blauw is
niet toevallig gemaakt. Er kan uit blijken dat de VVD-lijn in de komende jaren regeringsbeleid zal zijn dat men
welwillender zal staan tegenover bijeen
voorbeeld een weg, een spoorlijn,
buitendijkse werf een volwaardiger

noordelijk vliegveld, een verbetering
van kansen voor bijna kansrijke industrieën dan voor vagere oplossingen als
werktijdverkorting en zachte sectormaatregelen. Die lijn zit niet alleen bij
Blauw in het hoofd, ook bii zijn minister
van Regionaal Beleid, Vestiging van
Rijksdiensten en andere economische
Zaken, drs. Van Aardenne. Het Noorden
zal dus in de komende gesprekken weten waar de Haagse gedachten naar uitgaan. Om daar al teveel naast te gaan
sporen lijkt op zijn minst onhandig en
zal extra bobbels in de lachspiegel van
het regionaal beleid veroorzaken.

infectie was. Waarom moet een garnaal
uit Bangla Desj de economie rond Zoutkamp beïnvloeden? Kijk eens naar de
dreigende opheffing van het personenvervoer vanuit het Noorden naar Duitsland op de lijn Groningen-Bremen, terwijl nog steeds vertraging zit in de aanleg van de vierbaansweg naar Duitsland. Dwing het Nooren niet in een isolement. Dat constateer ik omdat die weg
er nog niet is. Het stoppen van de versnelde uitvoering van de Herinrichting
Gronings-Drentse Veenkoloniën en het
uitkleden van de restanten. Oorpronkelijk zou er heel wat kunnen en mogelijk
worden, wat overblijft is heel duidelijk
een minimum".
Blauw constateert niet alleen feitelijke voorgenomen verslechteringen in
het Noorden. „Avebe zorgt in het hele
gebied voor een niet te onderschatten
twijfel, zelfs spanning. In Wolvega zei
minister Braks onlangs: schuldsanering
is niet bespreekbaar. Dat is een lichtvoetige opmerking. Avebe moet je zien in
het rijtje Volvo, Fokker, Hoogovens,
ook allemaal sectoren waarin maar één
bedrijf functioneert net als Avebe in de
zetmeel. Avebe is op zich toch een unieke sector. Die andere ondernemingen
worden vanuit Economische Zaken regelmatig van behoorlijk wat geld voorzien. Onlangs kwam er 800 miljoen risicodragend kapitaal voor Fokker beschikbaar. Ornaat Avebe vanuit Landbouw wordt begeleid en niet onder Economische Zaken valt, ligt het daar an-

’

men met de produktiemodernisering en
die nog in de normale groei zaten in
1983, zullen dat jaar als basisjaar nodig
hebben. Tussen de verschillende streken van Nederland liggen de belangen
ook anders. De melkproduktie in net
Westen bijvoorbeeld is achtergebleven
als gevolg van stadsuitbreidingen e.d.
Als daar 1981 als basis wordt genomen, is
er voor de boeren die hun produktie nadien hebben uitgebreid, _geen vuiltje aan
de lucht. Hun melk vult de weggevallen
hoeveelheid van stoppende boeren bij de
fabriek aan.
Als 1983 en hetzelfde geldt min of
meer voor 1982 het basisjaar wordt, bet ekent het, dat de contingentering over

pommeranten
in landbouw
even vechten

bleem is daarmee geheel teruggebracht
tot Nederlandse verhoudingen. Pas als
de melk tot zuivel is verwerkt, begint er
«veer zoiets als een EG te werken.

zorgen", is zijn wens.

Door Jan Hensema

Braks laat

contingentering te gelden dan voor wintermeik? Dus twintig procent beperken
in de zomer en nul in de winter? De zuivelindustrie zou de vlag uitsteken bij die
oplossing en bij de voedingsbonden ging
hij halfstok. Én het Landbouwschap?
Het kan geen vlag vinden.
De tegenstellingen in de landbouw en
de zuivelindustrie omtrent de uitvoering
van de contingentering zijn groot. Dat is
de reden, dat Landbouwschap noch FNZ
(coöperaties) met een standpunt inzake
die regeling naar voren komt. Ze hebben het binnenshuis niet uitgevochten.
In een toespraak in Wageningen liet minister Braks deze week alle mogelijkheden nog open: een contingentering per
regio, per fabriek of per boer, en dan bestaat er nog de keuzemogelijkheid van
het basisjaar 1981,1982 of 1983. Het pro-

mogelijk moet blijven, het regionaal beleid te verdedigen. -Naar het
Noorden toe, naar de Bestuurscommissie
Noorden des Lands zeg ik tegelijkertijd:
kom in vredesnaam met ludieke gedachten, die hout snijden. Met echte alternatieven. Dwing ons niet dat we door het
ontbreken van alternatieven toestaan
dat acties voor bet PNL-gebied Limburg
voorrang krijgen". Blauw doelt op de
tientallen miljoenen die Limburg wel
kan gebruiken voor een vliegveldverbetering in Beek en die uit het landelijke
regionale Inleid komen. „Het Noorden
moet voor voldoende harde projecten
den,

Van Aardenne belangrijk voor Noorden
DEN HAAG - Terwijl de nabije toekomst van het Noorden in
en maanden op het spel staat, neemt de activide komende weken
een ei van Columbus te vinden, dus weer toe.
dat
doel
voor
teit om
der
koningin, Henk Vonhoff van Groningen,
Ne ene commissaris
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De
Veemarkt

hinkstapsprong in de afgrond lag en ligt stra staan een beleid voor, waarbij de
ontwikkeling van de landbouw niet op
in het ontbreken van een echte Europese munteenheid. Die Eurodollar is er slot gezet wordt. Er is op korte termijn
niet en het is een utopistische veronderwel een socialer beleid denkbaar, maar
op den duur zal een geketende boer in
stelling te menen, dat hij er ooit zal komen. De lidstaten van de EG zouden moeilijke sociale omstandigheden kodaarmee hun monetair beleid, het grote men.
pokerspel tussen de landen onderling,
uit handen geven. De ministers en andeDE BOEREN IN EUROPA zijn socire grootheden kunnen zonder eigen aal al in de steek gelaten, toen Mansholt
munt nationaal geen „beleid" voeren.
een landbouwbeleid opzette, dat achteraf de dekking blijkt te ontberen van een
Het doevige aan de huidige situatie is, uniform monetair systeem. De knauw
dat er geen grein beleid in lijkt te zitten. komt nu. Als de regering de landbouw
Het enige wat lijkt te tellen, is de verdesociaal in de steek laat, heeft ze weer een
ling van de buit: wie kan wat naar zich
roep, die ze aan anderen ten voorbeeld
toe trekken. Als Braks in Wageningen
an stellen om bij hen ook veren te
prinsheerlijk de mogelijkheden de re- plukken. Het is er mee als bii het fatsoevue laat passeren, dan lijkt daar geen neren van een baard: pas wanneer alle
enkele overweging van algemeen behaar is weggeknipt is er evenwicht.
lang aan te pas te Komen, alsof er niet
Toch is de beperking van de melkproover de toekomst van melkveehouderij
voor uitkeringstrekkers een
duktie
en zuivelindustrie beslist moet worden.
mooie gebeurtenis. Nederwonderlijk
Dat is wel in de eerste plaats een zaak
verliest
er namelijk een export
land
die de boeren aangaat, maar er zijn ook door van een miljard
gulden en om de
belangen
bij betrokken.
andere
toch
draaiende
te houden en
economie
op
van
de
industrie
peil te brende
afzet
In de discussie over de contingentein
uitkeringen
gen,
kunnen
de
sociale
gering is dat nauwelijks aan de orde
miljard
rekenen.
blijven
op
dat
dit land
weest. Beleid is er slechts van twee kanAls
de exportindustrie in Nederland
een
Uiterst
links
wenste
voorgesteld.
ten
blijft
profiteren van de huidige opleving
achterblijvende
beleid dat de technisch
in
de wereld, dan kunnen de sociale uitboeren sociaal veilig zou stellen. Meer keringen
met hetzelfde bedrag omlaag
naar rechts zwalkten politici door hun
export omhoog gaat. Of zou miniseigen sop, waarbij de een meer en de als de
Van
Aardenne socialer denken?
andere minder het sociale aspect voorop ter

f

Dergelijke overwegingen spelen ook
daarbij
jaar
een
mee bij de contingentering van de melkJoop den Uyl kwam
op het agrarisch congres van de produktie per regio, per fabriek of per
'vdA met de fraaiste „oplossing". De boer en bij de vraag naar het basisjaar.
boeren moesten zich verenigen in pro- Boeren die in 1981 al de optimale (de
duktiecoöperaties, een ander woord meest gunstige) produktie van hun bevoor een snelle schaalvergroting in de drijf naalden, zullen aandringen op 1981
landbouw. David Luteijn en Geert Hof- als basisjaar. Boeren, die wat later kwa-

feleden

geen kijk op, omdat de melk voor zeventig procent in handen is van vier grote
ondernemingen, die elkaar de vliegen
niet zullen afvangen of laten afvangen.
Industriële belangen zullen zich in deze
dagen acher de schermen van het ministerie duchtig roeren
De voorsprong, die de coöperatieve
boeren in Friesland hebben, zal in de
komende jaren geleidelijk teniet worden gedaan. De zuivel floreerde hier op
een toenemende melkaanvoer. De boeren ontvingen een hoge prijs voor hun
melk in vergelijking met die welke boeren kregen, die bij een minder vooruitstrevende industrie hun melk kwijt
moesten. Er blijven natuurlijk mogelijkheden om leuke dingen in de markt
te doen, maar het grote verhaal is afge-

alle melkveehouders wordt omgeslagen.
Daar profiteren degenen van, die debeide laatste jarentegen de klippen hebben lopen.
opgemolken om een zo groot mogelijk
DE KLEINE VERHAALTJES begincontingent toegewezen te krijgen. Zij
Om een prijsdaling van het melknen.
kunnen dan rustig terugzakken naar het
ontlopen zullen de boeren die gevee
te
hun
optimale
produkniveau, waarop ze
noeg
stalruimte hebben, met een lagere
tie hebben.
per koe zoveel mogelijk de
produktie
ALLES OP EEN RIJTJE zettend zijn dieren in leven proberen te houden tot
er negen mogelijkheden voor continer een gunstig moment in de veeafzet
gentering; er'zijn er immers per basis- aanbreekt. Als er een overschot van een
jaar drie. Ruimte genoeg voor de pommiljoen melkkoeien op een melkveestameranten in de landbouw- en zuiveltop pel van 25 miljoen is, dan lijkt dat prijsom als wilde katten over elkaar heen te drama niet eens zo groot te worden. Van
rollen. Braks heeft ze nog een week de die melkveestapel gingen er toch jaartijd gegeven om te rollen. ledere voor- lijks ook minstens vijf miljoen naar de
welke mogelijkheid dan slager.
stander vanhardheidsgevallen
als motiook, zal de
De superheffing, die de boer in het
vering voor zijn standpunt aanvoeren.
moet houden,
contingenteringsgareel
Het geringste aantal hardheidsgeval- zal een drukkende werking hebben op
len zal ontstaan bij een contingentering de produktie per dier. De hele cijferbrij
met 1983 als basisjaar en bij een contin- van de melkcontrole raakt zo van de
gentering per fabriek, mits een over- kook en alle mogelijke vergelijkingen
schrijding van het contingent wordt te- met andere jaren gaan niet meer op. Nu
ruggevoerd naar de individueleveehou- de melkveehouders
teruggedrukt worder. De gemakkelijkste oplossing is zonden naar een ouderwetse situatie met
der meer een contingentering per faminder krachtvoer, zou er belangstelbriek, waarbij de superheffing over het ling kunnen komen voor een minder
extra wordt opgebracht door alle melkuitgesproken melkkoe, dan de laatste javeehouders bij die fabriek, het zoge- ren het geval is geweest. Met een jaar of
naamde mengprijssysteem, welk sy- wat wordt het interessanter om eens een
steem overigens door de raad van minis- vlezig beestje te kunnen verkopen. De
ers is uitgesloten.
stijgende melkproduktie per koe en de
De aantrekkelijkheid van dat systeem beperking van de melkproduktie zouzit in het behoud van de bestaande den kunnen leiden tot een rundvleesteiedereen dat straks gaat zegafzetmarkten voor de ondernemingen, kort. isAls
het
niet waar.
gen,
die zich hebben gespecialiseerd op kaas
markten
te
kunnen
en condens. Om die
WAT ER GELIJK BLIJFT, is het
behouden, zullen ze straks echter melk praat over de melkprijs. De Zuid-Oostmoeten aankopen bij ondernemingen, Hoek in Oosterwolae was de eerste die
die niets anders gedaan hebben dan bo-in- de prijs(pot) over 1983 bekend maakte.
ter en poeder produceren voor de
De nabetaling in Oosterwolde beloopt
levering. Dat berooft coöpererende boe- 8,3 cent per kilo melk en met de tankren van de afzetmarkten, die ze hebben melktoeslag mee wordt het 10,11 cent.
opgebouwd.
De Frico-Domogroep is er nog niet geheel uit en komt pas eind van
zemaand met een bekendmaking. Het blad
zou
de
industrie
een
Een mengprijs
kere bewegingsvrijheid hebben gege- Melkspiegel zal daarom op 27 april verven, indien de mogelijkheid had bestaan schijnen, de leden van „Torenmeter" in
om melktoewijzing van andere fabrie- Oldeboorn, opgenomen in de Frico-Doken, eventueel uit andere landen, over mogroep, hebben hun gemoed dan al
te nemen. Met de vaststelling van lan- kunnen luchten op de ledenvergadedencontingenten is die mogelijkheid ring. Het gelamenteer zal wel niet tot
van de baan. Binnen Nederland is er ook Griekenland doordringen.
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HEERENVEEN
WOONHUIS MET ERF
■
_^
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B
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HET MEER 54 EN 56

«____-_-.

!______.

RUIM WOONHUIS

HALFVRIJSTAANDE

WONING
TE OOSTERWOLDE

T.o.v. NOTARIS MR. N. F. MULDER TE HEERENVEEN zal op MAANDAG 9 APRIL 1984 om 3.30 uur
n.m. in café La Paix, Heideburen 7 te Heerenveen,
FINAAL publiek worden verkocht:
HET WOONHUIS MET ERF EN TUIN
aan Het Meer 54 en 56 te Heerenveen,
root 7.24 are.
NGEZETop/70.381,-.
AANVAARDING EN BETALING uiterlijk op 7 mei

LEEUWARDEN

JOH. KOENESWEG 5

Eenspeyek,,^

NOTARIS MR. S. BOSCHMA TE OOSTERWOLDE
zal op WOENSDAG 11 APRIL 1984 om 2.00 uur n.m.
in hotel „De Zon" te Oosterwolde PROVISIONEEL
PUBLIEK verkopen voor de familie De Nekker:
het HUIS NUMMER 5 met schuurtje, erf
en tuingrond AAN DE JOH. KOENESWEG TE OOSTERWOLDE, groot 2.92 are.
1984.
AANVAARDING: dadelijk na betaling, in eigen geBEZICHTIGING op de dag der verkoping van bruik.
2.30-3.30 uur n.m.
BETALING: uiterlijk 25 mei 1984.
BILJETTEN verkrijgbaar bij genoemde notaris, Bur- BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 13.00-14.00
Falkenaweg
46 te Heerenveen uur n.m.
gemeester
(05130-26465).
Inlichtingen en veilingbiljetten verkrijgbaar op het
notariskantoor, Snellingerdijk 608, tel. 05160-3741.

f

„WITTE HUIS"

HASKERHORNE
Kerkepad 42

HEERENVEEN

WOONHUIS
met BERGING

Ten verzoeke van het Bureau Beheer Landbouwgronden, zal notaris A. KOOPMANS TER STANDPLAATS JOURE op DINSDAG 17 APRIL 1984, des
morgens om 11.00 uur in café Hielkema, Jousterweg 43
te Haskerhorne, FINAAL publiek verkopen:
het WOONHUIS met gedeelte SCHUUR,
ERF en kampje WEILAND, nlaatselijk
bekend als het „WITTE HUIS", staande T o v notaris MR. N. F. MULDER te HEERENVEEN,
en gelegen aan het Kerkepad 42 te HAS- zal op DONDERDAG 19 APRIL 1984 om 2.00 uur n.m.
KERHORNE, groot 41 are 20 centiare.
in café De Heij, Binnendijk 52 te Rottum, krachtens
90.999,-.

WEEGBREE 20

Bod:

’

artikel 1223 BW, FINAAL PUBLIEK worden VER-

AANVAARDING: 15 mei 1984.
BETALING: 15 mei 1984.
LASTEN: voor koper vanaf 1 januari 1985. De gebouwen dienen aan het agrarisch gebruik te worden onttrokken.
Alle noodzakelijke vergunningen voor vestiging,
verbouwingen etc, dienen door de koper te worden
aangevraagd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Scharsterland of bii besturen van andere openbare lichamen. De mogelijkheden
ter zake zijn door het bureau niet onderzocht.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 10.00-11.00

KOCHT:

VEILINGBILJETTEN verkrijgbaar ten notariskanto-

■

uur.

re, Omkromte 2 te Joure. (Telefoon 05138

- 3685).

EEN PERCEEL GROND

het WOONHUIS met BERGING en ERF
aan de WEEGBREE 20 te HEERENVEEN, groot 1.35 are.

’

INGEZET op 74.567,-.
AANVAARDING en BETALING: uiterlijk 17 mei

Mr. R.N. Idema, notaris te Roordahuizum, zal in samenwerking met
Mr. H.E. Mulder, notaris te
Drachten, op woensdag 11 april
a.s. finaal in Hotel de Watersport
te Wartena, 's middags om 14.00 uur,
krachtens artikel 1223 8.W., publiek

GELEGEN NABIJ HET TJEUKEMEER
NOTARIS A. KOOPMANS TER STANDPLAATS
JOURE, zal op WOENSDAG 11 APRIL 1984, des morgens om 11.00 uur in hotel-café-restaurant Wind, Marwei 51 te Delfstrahuizen,PROVISIONEEL PUBLIEK
verkopen:
EEN PERCEEL GROND AAN DE MARWEI TE DELFSTRAHUIZEN, gelegen
nabij het Tjeukemeer, groot 10 are 65 ca
(de aanwezige sparrebomen zijn bij de

verkopen:

hef w.nlre/-woon/.u.s met pakhuis
ca. Hoofdstraat 45 en 39 te
Wartena, gemeten op 4.21 are,

(laatstelijk in gebruik als cafetaria).
Bod:

0
___

—_
——*

EEN PERCEEL WEILAND
GELEGEN AAN DE WESTERSEDIJK
EN HET TJONGERPAD
(INGANG BIJ HET GEMAAL)

II I

>^

| Weiland nabij

publiek verkopen:

ten.

uur.

VEILINGBILJETTEN zijn te verkrijgen ten notariskantore, Omkromte 2 te Joure, tel. 05138-3685.

_-

GROTE BREEDSTRAAT 44
KOORNMARKT 10

koopsom.

BETALING koopsom uiterl. 1 juni a.s.
BEZICHTIGING op de VERKOOPDAG v.a. 4.00 uur
n.m.

BILJETTEN verkrijgbaar ten notariskantore, Stationsweg 19, tel. 05190-4915 en bij de oproeper, de heer

K. Tj. v. d. Veen te Oenkerk.

_\

Betaling uiterlijk 8 mei 1984.
2" \_ Biljetten met uitvoerige gegevens en
situatietekening verkrijgbaar ten
II l
notariskantoor, Stationsweg 49 te
!_: Drachten. (Tel. 05120-12205.)

>^

PERCEEL WEILAND
MET POEL

1e WINKELSTAND

perceel.
Het te veilene is gelegen in 't centrum van Dokkum
aan één v. d. drukste winkelstraten.
AANVAARDING GEHEEL ONTRUIMD na betaling

_

o<j

DOKKUM
NOTARIS MR. K. D. DE VRIES te DOKKUM zal op
WOENSDAG 11 APRIL a.s. des av. 7.00 uur in cafévrest. „Old Inn" te Dokkum, krachtens art. 1223 lid 2
B.W. PROV. PUBL. verkopen:
het WINKELPAND met BOYENWONING, MAGAZIJN etc. a.d. GROTE
BREEDSTRAAT NO. 44 en het aangrenzend WINKELPAND met voorm. boyenwoning a.d. KOORNMARKT 10 TE DOKKUM, totaal groot 504 m 2; te veilen als één

—■

Beide percelen gedraineerd en ook
n geschikt voor aardappel- en maisteelt.
w Aanvaarding vrij van pacht na
jt_\ Z betaling.

—-■

WINKELPANDEN

percelen weiland, gunstig
gelegen ten zuiden van de
Folgerenlaan onder Drachten,
respektievelijk groot 1.98.90 H.A.
en 1.72.90 H.A.
twee

NOTARIS MR. S. BOSCHMA TE OOSTERWOLDE
zal op DONDERDAG 12 APRIL 1984 om 11 uur v.m.
in het Dorpshuis te Makkinga FINAAL PUBLIEK

geveild:

verkopen voor de heer J. de Haan:
EEN PERCEEL WEILAND, gelegen
AAN DE BALKWEG TE MAKKINGA,
vrij van pacht, groot 3.09.20 ha (geen ruilerk. lasten).

*

gestelde vordering tot
scheiding,
subsidiair ta
scheiding van tafel mi

1. het WOONHUIS HEMERT 10 met veestalling, schuur en perceeltje weiland
TE BURGWERD;
2. een PERCEEL WEILAND OP HE
MERT ONDER BURGWERD. groot
ongeveer 4.01.50 hektare;
HARLINGER
3. het WOONHUIS
STRAAT 37 met grond te BOLS-

met

fe
een nevenvordenna

De griffier der rechtbartt
Leeuwarden roept op THLK
SCHAAFSMA. zonder bet»
de woon- of verblijfplaatsl»
nen het Koninkrijk, om a
woensdag 18 april 1964.
9.35 uur te verschijnen %

WITHERFN
4. het
WOONHUIS
STRAAT 37-37a met grond te BOIS
WARD (verhuurd, doch benedenwoning binnenkort vrij van huur);
5. derestanten van het WOONHUIS VAN
OSINGAWEG 5 met grond TE SCHETTENS.

terechtzitting met geslote

deuren in het paleis van jwt
tic te Leeuwarden, Wilhekiv
naplem 1. teneinde te word»
gehoord naar aanleiding»
een door zijn echtgenote *■
gestelde vordering tot edescheiding, subsidiair td»
ding van tafel en bed, met f*venvorderingen.

Verdien door nu te kopen,
tenminste/ 15.000,-extra
subsidie!!

NOTARIS Mr. S. BOSCHMA TE OOSTERWOLDE
zal op WOENSDAG 11 APRIL 1984 om 2.00 uur n.m.
in hotel „De Zon" te Oosterwolde PROVISIONEEL
PUBLIEK verkopen voor de fam. G. Hofma:
het HUIS nr. 12 met schuurtje, erf en tuingrond AAN DE TEN HOORINGERLAAN TE OOSTERWOLDE, groot 1.40
are, voorzien van cv.
AANVAARDING: dadelijk na betaling in eigen ge-

fJ

\v

:

"

Inlichtingen en veilingbiljetten verkrijgbaar op het
notariskantoor, Snellingerdijk 608. tel. 05160-3741.

■■■
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WOON- EN WINKELPAND

STIENS
Nog slechts twee halfvrijstaande riante herenhuizen met
op het zuiden. (Reeds 6 verkocht).

TE TWIJZEL

-

NOTARIS MR. G. SLOBBEN TE BUITENPOST zal
op WOENSDAG 18 APRIL 1984, 's avonds 7.30 uur in
wegrestaurant Twijzel te Twijzel PROVISIONEEL
PUBLIEK verkopen, kr. art. 1223 8.W.:
het PAND, waarin WONING en WINKEL, met er. garage(+ 13 xl5m), HOKKEN, KAPSCHUUR, ERF en verder toebehoren,
gelegen
AAN
DE
RIJKSSTR.WEG LEEUW.-GRON. TE
TWIJZEL, pi. bek. Optwizel 29, groot 28.15

INDELING: zijentree, grote woonkamer 40 m
mers, mogelijk 5 slaapkamers, luxe badkamer

2,

garage, tuinen

keuken,

4 slaapka*

traditionele bouw, hardhouten kozijnen weinig onderhoud
uitstekende isolatie waardoor lage stookkosten.

’ ’

PRIJS ALL-IN 146.000,-.
SUBSIDIE TOTAAL 34.000,- (volgens oude premie-B

Maandlast bij 100% hypotheek in 1985
Vergelijk dit met uw huidige huurwoning.

aren.

’

regeling)

540,-

Vrijblijvende inlichtingen:

INDELING: voorkamer, woonkeuken, winkelruimte,
magazijnruimte, kelder, bijkeuken, gang, slaapkamer,
douche, wc. Boven: overloop, 2 slaapkamers, zolder-

MAK.KANT. ZIJLSTRA

-

ruimte.

W. MARTENSSTR. 1 DAMWOUDE
TEL. 05111-3483

AANV. in eigen gebr. uiterl. 1 juni 1984.
BETALING van de koopsom uiterl. op 1 juni 1984.
BEZICHTIGING op de le verkoopdag 's avonds tussen 6.30-7.30 uur en op de zaterdagen 's morgens tussen

BOUWBEDR. BLOEMSMA
ACHLUM - TEL. 05176-1235

10.00-12.00 uur.
VERKOOPBILJETTEN verkrijgbaar bij voormeld
restaurant en ten notariskantore.

BEDRIJFSRUIMTEN:
—

■ï Bl_^^______________É

\itn_\

Leeuwarden,
naplem 1, teneinde WilheK
te wonu,
gehoord naar aanleer»
een door zijn echtgenotett
tie te

WARD;

CENTRUM BIJ BUSSTATION
TEN HOOIRINGERLAAN 12, MET CV

-■

*

Nadere aankondigingen volgen.
Mr. L. A. DETMAR, NOTARIS TER STANDPLAATS DE GEMEENTEN BOLSWARD en
HENNAARDERADEEL.

WONING
OOSTERWOLDE

liT.li

13»/'

Op 18 APRIL 1984 zullen PROVISIONEEL werden

MET GARAGE EN HOKKEN

Mr. H.E. Mulder, notaris te
Drachten, zal op dinsdag 17 april
a.s. provisioneel en op dinsdag 24
april a.s. finaal, telkens 's middags
om 14.00 uur in Café Douwes,
Stationsweg 167 te Drachten,

T.v.v. het Waterschap Boarnferd zal NOTARIS A.
TER STANDPLAATS JOURE, op
WOENSDAG 11 APRIL 1984, des morgens om 11.00
uur in hotel-café-restaurant Wind, Marwei 51 te Delfstrahuizen, PROVISIONEEL PUBLIEK verkopen:
EEN PERCEEL WEILAND, gelegen
AAN DE WESTERSEDIJK EN HET
TJONGERPAD ONDER DELFSTRAHUIZEN, groot ± 2 ha.
AANVAARDING: na goedkeuringGedeputeerde Sta-

KOOPMANS

jon^

VEILING WEILAND
EN WOONHUIZEN

3.09.20 HA AAN DE BALKWEG

Folgerenlaan
Drachten

9''«ie7d^^>

Leeuwarden roept on I»:
METTIN SAHIN,
kende woon- of verbljffni.
binnen het Koninkrijk
om
woensdag 18 april
09.45 uur te verschim*,
terechtjrittmg met a__
deuren in het paleis

Nieuweweg 1 te Leeuwarden (tel. 058-I—ö—).

uur n.m.

Betaling: uiterlijk 11 mei 1984.

Bezichtiging: op de verkoopdaq van
_, 13.00 - 14.00 uur 's middags.
Biljetten: met nadere gegevens
verkrijgbaar op de notariskantoren,
De Tri|e Romers 13 te Roordahuizum
\Z en Stationsweg 49 te Drachten.

ONDER DELFSTRAHUIZEN

BETALING: uiterlijk 14 dagen na goedkeuring Gedeputeerde Staten.
LASTEN: vanaf 1 januari 1984.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 9.00-11.00

’

Aanvaarding: onmiddellijk na
betaling.

_

„———„*.,

VOORLOPIG BERICHT

MAKKINGA

.^

*

bruik.
BETALING: uiterlijk 25 mei 1984.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 13.00-14.00

57.009,-.

vi-rko-

"n

VRIJ VAN PACHT

\

PROVISIONEEL publiek

vlak. Boordit.pte
2000 mm! Boor
eens wat
aan bn: informatie

HET WOONHUIS, voorzien van een c...
_**_trale verwarming.siiisUll.itic,«■l
PORT EN BERGING. VOOR EN ACHj M
TERTUIN aan de Harmcn Svtstrawei
MACHINEFABRir
(ei
are
gr.
1.78
K en
Leeuwarden, kad.
MEIJER
grond).
Oudetxldidiik
894
9<"9 NG S. Jacobs
VRIJ TE AANVAARDEN NA BETALINGI__.oU-H.UU
Teletoon
BEZICHTIGING op de verkoopdag van
05189-1232^'
uur en na afspraak.
""
NADERE INFORMATIE EN BILJETTEN verkrijg- De
baar ten kantore van notaris mr. J. K. K.u U-makers.

"PERCEEL WEILAND

Bedrijfspand te
Wartena,
Hoofdstraat 45
en 39

TE DELFSTRAHUIZEN

koop inbegrepen).
AANVAARDING: op 11 mei 1984 of eerder na betaling.
BETALING: op 11 mei 1984 of eerder na aanvaarding.
LASTEN: vanaf 1 januari 1984.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 9.00-11.00
uur.
VEILINGBILJETTEN zijn te verkrijgen ten notariskantore, Omkromte 2 te Joure, tel. '05138-3685.

54 te Leeuwarden,

Ingezet op / 61.610,-.
1984.
AANVAARDING: dadelijk na betaling in eigen geBEZICHTIGING: op de veilingsdag 1.00-2.00 uur n.m. bruik.
en na overleg met genoemde notaris.
BETALING: uiterlijk 10 mei 1984.
BILJETTEN verkrijgbaar bij genoemde notaris, Bur- BEZICHTIGING: vrij.
46 te
Heerenveen
Falkenaweg
gemeester
op
VEILINGBILJETTEN met kaartje verkrijgbaar
(05130-26465).
het kantoor van notaris Boschma, Snellingerdijk 60-B,
tel. 05160-3741.

AAN DE MARWEI

ü

MET CARPORT EN BERGING

___________

_

_-

v_____*~w

_»»~~~«^^

VRIJ VAN PACHT

TIETJERK

NOTARIS MR. J. A. DE VRIES TE GIEKERK is van
plan om op VRIJDAG 13 APRIL 1984, PROVISIONEEL en op DONDERDAG 19 APRIL 1984, FINAAL,
telkens 's avonds om 8.00 uur in „De Sanjes" te Tietjerk, publiek te verkopen:
EEN PERCEEL WEILAND met poel TE
TIETJERK nabij de weg naar de Lytse
Geast, groot 1.77.50 ha.
Het perceel ligt in de ruilverkaveling Tietjerksteradeel.
BETALING: uiterlijk 1 mei 1984.
AANVAARDING: in eigen gebruik direct na betaling
van de koopsom.
INLICHTINGEN en biljetten bij de oproeper de heer
K. Tj. van der Veen te Oenkerk en het notariskantoor
te

Giekerk (tel.

05103-1221).

Leeuwarden
Breedstraat 63
k

Winkelwoonhuis

,(nabijsadNieuweburen)
f centrum 9e|egen
k

direct leeg
** Eigen
grond
Vraagprijs 59.000,** Eventueel
te huur
Inruil bespreekbaar
*
1

’

Leeuwarden
Dirk BouU.traat 28/30
Bedrijfsruimte van ca. 210 m'
Voor vele doeleinden geschikt
Nabij rondweg gelegen
Goed trekbaar
Direct eeg
E,gen grond
Vraagprijs 89.000,-

***
**
**
★Gunstige

,

’
■
<|rh

financienngsmogelijkhe-

__m_________m

I ||
fl
fl

fl
fl
fl ■
MW
L D Faber BV
„ . ~„,/.-?
fl
fl
fptjSW Verlenode SchranS'

iVUE 8932 NS Leeuvvary

____§ Tel 058-151555
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Van Aardennes
Amerikaanse visie

Kerkdiensten

-

DEN HAAG De Amerikaanse televisiekijker heeft vorige week een
oomerkelijk beeld voorgeschoteld gekregen van de Nederlandse samenleving- Een soort Paradi-S waar het geld links en rechts wordt uitgedeeld, de
speelt, hasj op elke straathoek vrij te koop is, mis„verheid suikeroompje
voorzieningen
sociale
eerder regel dan uitzondering is, arbeidsonvan
bruik
geschikten op grote schaal simuleren om een uitkering te krijgen en de buitenlandse werknemers de zaak massaal belazeren.
koord werd al uitgegaan van een aantal
van 900.000 werklozen in 1986, voor een
deelals direct gevolg van het eigen kabinetsbeleid (bezuinigen leidt nu eenmaal
tot verlies aan werkgelegenheid) en de
groei van de beroepsbevolking. Deels
ontwikkelingen waar het kabinet weinig aan kan doen; deels ook beïnvloedbare processen. Maar de regering lijkt
het spoor een beetje bijster. Premier
Lubbers durft wel de werkgevers „Jan
Saliegeest" te verwijten omdat zij niet
investeren, maar zeli doet het kabinet
op wat aarzelend op gang komende pro-

-

jectjes na

De overheid zou een voorbeeld kunnen zijn op het punt van de arbeidstijdverkorting en het Ln dienst nemen van
werkloze jongeren in verkorte werkweken. Maar waar in het bedrijfsleven in
tal van cao's arbeidstijdverkorting is af-

Uit de
Kamer
geklapt

gesproken, gebeurt bij de overheid vrij-

wel niets. Het ingeleverde salaris is gewoon ingeboekt als bezuiniging. Intussen moeten de ambtenaren wel inleveren en staat hen, als Ruding zijn zin
krijgt, nog meer te wachten. Het kabinet
zoeltt het tot nog toe vooral in de lonen,
maar de bereidheid om te blijven inleveren staat en valt met het vooruitzicht dat
er ook inderdaad met dat ingeleverde
geld iets gedaan wordt om de werkgelegenheid te verbeteren. Andersom zal er
op dat punt niets gebeuren als niet wordt

Een leuk bericht voor de bijna 900.000

onvrijwillig werklozen, de honderdduizenden arbeidsongeschikten, van wie
velen tegen hun zin door hun werkgevers in de WAO geloosd zijn, de bijstandsmoeders die aan de grond zitten,
de echte minima en de buitenlandse
werknemers die hier voor ons het vuile
werk zijn komen opknappen. De film
van de Amerikaanse televisiemaatschappij CBS was een groteske vertekening van een werkeliikneid, een karikatuur waar ie om zou kunnen lachen als
hij niet zo Kwaadaardig was. Maar is er
een wezenlijk onderscheid tussen deze
film voor een volk dat nauwelijks sociale zekerheid kent en gewend is aan een

.

"

- er ook weinig aan.

ingeleverd. Een vicieuze cirkel dus die

om doorbreking vraagt.

'

.

"i

Hit probleem is dat arbeidstijdverkorting pas zinvol is als de economie
over de jeugdwerk«loosheid, weten we dat Van Aardenne groeit. Anders zakken de bestedingen
niet toevallig tot dergelijke simplisti- veel te ver in, wat een averechts effect
sche uitspraken is gekomen. De discussie kan hebben op de economie en het herging over een notitie van arbeidsminis- stel juist kan blokkeren. Het is daarom
ter De Koning, die constateerde dat het niet vreemd dat in politiek Den Haag nu
kabinet op het punt van de bestrijding in toenemende mate wordt gesproken
van de werkloosheid tot nog toe gefaald over belastingverlaging, om ruimte te
Maar Van Aardenne verwees ook scheppen voor enerzijds de bestedingen
l heeft.
toen al doodleuk naar de naoorlogse ja- en anderzijds de bereidheid te stimuleren toen het probleem van de arbeid ren om voor arbeidstijdverkorting in te
jwerd opgelost door emigratie van dvi- leveren.
I,zenden jonge Nederlanders.
Natuurlijk zal dat gevolgen hebben
Wie wil werkenvindt altijd wel werk, voor het financieringstekort, tenzij nog
nietwaar, desnoods in Australië of Canameer bezuinigd wordt (met weer banenda. In het Elsevier-interview bagatelliverlies). Maar daar staan inverdienefseert Van Aardenne de werkloosheid fecten als een aanzwengelende econonog eens, „want er is immers nog geen tv mie, een betere verdeling van het werk
voor werklozen en er zijn toch ook geen en dus daling van het aantal uitkeringen
grote betogingen
door werklozen." Nou en van de kosten van de sociale zekerdan. Je zou de opmerkingen van Van heid tegenover. Geen tovermiddelen,
Aardenne schouderophalend kunnen maar er gebeurt dan tenminste iets. Talatdoen als leuterpraat, ware het niet dat loze economen van naam hebben er al
tekenend zijn voor de krachteloos- voor gewaarschuwd dat het star vastneid die het kabinet beheerst als het om houden aan het bezuinigingsbeleid de
«e bestrijding van werkloosheid gaat.
werkloosheid alleen maar zal vergroten,
waardoor het kabinet alleen maar weer
Het kabinet is daarvoor de laatste we- nieuwe bezuinigingen zal moeten doorken enkele malen uit onverdachte hoek voeren, die op hun beurt weer... etc.
°P de vingers getikt. CDA-fractieleider
ue Vries verweet op een CDA-bijeenHeel langzaam groeit het besef dat er
komst in Mierlo het kabinet op het punt
iets
moet gebeuren. Maar tot het kabinet
yan de werkgelegenheid „het erbij te la'en zitten".Waar
dat besef nog maar langzaam door
lijkt
blijven de eigen werk- te dringen.
De uitlatingen van Van Aargeegenheidsplannen van het kabinet, denne en Lubbers
en het fatalisme uit de
waarom gebeurt er vrijwel niets aan ar- notitie van De Koning
spreken boekdet,lJ dverkortin§?. zo vroeg hij zich af.
Ü" VVD-collega Nijpels deed er vorige len over de instelling in die kring. Voor
honderdduizenden onvrijwillig
n°g een schepje bovenop door de
m.ii
werklozen
is er in elk geval één vooruitonuuit te zeggen dat ..een beleid waar>J nel aantal werklozen toeneemt tot zicht. Nog 100.000 erbij en het kabineten mijoen, geen goed beleid kan
Lubbers verdwijnt vanzelf.

«kabinetsdiscussie

J

►tl

■

,

I

£.

Zi" s.

zijn".

HANS DE BRUIJN

kabinet doet echter weinig en
I; u
"jKt
vooral geobsedeerd door de verla-

jn uitlating
niet gebaseerd op concrete
'««regelen maar op puur optimisme.

BAARD: doopsgez. 14 u. ds. Bak-

ker.

u.

BALK: herv. 9.30 u. ds. W. Oosterhof.
BALLUM: doopsgez. 10.45 u. dhr.
W J Maas
BANTEGA: vrije evang. 9.30 u. ds.
P. J. Bonhof, 19.30 u. zie Echtenerbrug.

BEETGUM: herv. 9.30 u. d«. W.
Oosterwal.
BEETSTERZWAAG: herv. 10 u. ds.
C. Nieboer, Bomeroord 10.30 u. ds. L.
Oost.
BERGUM: herv. 9.30 u. ds. J. Brijker, 13.45 u. dienst, vrije evang. 9.30 u.
en 13.45 u. dhr. Bijlsma; rk za. 18.45 il,
zo. 10 u.; bapt. 19 u. ds. Kroeze.
BERLIKUM: geref. 930 u. ds. P.
van Dijk. 14.30 u. (gez. d.) ds. Chr. S.
Verwoert doopsgez. 9.30 u. da. F. G.
Siccama; herv. 9.30 u. ds. Chr. S. Ver-

b;P, van

geweest in het
dit kabinet. In het regeerak-

14.30 u. zie geref.

(Advertentie 1.M.)

■'f'
'

______m\

ECHTEN: herv. 9.30 u. ds. A. J. de
Kieviet.
ECHTENERBRUG: herv. 1930 u.
(evang. d. dorpshuis) ds. P. J. Bonhof;
geref. 9.30 u. kand. F. P. Treep, 14 u.
kand. mevr. E. A. Halsema.
EE: herv. 9.30 u. (gez. jeugdd. geref.
k.) ds. Langhout, 13.45 u. (gez. jeugdd.
geref. k.) ds. T. J. Oldenhuis.
EERNEWOUDE: herv. 9 30 u. ds

R. Klooatar,

EESTRUM: herv. 9.30 u. ds. C. var
Dorp, 13.45 u. dhr. G. Postma.
ELAHUIZEN: herv. 10.45 u. ds
Hulstijn.
EMMELOORD: vrije evang. 11 u
dhr. C. v. d. Schagt; nw. apost. 9.30 u
en 16 u. wo. 20 u.; bapt. 9.30 u. dhr. S
Ketelaar.
ENGELUM: herv. zie Beetgum.
ENGWIERUM: herv. 10 u. hand. A
K. W. Douma.
FERWERD: herv.9 30 u. ds. J. Neeleman, 14 u. (HD) ds. G. Hoekstra; geref. 9.30 u. ds. P. Schravendeel, 14 u
ds. D. Lof.

FOCHTELOO herv. 11 15 u. ds
Koelman.
FRANEKER: herv. 9.30 u. (HD) ds
D. Noordmans, 19 u. (gez. d. Martinikerk) ds. R. P. Wind; geref. 8 30 u
(HA) en 10.30 u. (HA) ds. F. Buitink
19 u. zie herv.; geref. vrijgem. 9.30 u
ds. A. Jagersma, 16.30 u. dienst: doopsgez. zie Witmarsum; vrije evang. 9.3 C
u. (HA) ds. N. M. Dijk; Leger des Heil;
10 u. en 19.30 u.; rk za. 19 u., zo. 10 u
FREDERIKSOORD: rk za. 19.45 u.
zo. 11 u.

FRIESCHEPALEN: geref. 9.30 u.
ds S L. van Deventer, 13.45 u. ds. P
Minnema.
GAASTMEER: geref. 9.30 u. dr. A
Wind. 13.45 u. ds. F. van Liere.
GARIJP: herv. 9 u. ds. J. H. Hamoen. 13.30 u. ds. J. Bentveld.
GORREDIJK: herv. 9 u. ds. W
Hylkema. 14 u. ds. J. de Bruin: geref.
10.30 u. ds. J. Meijer. 17 u. dhr. A
Kok; doopsgez. 10 u. ds. A. Swerms.
bapt. 10 u. ds. J. Pijpker; rk za. 19 u..
zo. 10.30 u.
GROUW: herv. 9.30 u. ds R Kuylenburg; geref. 9 30 u. en 19 30 u. (gez.
d.) ds. H. van Andel; evang. comm
13 45 u. ds. M. J. G. de Vink; doopsgez.
9.30 u. ds. A. v. d. Linden.
HALLUM: herv 10 u. ds. F. H
Breukelman; doopsgez. 10.30 u. ds. R
P. Yetsinga; geref. 9.30 u. en 14 u. ds
W. Praamsma: geref. vrijgem. 1030u.
en 14 u. ds. Van Wijk.
HANTUMAHUIZEN: herv. 930 u.
(gez. d.) ds. Strubbe.
HARDEGARIJP: herv. 9.30 u. ds.
P. G. Wiersma; geref. 9.30 u. ds. J. C.
Langeveld. 14 u. ds. M. Kievit; herv.
evang. 9.30 u. en 15 u. dhr. J.Kot. wo.
19.30 u. ds. J. van Loon.
HARICH: herv. 9.30 u. ds. A. de

ZWAKSTEffB

.

Arke 9 u. (gez. d.) en 10.30 u. ds. R
Reitsma. 19 u. (gez d.) ds. D. Penninkhof; Menorah 8.45 u. (HA) en 10.30 u
(HA) ds. G. Brouwer, 19 u. ds. N. H
Heiner; Aula CLTS 9.30 u. ds. Th
Kuiper.
Geref. vrijgem. Rehobothk. 9.30 u
en 14 u. leesd.; De Hoeksteen 8.45 u.
en 10.30 u. ds. H. G. Mentink en 16.30
u. ds. D. T. Dijkema.

v. d. Bijl.

*"'

mum

vaten. _.» dan to
n/dafke vorm nn onderdrukking
Deel te brood met mie honger Utdt
haal armen en daklozen <n huis
geel klernn aan wie naakt is.
onttrek m niet aan de zorg voor ie naaste
Alt
best

VASTENACTIE
-.-O
: 707070

GIRO

stra.

.

Chr. geref. 9.15 u. en 14 u. drs
Langbroek.
Geref. gem. 9.30 u. en 19.30 u. ds. P

_\

RECHT VAN DE

.

DUURSWOUDE: herv. 13.45 u. ds.
A. N. Langhout.
DWINGELOO; herv. 10 u. ds. Bosma; herv. evang. 10 u. dhr. F. S. Dijk-

Steenbeek.
BOIJL: herv. 10 u. ds. De Bruin.
BOZUM: geref. 10 u. (oec. d. herv.
k.) ds. J. Majoor, 13.45 u. ds. Verseveld.
BRITSUM: geref. 9.30 u. (jeugdd.)
en 1345 u. (gez. d ) ds. P. Gilhuis, Kleine.
herv. 9.30 u. (gez. d. geref k.) en 13.45
HARKEMA: herv. 9.30 u. ds. H. Engelsma. 13 45 u. ds. A. M. Langhout.
u. (gez. d. geref. k.) ds. Gilhuis
BUITENPOST: geref. 9 u. en 10.30
HARLINGEN: herv. 9.30 u.
u. ds. S. Molenkamp. 14.30 u. ds. G (jeugdd.) ds. M. L. de Boer 19 u. ds.
Bilkei. doopsgez. 10.40 u. ds. A. C de Schoneveld; geref. 9.30 u en 17 u. ds.
Groot: herv. 9.30 u. da. Kloostra. 14 u E. Haverkamp; bapt 9.30 u. en 17 u.
ds. Carstens.
ds. K. M. Gerritsen; doopsgez. 9.30 u.
(HA) ds. H. C. de Haan; Oranjeoord
BURGWERD: rk 10 u.
BURUM: herv. 9.30 u. prof. S. v. d. 10.45 u. dhr. R. Smeding.
Woude.
HASKERDIJKEN: herv. 9.30 u.
DAMWOUDE: geref. 9 30 u. ds. A dhr. R. Posthuma.
J. L. Hoogkamer, 14 u. (Fr.d.) ds. L
HASKERHORNE herv. 9.30 u. ds.
Adema: geref. vrijgem. 9.30 u I. Hoornaar
woordd.. 14 u. ds. Th. Hoff; doopsgez.
HAULERWIJK: herv. 9 30 u. ds. P.
9.30 u. ds. G. van Zetten.
J. H. Noordmans; geref. 9.30 u. (voorDANTUMAWOUDE: herv. 9.30 u ber. HA) ds. K. H. Schuring, 14 u. ds.
ds. G. Wassenaar, 13.45 u. (jeugdd.) ds J. J. v. d. Wilden; geref. vrijgem. 9.30
F. Brouwer.
u. leesd 19 u. ds. J. M. de Jong; bapt.
DEDGUM: herv. 9.30 u. da. G 9.30 u. dhr. J. v. d. Veen; onaf h bapt.
Ezenga-Dijksterhuis.
9.30 u. ds. Verhaagen.
DEINUM: herv. 13 45 u. (gez. d.) ds
HEEG: rk za. 19.30 u., zo. 9 30 u.
W. van Leeuwen.
HEERENVEEN: herv. Europalaank. 9.30 u. ds. J. Huitema. 19 u. da.
DELFSTRAHUIZEN: hev. 10.45 u. R. Boeijinga-Alders; Fok 10.45 u. ds.
C. Terpstra; Nijehaske 9.30 u. ds. A. G.
ds. W. Klouwen.
DOKKUM: herv. 930 u. ds. F M. Lodewijk:
geref. C. 9 30 u ds. C Terpstra, 19 u.
Brouwer. 19 u. ds. R. Schelling; bapt
9 30 u. ds. J. W. v. d. Craats; chr. geref. ds. L. de Ruiter; Z. 9 30 u. ds. F. Lede9 u. en 14 u. ds. H. J. Th. Velema; ver gang, 14 u. dienst; Het Kompas 11 u.
chr. gem. 10 u. mevr. A. G. Nieisen- ds v. d. Berg;
chr. geref. 9.30 u. en 14u. ds. W. van
Wit; Filad. 9.30 u. dhr. A. Nauta, 19.30
u dhr A. Struik; Jeh. Get. 9.45 u.. di. 't Spijker;
Ned. geref. 9 15 u. (HA) ds. K. Mul19.05 u.; rk za. 19 u. zo. 10.15 u.; geref
Fontein 9.15 u. ds. B. Terpstra, 14 u ler. 16.30 u. dhr. L. G. Compagnie;
bapt. 10 u. ds. E. J. Huizing;
ds. H. Windig; Noorderk. 9.30 u. ds. G
Phil 930 u. en 19 u„
Bilker, 19 u. ds. A. Treurniet; Oosterk
Jeh. Get. do. en vrij. 19 u;
9.30 u. ds. H. Groeneveld; Sporthal De
Trimmer 14 u. (jeugdd.) ds. R. Schelnw. apost. 9.30 u. en 16 u.. wo. 20 u.;
rk za. 19 u zo. 10 u.
ling en ds. B. Terpstra: evang. gem.
HEIDENSCHAP: herv. 9.30 u. ds.
De Ark 14 u dhr. C. Johansson.
DONKERBROEK: herv. 10 u. ds W. Koerselman.
HEMELUM: herv. 9.30 u. (Fr. d.)
H. de Wolf; geref. 9.30 u. en 14 u. ds
ds. S. Bloemhof.
W. Feenstra.
HEMRIK: herv. zie Lippenhuizen.
DRACHTEN: herv. Kapelk. 9 u. ds.
M. Fokkema, 19 u. ds. M. Jansen; GroHIAURE: herv. 13.30 u. (gez. d.) ds.
te k. 9.30 u. ds. M. Jansen; Fonteink.
10.30 u. ds. M. Fokkema: Arke 9 u. Winckel.
HIDAARD: herv. 11 u. ds. J. Wal(gez. d.) ds. R. Reitsma en 19 u. (gez
stra
d.) ds. D. Penninkhof.
Geref. Fonteink. 8.45 u. (HA) en 14
u. ds. R. Pluim; De Opdracht 9.30 u
ds. C. v. d. Woude, 14 u. ds. G. Brouwer; Noorderk. 9.30 u. ds. N. H. Hemen. 14 u. (Fr. d.) ds. Th. Kuiper; Zuiderk. 8.45 u. (HA) en 10.30 u. (HA) ds
T Talsma. 19 u. ds. v. d. Woude; De

Doopgez. 10 u. ds. Jelsma.
Bapt. Bethel 9.30 u. ds. Joh. Zoer
19 30 u. evang. d.; Elim 9.30 u. ds. G.

Litbe.

RK za. 19 u.. zo. 10.15 u.
Leger des Heils 10 u. en 19 30 u. luit
en mevr. Timmer.
Pinkstergem. 930 u. dhr. F
Schadee. 19.30 u. dhr. W. van Beek
Pinkstergem. 9.30 u. dhr. F.
Schadee. 19 30 u. dhr. W. van Beek.

■

b.?.„ s,ygende
werkloosheid is van het
al aan ingebakken

BAKHUIZEN: rk za. 19.30 u., zo. 10

u., zo. 9.30 u.

,

■
Dank zij hel weekblad Vrij Neder;land,
dat enkele weken geleden de notu; len publiceerde
van een vertrouwelijke

'

Berg.

14 u. ds. K. den Hartog; bapt. 19 u ds
Corporaal; doopsgez. 10.45 u. ds.
Knipscheer. Jeh. Gel. 9 30 u., do. 19.30
u_; rk za. 19 u. zo. 9 30 u. en 11 30 u.
BOORNBERGUM: herv. 9 15 u. ds

_

die
zo iets uitriep als „dat zeiden
twee jaar geleden ook al." Lubbers
roept nu zelfs heldhaftig dat hij zal opals het aantal werklozen het
~l,n
bereikt. Een goedkope kreet,
ü..■'
ant volgens de
huidige verwachtingen
" aat moment bereikt in 1987 en dan zit
.a> een ander kabinet. Bovendien is

ARUM: herv. zie Kimswerd.
AUGUSTINUSGA: herv. 9.30 u. ds.
G. I. Berkhof, 13.45 u. dhr. C. v. d.

BOELENSLAAN: herv. 14 u. dhr.
G. Postma
BOLSWARD: herv. 10 u. ds. A. J.
van Bmsbergen en ds K. Lammertsma. geref. 9 30 u ds. W. M. Verbaan,

Van Aardenne houdt de mensen voor
«idat het eigenlijk aan henzelf te wijten is
zij geen werk hebben. „Wie wil wer|als
Iken vindt altijd wel een baan," zegt hij,
Nederland op bijna 900.000
|'terwijl
«werklozen slechts 13.000 vacatures telt,
' dus één baan op elke 70 mensen. Eigen
1 schuld, dikke bult. aldus de liberale viI ee-premier. Natuurlijk zit er heel wat
f doorstroming in het leger van werkloi zen. maar we weten ook dat de helft langer dan een jaar zonder baan zit. Veel
I van hen hebben al tientallen vergeefse
I sollicitaties achter de rug en tienduizenden hebben zelfs nog nooit kunnen werVAN AARDENNE
ken.

ppp
ergisteren

Krug.

Wind.

deze week via
" Aardenne,
wereldkundig maakte?
teazine

van het financieringstekort. De
ag
aarschuwingen van bijvoorbeeld het
dat het miljoen
V__.li I>limbureau
nadert, worden weggewoe.n
vpn
zoals door premier Lubbers,

APPELSCHA: herv. 9.30 u. dienst;
geref. 9 30 u. en 14.15 u. ds. H. D.

BLESDIJKE herv. 10 u. ds. Hendriks.
BLIJA: herv. 10.15 u. ds. F. v. d.

merkingen die onze eigen minister van

in|

stra.

BIRDAARD: geref. 9.30 u. (voorber. HA) ds. D. Lof. 14 u. da. M. van
Leeuwen; herv. 9.30 u. dhr. Aanner.
13.45 u. J. Neeleman.
BLAUWHUIS: rk za. 19.30 u., zo. 11

Gijs van
■ economische zaken, de VVD'er
Elseviers Ma-

.

AALSUM: herv. 9.30 u. ds. R.
Schelling, 14 u. ds. Tj. M. Haitjema.
ABBEGA: herv. 9.30 u. ds. S. Ypma,
13.45 u. ds. T. Woltinge.
ACHLUM: herv. 9.30 u. ds. Officer.
AKKERWOUDE: herv. 9.30 u. ds.
C. J. P. Lam.
AKKRUM: herv. 9.30 u. ds. J. B.
Bentveld; geref. 9.30 u. en 14 u. ds. F.
H. Weeda; doopsgez. 9.30 u. mevr. I.
Zeemans-Nuusse; geref. gem. 10 v. en
19 v. leesd.
ST. ANNAPAROCHIE: herv. 9.30
u. ds. H. R. Dijkstra, 14.30 u. ds. J. G.
Heetderks; rk 10.30 u.; doopsgez. 9.30
u. da. J. Boonstra-Duyff.
ANJUM: herv. 9.30 u. kand. W.
Veltman, 14 u. (Fr.d.) dhr. E. Jong-

woei-,

ieder-voor-zich-samenleving, en de
[ even wereldvreemde, karikaturale op-

■

Nw. apost. 9.30 u. en 16 u., wo. 20 u.
Jeh. Get. 9.30 u. en 1030 u., di. 19.15
en 20.15 u.
Volle evang. 9.30 u. dhr. K. Johanson, 19.30 u. dhr. K. van Ra.
DROGEHAM: herv. 9.30 u. en 13.30
u. ds. C. L. Verbaas.
DRONRIJP: herv. 9.30 u. ds. J. H.
B. Haakman; geref. 9.30 u. ds. M. A.
Jansens, 13.45 u. ds. Andela; rk za. 19

w BAWKWPIJMEH
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HINDELOOPEN: doopsgez. 19.30

u. ds. Knipscheer; herv. 9.30 u. ds. F.
Zeldenrust, 19.30 u. ds. A. Ouw.
HITZUM: herv. 13.30 u. ds. Metselaar
HOLLUM: doopsgez. 9.30 u. dhr. W.
T M__

i^

HOLWERD: doopsgez. 9 u. ds. R. P.
Yitungi
HOORNSTERZWAAG: herv. geref. fed. 19 u. dhr. P. de Boer.
HOUTIGEHAGE: herv. kapel 9.30
u. dhr. G. Stoepker
HIJLAARD: geref. 9.30 u. ds. Ypma, 13.45 u. ds. van Leeuwen.
HIJUM: herv. 9 u. ds. F. H. Breukelman.
IRNSUM: herv. 9.30 u. ds. G. R.
Brink; rk za. 19.30 u zo. 10 u.
ITENS: herv. 9.30 u. ds. Bakker;
doopsg__ 14 u ds A. Bakker.
ST. JACOBIPAROCHIE: herv.
9.30 u. ds. H. Caron.
ST. JOHANNESGA: herv. 9 30 u.
i W. Klouwen, 19.30 u. (jeugdd.) ds.
M. de Boer.
JOURE: herv. 9.30 u. ds. J. H. Sonderen. 19 u. (gez. d.) ds. W. Kempenaar; geref. 8.45 u. en 10.30 u. ds. C. W.
Kempenaar. 19 u. zie herv; De Flecke
10 u. ds. H. Kooistra; doopsgez. 9.30 u.
dhr. L Bijlsma; vrije evang. 14 u. ds.
Bolt: rk za. 19 u zo. 10 u.
BROEK BIJ JOURE: herv. 9.30 u.
ds. B. J. Geerling.
JOUSWIER: herv. 1330 u. ds.
Schoutan
JUBBEGA: herv. geref. fed. 9 30 u.
ds. den Arend.
KATLIJK herv. 10 u. (gez. d.) ds.
L. Bnv
KIMSWERD herv. 9.30 u. ds.
Boonstra.
DE KNIPE: doopsgez. zie Gorredijk; geref. 9.30 u. ds. L. de Ruiter. 14
u ds C. Terpstra; herv. zie Tjalleberd.
KOLLUM: herv. 9.30 u. en 14 u. ds.
R. Dijkmeyer, herv. evang. 9 u. en 14
u. dhr. J. Smit.
KOLLUMERZWAAG: herv. 930
u. en 13.45 u. ds. Seinen; bapt. 9.30 u.
(HD, HA) ds. J. Scholtens.
KOOTSTERTILLE: herv 930 u.
dhr. Pool, 13.45 u. ds. Glashouwer.
KOUDUM: doopsgez. 10.45 u. ds. H.
Th. Ament; De Finke 15.30 u. ds. 11.
Th. Ament; herv. Martinik. 9.30 v. ds.
M. den Dekker; geref. 9.30 v. en 19 30
v. ds. A. van Delft; Claerbergen 10.45
v ds. M. den Dekker.
KUBAARD: herv. 930 u. (gez. d)
dhr. G. Eygelaar.
LANGWEER: herv. 930 u. ds. T.

,

,

"

LEMMER: herv. 1030 u. .geref k..
opendeurd.) dhr. J. Wassebalie, 19 u.
(gez. d I ds. L Bosgra; geref. 9 u. kand.
R J. Kooiman; bapt. 9 30 u ds O. Boltenbley, 19.30 u. ds. Hoekstra; rk za.
19.30 u., zo. 10 30 u ; nw. apost. 9.30 u.
en 16 u. Wo 20 u.
LIPPENHUIZEN: herv. 9.30 u. ds.
P J de Ridder, geref. 9.30 u. en 13 45
u. dhr. Schraal.

HUIZUM: Herv. dorpsk.: 9.30 u. ds.
L. Binksma; Kapel: 9.30 u. ds. R. K. de
Jong; Kuriosk.: 9.30 u. ds. P. de Ruiter, 19 u. (gez. d.) ds. F. W. G. den
Arend; Schransk.: 17 u. (gez. d.) ds. C.
W. de Vries; Goutum: 9.30 u. ds. A.
Lam.
Geref. Parkk.: 9.30 u. ds. C. W. de
Vries; Kuriosk.: 19 u. (gez. d )ds. F. W.
G. den Arend; Schransk.: 9.30 u. ds K
de Vries, 17 u. (gez. d.) ds. C. W .Ie
Vries; Oase ds. G. de Jong, 17 u. geen

_

SNEEK: herv. Martinik. 10 u. ds. A.
ito rk. Martij. van Lima, i!'
nusk.; Lhtusk. 930 u. ds. J. J ten
Ham.
rk Martinusk. 19 u. pastor H
en ds. H. G. Roozendaal; De leUnen
10.30 u. mevr. Doeve.l.nis, 11 lu ds. J.
C. Dondorp; St Antoiiius Ziekenh. 10
u ds O, J. J. U-hing
geref Noorderk 9.30 u. (H.A.) ds. J.
C Dondorp; Oosterk. 9 u. (H.A.) en
10.30 u. (H A.) da. J. H. van Halsema.
dienst.
17 u. ds. W Stuursma; Zuiderk. 9.30 u.
30
u.
ds.
v.
geref.:
Chr.
9 u. en 17
R.
11 H. Wind. 19 u. ds. J. C. van
d. Kamp.
Dondorp.
Geref. vrijgem.: 9.30 u. en 16.30 u.
geref. vrijgem. 9.30 u. en 17 u. ds. P.
ds. A. H. Dn< st
Jong.
de
Vnlle evang gem. „Leeuwarden":
doopsgez. 9.30 u. ds. G. G. Hoekema.
za. 20 u.
bapt. 9.30 u ria K Corporaal.
des Heils 10 u. en 19.30 u. luit.
LUTKEWIERUM: herv. 10 u. ds. T. enLener
Rallen
mevr.
W. Dekker
16 u. Filadelfia 9.30 u.
evang
volle
MAKKUM: doopsgez. 9.30 u. ds.
, zo. 10.30 u. en 19 u.
rk
za.
19
u
Knipscheer; bapt. 10.45 u. ds. S. A.
nw. apost. (Sperkhem) 9.30 u. en 16
Wijekers; rk 10 30 u.
U., wo. 20 u (Stadsfenne) 9.30 u. en 16
MANTGUM: herv. 10.45 u. ds. G R.
Mu
Brink.
STAVOREN: herv 9.30 u. ds. V. d.
MARRUM: herv. 9.30 u. drs. K. W. Meulen.
Slik, 13.45 u. da. Y. Slik.
STEGGERDA: herv. 10 u. da.PoelMARSSUM: herv. zie Beetgum.
-18 30 u zo. 9.30 u.
MENALDUM: herv. 9.30 u. ds.
geref. 8.45 u. (H.A.) en
STIENS:
Kooistra. 19 u. ds. Sloof.
u. (H.A.) ds P. Boomsma. 14 30
10
30
METSLAWIER: herv. 16 u. dienst. u. ds. J. P. van Riessen; herv. 10 u. da.
MIDLUM: herv. 9.30 u. ds. SijtzeY. Slik
ma.
SURHUISTERVEEN: herv. 9.15 u.
9
u.
ds.
P.
G.
MINNERTSGA: herv.
ds.
S. de Roest; doopsgez. 9.30 u. (Fr.
Schoneveld, 14 u. ds. Tj. Sijtsema;
d.) ds. K. Visbeek.
evang. gem. 19 u. ds. A. de Ridder.
SURHUIZUM: herv. 9.30 u. ds.
MOLKWERUM: herv. 10.45 u. ds. Sloof. 13.45 u ds Kooistra.
Den Hollander.
SYBRANDAHUIS: herv. 9 30 u ds.
MORRA: herv. 9.30 u. ds. Moerman, Bierma. 13.30 u. dhr. O. Kuperus.
14 u. zie Paesens.
TERHORNE doopsgez. 930 u. ds.
MUNNEKEZUL: herv. 930 u. H M J.msen, ds. J. Zonneveld; herv.
kand. H. J van Haarlem, 14 u dhr J.
u gez. d
Tadema; geref. 9.30 u. ds. J. Staat, 14 930
TERNAARD:
herv 930 u (geref.
u. dhr. H. Overzet.
ds. G. Hoekstra, 14 u
herv.
jeugdd.)
MURMERWOUDE herv. 1345 u. (geref. herv d) ds. H. Hazenberg;
ds. J. Breure.
doopsgez. 9.30 u. dhr. L Durks.
NES (Am): rk za. 19.30 u.. zo. 10 u.
TERSCHELLING: herv. West 10 u
NES (WD): herv. 9 30 u. dhr. A. B. ds Rutgers, Midsland 10.45 u ds J K
den Hartog.
Smit. Hoorn 9.30 u. ds J R. Smit; geNIAWIER: herv. 9 30 u. (HD) ds. J. ref.
West 10 u. ds. P. Huisman. 19 30
v. d. Velden.
A van 't Zand. Midsland 9.30 (geds
ST. NICOLAASGA: rk za. 19.30 u.. zinsd ) ds. A. van 't Zand, 19 30 u. ds.
zo. 8.30 u. en 10 u.; herv. 9 u. ds. W. P Huisman, doopsgez. 930 u dhr S
Koole
rk 19 u. past. Th. Diender.
MEUWEHORNE herv. 9.45 u. ds.
TERWISPEL:
herv. zie Tijnje
T H. Dijkstra
9.30 u.
TIETJERK her. I
u.
v.
bapt.
NOORDBERGUM:
10 ds.
Wiltink, 1345 u. ds. J. Koopds.
G.
Timmer,
d. Laan; herv. 9.30 u. ds.
mans
13 45 u. ds. Annema.
TJALLEBERD herv. 945 u. ds. S.
10
ds
P
NOORDWOLDE herv. u
Tijmstra
v. d. Vange; geref 9.30 u. ds. J. SchoTJERKGAAST: herv. 1030 u. ds.
newille. 19 u. ds. W. Stuursma; rk 11 W Koole.
u
TWIJZEL herv. 930 u. ds. GUsNIJEGA: herv geen dienst
hou«
NIJEMIRDUM: herv. 10.30 u. (HD)
TIJNJE: herv. 11 u. ds. Oppelaar.
ds. J. Zoethout
TZUMMARUM: herv 9 30 u ds C
NUETRIJNE vrije zend. 930 u. J L Loor. 14 u. ds. J. Zagema. Nij
dhr Knoeff.
Bethame 10 45 u. ds. C. J. L. Loor
NIJLAND herv. 9 30 u. ds. G. J.
URETERP:get-f.9.30u drs J J v
Loor. 13.45 u. ds. Vonhof.
Wilden, 1330 a ds. K. Schuring.
d.
OENKERK: herv. 930 u ds. Th.
doopsgez 930 u
VEENWOUDEN.
Woiihuis;
Brussee. 1345 u. ds. J. J.
9^30 u. ds. J.
ds.
C.
de
Groot:
herv
A.
geref. 9.15 u. ds. H. J Mulder. 14 u.
de Roo. 14 u. ds. W. Barkema: geref
dienst
u. ds W R. Barkema. 14 u ds J.
OLDEBERKOOP: herv. 9.30 u. d*. 930
Roo; chr geref. 11 u ds Velen...
de
(
D*' ( _S______Ë
VLIELAND, geref. 10 u. ds. LieuOLDEBOORN: hervVgeref. fed. Ues
Bakker,
(herv.
k.)
930 u
ds. J.
19 30 u.
VROUWENPAROCHIE herv. 14
f k i ds. G Venhuizen; doopsger.
ds. H R. Dijku.
u.
ds
J.
Zonneveld.
19
herv. 930 u (voorWANSWERD
u.
OLDEHOLTWOLDE: herv. 10
H.A > dhr. J Tadema. 13 30 u ds
ber.
H D Homan
W Slik.
OOSTERBIERUM: herv. 9.30 u. K WARGA:
doopsgei. geen dienst rk
E.
J. za 19 30 u. zo
prof. dr. H. Jagersma. 14 u. ds.
10 u
Bluemink
WARNS herv 9.30 u. ds. Den HolOOSTERMEER: herv 9 30 u ds S lander
H Th.
doopsgez.
de Haan. 13.45 u. (jeugdd.) ds. C. van Ament: rk 10 u. 930 u. ds.
Dorp; geref. 930 u. ds. H. J Nolles,
WARTENA: herv. 9 30 u. ds. Dijk13.45 u (jeugdd ) ds H. K. Wolters.
stra.
OOSTERNIJKERK: herv. 9.30 u.
WELSRIJP herv. 9.30 u. dhr. Kumevr. G. J. de Jong en ds. J. M. van 't perus. 13 30 u ds Of:
Kruis. 14 u. ds. E Ockels.
herv. 10 u. ds. A.
OOSTERWIERUM: herv. zie Bo- C. WESTERGEEST
D
v.
d Bosch
zum, rk zie Bozum
WIER: herv geen dienst.
OOSTERWOLDE: herv. 10 u. ds.
WIERUM: herv. 14 u. dhr.A. B den
Koelman; geref 9 30 u. ds. K. Sierink,
Hartog.
p.

_

.

~

'

-

(~

LEEUWARDEN - Herv.: Grote
K.lO u. ds. H. J. Oudhof. 17u. stud.
past. ds. G. v. d. Berg; Goede Herderk.
10 u. ds B Metselaar De Regenboog:
9.30 u. ds. M. de Jong; De Open __<__
9.30 u. dr C. J. Labuschagne, 19 u. ds.
H. J Oudhof; Opstandingsk.: 10 u. ds.
C J G. Keijzer. Waalse k.: 10 u.
jeugdd.
Geref: Parkk. 9.30 u. ds. J. W. Genuit. 17 u. drs. S. T. Bakker. Salvatork.: 9.30 u. drs. S. Ti. Bakker, 17 u.
ds. J. W. Genuit Pelikaank.: 9.30 u.
ds. J. Kroeze. 17 u. ds. W. Praamsma;
Fenix 9 30 u. ds. R. de Vries, 17 u ds
J Kroeze: Adelaark.: 930 u. (HA) en
17 u (dankz HA) ds. J. H. van Boggelen.
RK: Bonifatiusk. zo. 11 u. Dominicusk za 19 u.. zo. 10.30 u. Joh. de Doperk, za. 19 u.. zo. 9 30 u. Franciscusk
za. 19 u. zo. 9.30 u. Pauluspar zo 11 15

u. Emmaüsgangers zo. 11 u.
Chr geref.: 930 u. en 17 u. ds. J.
Plantinga.
Geref. vrijgem.: 9.30 u. en 16 30 u.
ds. P. Schelling.
Bap.: 10 u. ds. W. J. de Zwart.
Doopsgez./rem.kring: 10 u. da. B. J.

C. Piso.
Vrij evang.: 10 u. ds. J. H. Karelse.
Evang. luth.: 10 u. dr. W. de Pree.
Zevendags adv.: 10 u. ds. G. Frenk.
Pinkstergem. Elim: 9.30 u. (jeugdd.)
dhr. N. van Biljouw.
Christengem.: 10.30 u.
Basisgem.: 10.30 u. (Opus).
Nw. apost.: 9.30 u. en 16 u.. wo. 20 u.
Jeh. Get.: za. 17.30 u.. zo. 10 u., di.
19.15 u., wo. 19.15 u.
Chr. Science: 9.45 u
Ned. Leger des Heils: 10 en 20 u.
Geref. gem.: 9.30 u. en 16.30 u.
Volle l&ang. Perspectief: 9.30 u.
Charism. Chr.: 10.30 u.
Evang. gem.: za. 20 u., zo. 10 u.
Leger desHeils: 19 u. maj. en mevr.
A. Hanno.
Gem. Gods: 10 u.
Kerk v. Jezus Chr. v. d. H. der
Laatste Dagen: 11.15 u.

14 u. ds.

H. Dijkstra.

OPEINDE: herv. 9 30 u. en 13.45 u.
(geref. k ) dr. Steenbeek.
OPPENHUIZEN: geref. 9.30 u. dhr.
H. van Rijs. 19.30 u. ds. Kooistra
OORANJEWOUD: herv. 10.15 u.
(Anna Schotanus) ds. Jurg.

OSSENZIJL: vrije zend. 9 30 u dhr.
A A. Esmeyer. 19 u. dienst

OUDE EN NIEUWE BILDTDIJK.
geref. 9.30 u. (jeugdd ) ds. Grosheide,
14.30 u. dhr. P. v.d. Molen.
OUDEBILDTZIJL: vrije evang.
9.30 u. (HD) ds. H. J. Jansen Klomp,
14.30 u. ds. N. M Diik; herv. 9.30 u. d.
a. Oosterveld-van Aken.
OUDEGA; (HO) herv. 930 u. ds.
Hulstijn.
OUDEGA: (Sm) herv. 10.30. u. ds. J.
H. Hamoen.
OUDEHASKE: herv.
10 u.
(jeugdd.) dhr. C. v.d. Berg.
OUDESCHOOT: herv. 9 u. ds. J C
H. Jörg.
Oudkerk herv. 9.30 u. mevr. A. E.
Elderenbosch
OUDWOUDE: herv. 14 u. mevr A.
E. Keuning. ds. A. C. D. v.d. Bosch.
PAESENS. herv. 9.30 u. zie Morra,
14 u. dhr. F. Faber.
PARREGA: Rehoboth geen dienst;
herv. 9 30 u. ds. T. Woltinge, 13.45 u.
ds. A. Griffioen.
PINGJUM: herv. 10.30 u. ds. De
Vries.
Poppingawier doopsgez. 10 u. mevr.

H. Schaap-Ennema.

RARD: geref. 9.30 u. ds. A. Treurniet, 13.45 ds. H. Groeneveld.

REITSUM: herv. geref. fed. 9.30 u.
ds. Bilker, 13.45 u. (voorber. HA) ds.
Snoei.
ROODHUIS: rk. za. 19 30u„ zo. 9 30

u

Roordahuizum herv. 10 u. ds. Mulder.
ROTTEVALLE: herv. 10.45 u. (ger.
d.) ds. B. W. Steenbeek; geref. 9.30 u.
en 13.45 u. ds. J. B. Kuhlemeier,
doopsgez. zie herv.
RIJPERKERK: herv. geref. fed.
9.30 u. ds. Wolthuis, 13.45 u. ds. BrusSCG-

SCHARNEGOUTUM: herv. 9 30 u.
ds. Sj. v.d. Zee; geref. 9.30 u. ds. J. C.
Fockens, 13.45 u. (ger.d.) ds. Sj. v.d.
SCHERPENZEEL: herv. 930 u.

dhr. Lok

SCHETTENS: geref. 9.30 u. (gez.d )
dhr. H. Giliam. 13.30 u. ds. A. J. van
Binsbergen.
SSCHIERMONNIKOOG: geref 10
u. en 19.15 u. ds. G. A. v.d. Berg; herv.
10 u. ds. F. J. Brinkman.
SEXBIERUM: herv. 9 u. en 14 u. ds.
T. Tijsma.
SLOTEN: herv. 10.45 u. (gez.d.) ds.
J. van Selms; rk. 9 u.

herv. zie Bozum.
WINSUM: herv. 19 u. ds. W. P. Ferguson; geref. 9 30 u. da. Andela-Hofstede, 13.45 u. ds. Jansens.
WIRDUM: herv. 9.30 u. ds. Fricke.
WITMARSUM: doopsgez 14 u
(gez. d.) ds. A. Bakker; herv. 9.15 u. ds.
De Vries; rk za. 19 IL, zo. 9 u.
WOLVEGA: geref. 930 u. ds. W.
Stuursma, 19.15 u. ds. G. de Jong; geref vrijgem. 9.30 u. dhr. M. Teusen,
19 30 u ds. E Huyser, doopsgez. 9.30
u. ds. L. Overweel; rk za. 19.15 u., zo.
8.30 u en 10.15 u.
WIËUWERD:

WOMMELS: herv. 9.30 u. ds. J.
Walstra
WORKUM: herv. 9 30 u. ds. Nijenhuis. 19 30 u. ds. W. Koerselman; bapt.
9.15 u. ds. S. A. Wijekers; rk za. 19 u.,
zo. 10 u.
WOUTERSWOUDE: herv. 9.15 u.
en 13 45 u. ds. L. H. Oosten.
WIJNALDUM: herv. 10.30 u. ds. E.
J. Bluemink
WIJNJETERP: herv. 9.30 u. ds. A.
N. Langhout.
WIJNS: herv. 10.45 u. ds. Th. BrusHÉL

WIJTGAARD: rk 10 u.
IJLST: geref. 9.30 u (gez.d.) ds. A.
D. Bakker. 14 u (zangd )ds H Faber;
herv 9.30 u. (gez. jeugdd.) ds. H. Faber en ds. C. G Waringa.
IJSBRECHTUM: herv. 10 u. ds. H.
G. Roozendaal
ZORGVLIED herv. evang. 10 u.
dhr Bijker: rk 9 u
ZÜRICH: herv. zie Pingjum.
ZWAAGWESTEINDE: doopsgez.
10 u ds. L. Knipscheer: herv. 9.30 u.
dhr. K. Zwaga. 14 u. ds. A. H J. Bierma Pil, 930 u dhr. K. Goedhart. 19 u.
dhr K Hoekstra.
ZWEINS: herv 930 u drs. J L de

Haan.

'S'- IKEUWARDER COURANT

goecP

p^nnroerend
Vrijwillige verkoping

STELPBOERDERIJ
te CORNJUM

Ten overstaan van MR. D. W. VAN TERWISGA, notaris te Leeuwarden zal op WOENSDAG 18 APRIL FINAAL, des namiddags om 14.00 uur in het dorpshuis te
Cornjum, Wylde Tulpstraat 2 PUBLIEK worden
VERKOCHT ten verzoeke van het Bureau Beheer
Landbouwgronden:
de STELPBOERDERIJ met erf, grond en
bijgebouwen gelegen aan de NYLANSDYKI4 te CORNJUM. kadastraal bekend
gemeente Jelsum sectie A nummer 781
deels, groot ongeveer 38 are 50 centiare,
eigen grond, vrij te aanvaarden.
Het woongedeelte bestaat uit:
zitkamer, woonkeuken, gang, toilet, doubijkeuslaapkamers,
2
checel,
beraangebouwde
ken/berging,
ging/droogruimte.
Het (voormalig) bedrijfsgedeelte bestaat
uit:
schuur met boxen, hooizolders, stal; garaloods van betonplaten, paardestal met
fe,boxen,
stenen schuur, melktankgebouwtje, betonvloer.
BOD: 70.999,De gebouwen dienen te worden onttrokken aan het agrarisch gebruik. Alle noodzakelijke vergunningen voor vestiging,
verbouwing etc. dienen door de koper ie
worden aangevraagd bij B. en w. van de
betreffende gemeente of bij besturen van
andere openbare lichamen. De mogelijkheden terzake zijn door het BBL niet onderzocht.
AANVAARDING na betaling van de koopsom, uiterlijk 30 dagen na gunning.
BEZICHTIGING op verkoopdag van 11-13.30 uur.
DESGEVRAAGD dienen bieders/kopers op de veiling
aan te tonen dat zij in staat zijn koopsom en kosten te

BOERDERIJ en

PERCELEN LAND
te MARSSUM

’

’

ten:
1. een perceel grasland groot 3.30.00 ha,

bod:/

betalen.

-3. een perceel grasland groot 2.11.50 ha,

bod:/

50.244,-c. 5 verspreid liggende percelen grasland
aldaar te weten:
1. een perceel grasland groot 1.90.00 ha,
bod: 54.099,-2. een perceel grasland groot 72.40 are,
bod: 17.986,-3. een perceel grasland groot 1.58.20 ha,

bod:/

WOONHUIS

’

BOARNSYLSTERWEI 26
overstaan van MR. D. W. VAN TERWISGA. NOTARIS te LEEUWARDEN, zal in samenwerking met
MR. J. W. F. M. REYNDERS, NOTARIS te SOMEREN

-

-

(NB) op woensdag 18 april 1984 finaal, des namiddags
om 14.30 uur in net dorpshuis te Cornjum, Wylde
Tulpstraat 2, publiek worden verkocht:

het woonhuis met erf, grond en verder
aanbehoren gelegen aan de Boarnsylsterwei 26 te Jelsum groot 1.70 are, eigen
grond, vrij te aanvaarden.
De indeling is als volgt:
parterre: woonkamer, keuken, bijkeuken,
douchecel, wc, klompenhok.
Etage: overloop met 2 slaapkamers.
Aan drie zijden tuin met achter een houten hok.
Bod:/28.144,-.
AANVAARDING na betaling der koopsom, uiterlijk
op 18 mei 1984.
BEZICHTIGING op verkoopdag van 12.00 -14.00 uur.
BILJETTEN met nadere omschrijving verkrijgbaar
ten kantore van mr. D. W. van Terwisga voornoemd.
Prins Hendrikstraat 4 te Leeuwarden (058
bij het Dorpshuis te Cornjum.

- 150255) en

APPARTEMENTEN
te LEEUWARDEN
Ten overstaan van MR. D. W. VAN TERWISGA, NOTARIS te Leeuwarden en in samenwerking met MR.
J. WIJNSTRA, NOTARIS te Veenwouden zullen op
DINSDAG 17 APRIL 1984 FINAAL, des namiddags
om 14.30 uur in café-restaurant J. H. H. Goes, Frieslandhal te Leeuwarden in het OPENBAAR worden
VERKOCHT ex artikel 1223 8.W.:
a. het APPARTEMENTSRECHT rechtgevende op het uitsluitend gebruik van
de op een na meest westelijke woning
van de le verd. van het flatgebouw aan
de zuidzijde van de Sacramentsstraat
te Leeuwarden met souterrain en ver-

58.999,-

-4. een perceel grasland groot 4.04.00 ha,
bod: /105.689,-5. een perceel grasland groot 1.91.94 ha,

VRIJWILLIGE VERKOPING

Ten

83.999,-

-2. een perceel grasland groot 2.70.70 ha,
bod:/ 68.444,-

BILJETTEN met nadere omschrijving verkrijgbaar
ten kantore van mr. D. W. van Terwisga voornoemd.
Prins Hendrikstraat 4 te Leeuwarden (058 -150255) en
bij het Dorpshuis te Cornjum.

JELSUM

’
’

bod: 40.199.-4. twee percelen grasland tezamen
groot 1.65.80 ha, bod: / 40.599,AANVAARDING na betaling van de koopsom, uiterlijk op 11 mei 1984; (onderdeel a: 1 juni 1984 in overleg met verkoper -)
BEZICHTIGING op veilingdag van 12-14 uur.
Kopers dienen op de veiling desgevraagd aan te kun-

-

nen tonen dat zij in staat zijn koopsom en kosten te

betalen.
Nadere informatie en veilingbiljetten verkrijgbaar ten
kantore van notaris Van Terwisga voornoemd, Prins
Hendrikstraat 4 te Leeuwarden (058-150255).

WOONHUIS
MET ERF EN GROND

zing.

’

AANVAARDING: dadelijk na betaling van de koop-

in eigen genot.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 13.00-14.00
uur en verder in overleg met de heer Tj. Biesterbosch,
Prins Willem Alexanderstraat 63, Joure (tel.
som,

WONING

KANTOORRUIMTEN,
ERF EN TUIN

uur.

BEETSTERZWAAG

BIEDERS/KOPERS dienen op de veiling desgevraagd
HAZZELEGER 2, HOEK EINEFLECHT
aan te kunnen tonen dat zij in staat zijn koopsom en
MR. H. W. ROEMELING, NOTARIS TER STANDkosten te betalen.
BEETSTERZWAAG, zal op WOENSDAG
PLAATS
NADERE INFORMATIE en veilingbiljetten verkrijg11 APRIL 1984, 's middags om 2.00 uur in café-restaubaar ten kantore van notaris Van Terwisga voornoemd, Prins Hendrikstraat 4 te Leeuwarden rant „Boslust" te Beetsterzwaag, krachtens artikel
(058-150255), alsmede ten kantore van notaris Wijnstra 1223 B.W. PROVISIONEEL PUBLIEK verkopen:
voornoemd, Stinsweg 14, Veenwouden (05110-2212).
de WONING met KANTOORRUIMTEN,
DUBBELE GARAGE, erf en tuin, staande en gelegen te BEETSTERZWAAG,
TE KOOP
plaatselijk bekend HAZZELEGER 2
(hoek Eineflecht), groot 5.96 are.
Goed onderhouden
INDELING: hal, woonkamer, keuken, kelder, douche/wc, hal. kantoorruimten, bijkeuken, dubbele garage, terras. Boven: 6 slaapkamers, badkamer met ligbad.
met in prima staat verkerende bedrijfsgebouwen
binnen een maand na de finale toewij-J
met + 24 ha grasland, gunstig verkaveld en gele- BETALING:
gen rondom de bedrijfsgebouwen (ook geschikt zing.
AANVAARDING: na betaling van de koopprijs in eivoor akkerbouw).
gen genot.
Direct vrij te aanvaarden.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 13.00-14 00
Koopsom nader overeen te komen.
uur en verder in overleg, tel. 05120-12906
BREDERE OMSCHRIJVING en verkoopvoorwaarNadere inlichtingen te verkrijgen bij:
den verkrijgbaar ten kantore van genoemde notaris
Gebr. ten Berge, Binnenweg 14, 8378 JJ Paasloo. mr.
H. W. Roemeling, tel. 05126-2415.
Telefoon 05615-1537 of 1975.

AANGEBODEN

BOERDERIJ

’
’’

PERCELEN WEILAND
GARIJP

T v v de eicenaren wordt bij

perceel 4, nummer 1243, groot 1.69.30
M dl
De percelen zijn vrij te aanvaarden tentend

gunning op 19 april 1984.
BETALING uiterlijk 18 mei 1984.
en nadere
____*!tl
d.t.es verkrijgbaar b.j notaris rarSD. T. Da.uuma
Bergum, Lageweg 20, tel. 05116-3535.

Inschrüvinffbiljettin

Zwette) te
Sneek
is hal, toilet, L-vor-

WOONHUIS

Ind.

mige woonkamer
met
open haard, eetkeuken,

BUORREN 39

bijkeuken.

TIETJERK

NOTARIS MR. S. D. T. DANTUMA TE BERGUM
op DONDERDAG 12 APRIL ■ ■. dn avondi half 8 in
Motel E-10 te Zwartewegsend prov. PUBLIEK verkoop de Him
pen voor de fam. Postma:
het goed onderhouden WOONHUIS in. t
vrij uitzicht over landerijen, parate, tuin,
kampje weiland en grond, BUORREN 39
TE TIETJERK, groot 9.40 are.
MR. G. S. V. D. HEM, KAND.-NOTS., wonende te
JORWERD, tijdelijk waarnemende het kantoor van S. AANVAARDING in eigen gebruik, terstond na betaling
G. V. D. HEM, NOTARIS te JORWERD. zal op woensdag 11 april 1984 provisioneel en op woensdag 18 april BETALING uiterlijk 1 juni a.s.
1984 finaal, telkens 's middags om 2.00 uur in café BEZICHTIGING op de verkoopdag van 5.00 tot 7.00
Dijkstra te Jorwerd, t.v.v. de eigenaren PUBLIEK uur 's middags en op zaterdag 21 april van 10.00-12.00
uur.
VERKOPEN:
BILJETTEN
verkrijgbaar ten kantore van bovengede zathe ca., plaatselijk bekend Falden- noemde notaris,
Lageweg 20 te Bergum,
serwei 25 te Baard, met diverse aldaar ge- 05116-3535.
legen percelen weiland, aan en nabij de
openbare weg, ter totale grootte van
30.09.05 ha.
Vrij te aanvaarden: perceel I (huisperceel) 12 mei 1984,
perceel IV (weiland, groot 3.53.00 ha) 1 mei 1984; overige landerijen direkt.
BETALING: uiterlijk 11 mei 1984.
BEZICHTIGING: op de verkoopdagen van 11.00-14.00
uur en in overleg.
Veilingbiljetten verkrijgbaar bij de notaris en in het
café.

onder BAARD

VRIJSTAANDE
WONING
MET GARAGE

’

"
"

sleutelklaar In 20 dagen!
degelijke uitvoering in voor ons land gebruikelijke
bouwmaterialen: buitenmuren van baksteen, beganegrondvloer én verdiepingsvloer van beton, stenen

binnenwanden, multiplex dakplaten.

optimale warmteisolatie van begane grondvloer, mu" ren,
dak. Dubbele beglazing.
zeer goede geluidsisolatie (zowel voor geluiden van
" buiten als tussen begane grond en verdieping).
aanbieding met fundering, sanitair, elektra,
" complete
cv-installatie met warmwaterapparaat, grote vliering,

Uitstekend
onderhouden
VRIJSTAAND
WOONHUIS
+GARAGE
"/d

35, gelagen aan vi».
en vaarwater (da

VRIJSTAAND

~ZATH_ri_l_l_Ai_DlN"

MR. G. S. v. d. HEM, kand. notaris, wonende te JORWERD. tijdelijk waarnemende het kantoor van S. G.
v. d. HEM, notaris te Jorwerd zal op DONDERDAG 19
APRIL 1984 's-middags om 2 uur in café Bonnema te
Mantgum, krachtens art. 1223 lid 2 B.W. FINAAL PUBLIEK verkopen:
HET WOONHUIS NR. 17 aan de GIBBEFLECHT TE MANTGUM. met garage en
erf, kadastraal groot 2.47 are, met vrij uitzicht over de landerijen, gunstig gelegen
nabij de spoorhalte met een halfuursver-

TE KOOP:

Leeuwarderkade

betaling voorschot).
BETALING: uiterlijk 1 mei 1984.
-...-.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag van 11.00-13.30
uur.
...
VEILINGBILJETTEN verkrijgbaar in het café en bij
de notaris.

WOONHUIS GIBBEFLECHTI7
TE MANTGUM

'1

inschrijving te koop aan-

Ko_ie_^^
SZ groot
b
KA"»"
SSÜ
.
6.05.00 ha:
,300 ha.
groot
1246,
nummer
1,
perceel
ha.
2, nummer 1251. groo LgJM
Jerceel
.48.80
ha.
groo
1248.
Jereeel 3. nummer
ha.

lijk 5 mei 1984 (of eerder in overleg), landerijen: direkt

(na

18

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

AANVAARDING in eigen gebruik: gebouwen uiter-

Boslaan 20

RIANT GELEGEN

op de veilingdag van 12.00-14.00

_

percelen.

BEETSTERZWAAG

MET DUBBELE GARAGE

op 17 mei 1984.
BEZICHTIGING

MR. G. S. v. d. HEM, KAND.-NOTARIS, WONENDE
kantoor
TE JORWERD, tijdelijk waarnemende het
JORWERD,
TE
van S. G. VAN DER HÉM. NOTARIS
1984
zal t.v.v. de eigenaar op DINSDAG 10 APRIL
uur in café Dijkstra te Jorwerd,
's middags om
FINAAL PUBLIEK verkopen:
de ZATE. plaatselijk GENUMMERD 5.
met bijgebouwen en erf, staande en gelegen op HYLAERDERMIEDEN ONDER
HIJLAARD, met een aaneengesloten kavel weiland aldaar, ter totale grootte van
18.35.63 ha.
Geboden:
_-~,. nee
perceel I, groot + 4.86.70 ha
83316,-;
f 1°|>.999.-;
perceel 11, gr00t"3.17.10 ha
perceel 111, groot + 4.33.73 ha
14-.-77,-.
perceel IV, groot 5798.10 ha

binding Leeuwarden-Sneek.
Bod: 70.116.-.
BETALING: uiterlijk 1 juni 1984.
AANVAARDING: bij de betaling.
BEZICHTIGING: op de verkoopdag 's-middags van
12-2 uur.
MR. H. W. ROEMELING, NOTARIS te BEETSTERVEILINGBILJETTEN:
verkrijgbaar ten notariskanZWAAG, zal op woensdag 18 april 1984 's middags om
tore en in voormeld café.
te
„Boslust"
Beetsterzwaag,
2.00 uur in café-restaurant
FINAAL publiek verkopen:
hetwoonhuis met erf en grond, staande en
gelegen te Beetsterzwaag, plaatselijk be_~
Heeft u bouwgrond ? Dan is
kend Boslaan 20, groot 4.10 are.
de
bouw van een
_____fK
achterkawoonkamer,
INDELING:
mer/keuken, slaapkamer, gang, wc en
kelder.
Boven: slaapkamer, zolder.
Houten hok, tuin.
Ingezet op 65.889,-.
I het overwegen meer dan
BETALING: binnen een maand na de finale toewij■B_l______-_______l____-_____i waardl

der toebehoren, plaatselijk bekend SACRAMENTSSTRAAT 7 (eigen grond, 05138-3048).
Bredere omschrijving en verkoopvoorwaarden vervrij te aanvaarden),
bestaande uit woon/eet/slaapkamer, krijgbaar ten notariskantore (tel. 05126-2415).
open keuken, douche, wc, balkon en
berging, cv;
bod: 22.422,-;
b. het APPARTEMENTSRECHT rechtop het uitsluitend gebruik van
e meest westelijke woning van de 2e
verd. van voornoemd flatgebouw met
souterrain en toebehoren, plaatselijk
bekend SACRAMENTSSTRAAT 9b
(eigen grond, vrij te aanvaarden),
bestaande uit woon/eet/slaapkamer,
open keuken, douche, wc, balkon,
slaapkamer op hoger gelegen verdieping, berging, cv;
bod: ’24.449,-.
AANVAARDING na betalig van de koopsom, uiterlijk

’
§evende

ZATE MET WEILAND
ONDER HIJLAARD

Ten overstaan van MR. D. W. VAN TERWISGA, NOTARIS te LEEUWARDEN, zullen op woensdag 11
april 1984 finaal, des namiddags om 15 uur in caférestaurant J. H. H. Goes, Frieslandhal te Leeuwarden
in het openbaar worden verkocht:
a. de solide en goed onderhouden stelpboerderij met schuur, stal, bijgebouwen en grond groot 1.18.90 ha., gelegen
aan de Beetgumerdyk 46 te Marssurn.
Het woongedeelte bestaat uit gang, toiletgroep met wc en douche, zitkamer,
’509.158,-.
woonkamer, keuken, 4 slaapkamers, Totaal
in 4
verkopen
Behoudens recht van samenvoeging te
zolderruimte en kelder;

het bedrijfsgedeelte bestaat uit schuur
met hooizolder, wagenruimte, boxen,
stal met boxen voor 15 stuks grootvee
en 5 stuks jongvee,garage voor 3 auto's,
broeikas, stenen hok/werkplaats.
Stenen bijschuur met boxen, betonplaat met 2 betonnen silo's en kleine
achtergelegen boomgaard.
Bod: 174.966.-.
b. 5 aaneengesloten percelen grasland
aan het Jan Minnes Wegje aldaar, te
veilen behoudens gehele of gedeeltelijke samenvoeging in 5 percelen te we-

ZATERDAC 7 APRIL 1984

BERNHARDLAAN 19

TE MIDLUM

NOTARIS J. EPPINGA. TE HARLINGEN. zal ten
verzoeke van NOTARIS MR. J. DE JONG, TE FRANEKER, OP DINSDAG 10 APRIL
1 inds om
half acht in Hotel „Zeetieht" te W.n
ven 1. krachtens artikel 1223 B.W.
verkopen:
DE VRIJSTAANDE WONING MET GARAGE, ERF EN TUIN, pmstif |ekgca
aan de Bernhardlaan 19 te Midlum, groot
3.05 are.
INGEZET OP: 83.099.BETALING: voor of uiterlijk op 8 mei 1984.
AANVAARDING: in eigen gebruik na beuling der

’

koopsom.

BEZICHTIGING: op de verkoopdag 's avonds van
18.00-19.00 uur.
VEILINGBILJETTEN: verkrijgbaar U n kantore van
voornoemde notarissen, respectievelijk Zuidoostersingel 41. te Harlingen (tel. 05178-2686) en Voorstraat 41
te Franeker (tel. 05170-5325).

IN DE BOSSEN VAN APPELSCHA

GELEGEN:

VRIJSTAANDE

RECREATIEBUNGALOW
met centrale verwarming
HULSTHOF nr. 65

Boven 3 slaapkamers,
luxe betegelde badkamer met ligbad, douche
bidet en toilet, vlizotrap
naar ruime zolder.
De woonkamer + keukenramen zijn voorzien
van thermopane beglazing.

Voorts is het pand voorzien van dak- en muurisolatie en gas-cv. Diepe
achtertuin. Aanvaarding
n.o.t.k.

Te bezichtigen na tel. afspraak: 05150- 12285,
na kantooruren 05150-20522.

Een
staat

uitstekende
van onderhoud

in

verkerend

modern

woonhuis m aantrek-

kelijke woonwi|k gelegen nl. ad Timothee

28 te Leeuwarden. Bevat 0.a.: royale woonkamer (47 m-'l met
parketvloer en dubbele
beglazing, massief eiken houten keuken,
bijkeuken, fraai aangelegde tuin. Boy 3 ruime slaapkamers, badkamer met ligbad en
2e toilet, berging, daktuin met plantenbakken. Voorzien van gasc.v. en vele extra's.
Koopprijs en aanvaar-

:

ding in overleg.

■■»

'_»»»__■
t_» 06 ______»■

~_

0

enz. Perfekte afwerking. Ook leverbaar als:

(glas- en waterdicht, géén binnenindeling) en
" casco
als half-casco (als casco met bovendien de binnen-

.

muren en de trap).
Vel* typen, elke gewenste indeling (tot 6 slaapk.)
en afwerking. Aanbouw garage mogelijk enz.

Bouwsommen, mcl. 1 9% btw, vanaf:
type vrijst.

woning
GOWQhyacint

GOWO ast*.

GOWO-margtiet

|

buitenprgs
casco
halt
compleet
almetingen
casco
650» 900 f 110.670 / 78.540 f 85 680
700x101b f 123.760 / 86.8/0 I 34010
800» 1115 f 142 800 f 104.720
ii _. 050

't

Meer dan 100 woningen gebouwd. Voor uitgebreide
technische brochure, mondelinge informatie, bezichtiging:

BOUWBEDRIJF BURGGRAAFF BV

■■ A
ff

|

Ik-*'

Oosteli|ke Industrieweg 6, Franeker
Tel.look'savonds)osl7o-3741.
b.g.g.05108-1873

DRONRIJP
SKOALLANSWEI 11
Royaal en in uitstekende
rend.

staat

van onderhoud verke

WOONHUIS (2/1 kap)
Ind.: entree, grote kamer (50 m!), open haard, mod
keuken, dubbele garage.
Verd.: 3 slaapk., badkamer met ligbad, thermopane beglazing, rondom isolatie, ruime tuin voor en achter.
3emiddeling:
J. A. ROOS, E. B. Folkertsmaploin 6,
FRANEKER, 05170-6029.

De mooie recreatiebungalow (goed onderhouden en kompleet met volledige inventaris) is te
koop en heeft de volgende indeling:
hal met trapopgang, L-vormige living met zithoek (open haard), eethoek en openslaande
deuren naar zonneterras, keuken met kunststofkeuken en r.v.s. aanrechtblad, afzuigkap,
plavuizenvloer, 2 slaapkamers, berging, trap
naar slaapzolder, badkamer met douche, wastafel en wc, cv-gasverwarming, geiser.

Totale

grondoppervlakte

+

mensen

brengt
over de vloer.

2

466 m

Erfpacht per jaar / 1130,AANVAARDING: in overleg

INLICHTINGEN, BEZICHTIGING en
VERKOOP:

BOS
en WIND
iNEEK \Wwt___gd
35, td. 05130-13785-182M

Uw huis
in de krant

A

[VËRKOC

K'

LEEUWARDER COURANT ZATERDAG

19

7 APRIL 1984

goed
PFOnroerena
RIANTE

EENGEZINSWONING
(BOUWJAAR 1977)

f MET GARAGE, CARPORT,
ERF EN TUIN

TE NOORDWOLDE
NOTARIS R.

J. H. VAN TERWISGA TE OLDEBERvoornemens
om op DONDERDAG 12 APRIL
is
KOOP
en op DONDERDAG 26
PROVISIONEEL
1984
1984 FINAAL PUBLIEK te verkopen, telkens
APRIL
uur in café-restaurant „'t Olde
des namiddags om vierHoofdstraat
Noordwolde,
Oost 5:
te
Vat
(westeriante
EENGEZINSWONING
de
lijke helft van dubbele woning), met garage, carport, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen AAN DE DR. VERDENIUSSTRAAT TE NOORDWOLDE (Friesland). HUISNUMMER 78, groot twee are.

negentien centiare.

INDELING: hal. grote Z-vormige woonkamer met
BENEDEN: open
keuken (Siemens) met bar en luifel,
parketvloer,
kelderkast en berging.
toilet
BOVEN: le VERDIEPING: drie slaapkamers, badkamer met ligbad en tweede toilet.
2e VERDIEPING: twee slaapkamers.
met vaste wastafel,

BURGERWOONHUIS
TE HEERENVEEN

NOTARIS A. SIKKEMA TE HEERENVEEN, zal in
samenwerking met NOTARIS E. VELLINGA TE
GORREDIJK, in café Reitsma te Heerenveen, Schans
11a, op dinsdag 10 april 1984 v.m. 11.00 uur, ten verzoeke van de fam. A. T. Bekkenkamp-Leenstra, prov.
veilen:
het BURGERWOONHUIS met schuurtje,
erf en tuin te HEERENVEEN. PRIMULASTRAAT 28, gr. 1.33 are.
AANVAARDING in eigen gebruik dad. na betaling
van de koopsom en de kosten.
BEZICHTIGING op de verkoopdagen vanaf 1 uur
voor de verkoping.
BREDER OMSCHREVEN bij biljetten verkrijgbaar
aan de notariskantoren.

BILJETTEN: verkrijgbaar ten kantore van voornoemde notaris en in voormeld café-restaurant.

VRIJSTAAND

WOONHUIS
MET GROTE GARAGE,
ERF EN TUIN,
alsmede een

PERCEEL BOUWTERREIN
STAANDE EN GELEGEN

TE NOORDWOLDE
NOTARIS R. J. H. VAN TERWISGA TE OLDEBERKOOP is voornemens om op WOENSDAG 11 APRIL
1984 PROVISIONEEL en op WOENSDAG 25 APRIL
1984 FINAAL PUBLIEK te verkonen, telkens des namiddags om half vijf in café „Marktzicht" te Noordmolde. Hoofdstraat West 19-21:
1. het geheel vrijstaande solide WOONHUIS met grote garage, erf en tuin,
staande en gelegen AAN DE .NIEUWEWEG TE NOORDWOLDE, huisnummer 2a, groot ongeveer 6.67 are;
2. EEN PERCEEL BOUWTERREIN
aan perceel 1, groot ongeveer

koopsom.

BETALING: uiterlijk 25 mei 1984.
BEZICHTIGING: op de veilingdagen vanaf des namiddags half vier tot de aanvang der veiling.
BILJETTEN verkrijgbaar ten kantore van voornoemde notaris en in gemeld café.

MET RUIM ERF
OP GUNSTIGE STAND TE

re.

WOONHUIS

WOONHUIS

A. M. VAN SCHURMANSINGEL 8

WOONHUIS

IT HEIDENSKIP

11:
het geheel vrijstaande WOONHUIS met
ondergrond, erf en tuin. staande en gelegen AAN DE BERCOPERWEG TE MAKKINGA, HUISNUMMER 54, groot 5.60
are.
AANVAARDING: terstond na betaling der koopsom.
BETALING: uiterlijk 24 mei 1984.
op de veilingdagen vanaf des midBEZICHTIGING:
dags drie uur tot de aanvang der veiling.
BILJETTEN: verkrijgbaar ten kantore van voornoemde notaris en in voormeld café.

VRIJSTAANDE

BOERDERIJ
MET BIJGEBOUWEN CA.
AAN DE ZUIDERWEG

TE VINKEGA
NOTARIS R.J

H VAN TERWISGA TE OLDEBERKOOP is voornemens om op DONDERDAG 12 APRIL
1984 PROVISIONEEL en op DONDERDAG 26
APRIL 1984 FINAAL PUBLIEK te verkopen, telkens
des
om half vijf in café-restaurant „'t Olde
v at"namiddags
te Noordwolde. Hoofdstraat Oost 5:
de BOERDERIJ met bijgebouwen, hooiberging, stalruimte, houten kippehok, ondergrond, erf en tuin, staande en gelegen
AAN DE ZUIDERWEG TE VINKEGA.
HUISNUMMER 40, groot 20.70 are.
AANVAARDING: op 7 mei 1984. vrij van huur en

in

voormeld café-restaurant,

WOONHUIS

.5

NOTARIS MR. J. G HANEWALD TE WOLVEGA zal
op DINSDAG 10 APRIL 1984 PROVISIONEEL en op
DINSDAG 24 APRIL 1984 FINAAL, telkens des nam.
om 2.00 uur in café Dragt, Hoofdstraat-Oost 64 te Wolvega ten verzoeke van de erven Akkerman PUBLIEK

OUWSTERHAULE

s

>

verkopen:
het WOONHUIS NUMMER 5 met erf cum
annexis en grond, staande en gelegen
AAN DE FLCHSIASTRAAT TE WOLVEGA. groot 2.23 are.
AANVAARDING: dadelijk na beuling der koopsom
en kosten.
BETALING: uiterlijk op 22 mei 1984.
BEZICHTIGING: opde verkoopdagen van 13.00-14.00

k

uur.

NADERE INLICHTINGEN en veilingbiljetten \
knjgbaar ten notariskantore. Van Helomalaan 6 te
Wolvega (tel. 05610-4625)

realiseert in Heerenveen (plan Nijehaske)een projekt
ideale premie-A woningen. Hoekwoningen met
garage.
r

—

.

INDELING:

BERGING

GARAGE
o

3
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BEGANE GROND:
entree,

wc

keuken,

woon-

kamer (hoekwoning garage/

berging)

.
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Conform Premie-A regeling van 1
Berekening uitgaande van 100% Projekt Hypotheek

_„„_,

.anuari

1984

Rabobank Rente Stabiel Hypotheek

■

rente in principe 30 jaar vast

Voorlichtingsavond:
op donderdag 12 april a.s. houden wij een voorlichtingsavond in
het Postiljon Motel Heerenveen,
Schans 65, Heerenveen.

Inlichtingen en verkoop:

GEERLINGS

Aanvang:l9 30 uur

de bouw geen dubbele

III"

2

.6 40

TuSSeriWOninq "'

"

Architektenburo
Martini - Groningen

+-'BAC

bLAAPK?
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Open zolderruimte (te bereiken met een vaste trap)
van voldoende afmetingen
om een 4e slaapkamer te
maken

~
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ZOLDER:
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3 slaapkamers, badruimte
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B.V. BOUWBEDRIJF GIEZEN TE RODEN

&^_%

lJ LH

I

WOLVEGA

’

_=

heeft een zeer goede
is gelegen nabij het cen-

trum van de stad.
VRIJ TE AANVAARDEN na betaling.
BETALING: 3 mei 1984 of eerder l>i. overeenkomst.
BEZICHTIGING op de verkoopdag van 17.00-19.00
uur.
VERKOOPBILJETTEN verkrijgbaar ten kantore van
de notai is, Turfkade 6 (tel. 05170-4541) en bij de oproeper A de Vüv.. Spaaroankstraat 36 te Franeker.

MET TUIN

BETALING:

de notaris en

woonstand en

~DUBBELÏTWÖNING-

Pacht.

uiterlijk 7 mei 1984.
op de veilingdagen vanaf des midBEZICHTIGING:
dagï drie uur tot de aanvang der veiling.
BILJETTEN verkrijgbaar ten kantore van voornoem-

84.556,-.
Bod:/
Dit degelijke pand

’

TP

ep

h

eigen gebruik bij de fam. Fenneina.

T.o.v. MR. R. MULDER. NOTARIS TE LANGWEER.
zal op DINSDAG 17 APRIL 1984 's morgens om 11.00
uur in café De Jong te Ouwsterhaule FINAAL in het
openbaar worden verkocht:
de geheel vrijstaande op mooie stand geleOvername: 1.750,-.
gen dubbele WONING AAN DE J. VELDINGEZET op: ’68.999.-.
STRAWEG 54 EN 56 TE OUWSTERHAULE met flinke tuin, opp. totaal 630 nv.
AANVAARDING: terstond na betaling koopsom.
BETALING KOOPSOM: uiterl. 3 mei 1984.
Beide woningen zijn dadelijk vrij te aanBEZICHTIGING op de verkoopd. van 16.00-18.0.
vaarden.
uur.
Geboden:
67.364.-.
Biljetten verkrijgbaar bij de notaris, gemeld hotel en
op de verkoopdag van 10.00-11.00 uur.
Bezichtiging
oproeper K. Tj. v. d. Veen te Oenkerk

l

_y^

<

SCHUUR, ERF EN TUIN. staand, en gelegen aan de A. M. van Schurm.insintitl 8
te FnincktT, kad. gr. 2.65 are 1 .i.itsl in

TEN OVERSTAAN VAN NOTARIS F. TUINSTRA
TE WORKt'M. gemeente Nijefurd, zal op DONDERDAG 12 APRIL 1984 PROVISIONEEL en op DONDERDAG 26 APRIL 1984 FINAAL, telkens 's mul.:
om 14.00 uur in hotel ..De Wimberg" Merk 3 te Workum. ten verzoeke van de eigenaar in het openbaar
worden verkocht:
het WOONHUIS met werkplaats en erf

Tov MR H B. J. STEIN, KAND.NOTS.. alsplaatsverv van MR. TH. Y. DE BOER. NOTARIS TER
STANDPLAATS DAMWOUDE. zal op DONDERDAG 12 APRIL 1984. 'sav. 7.30 u. in hotel Van der
Weg te Damwoude FINAAL worden verkocht t.v.v.
mevr. Tj. Bosgraaf-Stienstra e.a.:
het WOONHUIS met erf en tuingrond a. d.
DONIAWEG 81 TE DAMWOUDE, groot
5.20 are.

o

HET VRIJSTAANDE WOONHUIS MET

VEILINGBILJETTEN verkrijgbaar ten notariskanto-

DAMWOUDE

>w

MR J B BROUWER. NOTARIS TE EK.ANEKER. __al
(,|) MAANDAG 9 APRIL 1984 des avonds om 7.00 uur
in hotel ..De Bleek" aldaar. FINAAL verkopen:

re te Workum. Noard 23 (tel. 05151-2015).

DONIAWEG 81

ep

7

FRANEKER

MET WERKPLAATS EN ERF
HEIDENSKIPSTERDYK 45 TE

eigen gebruik en genot en betaAAN DE
HEIDENSKIPSTERDYK
ling 25 mei 1984 of eerder in overleg.
45
TE
NUMMER
IT HEIDENSKIP. kad.
middags
's
van
op
verkoopdagen
de
BEZICHTIGING
croot 4.70 a.
15.00-16.00 uur en 18.00-19.00 uur en zaterdag 21 april
Vrij van huur.
1984 's middags van 15.00-17.00 uur.
uitvoeriger
omschrijVERKOOPBILJETTEN met
AANVAARDING: na betaling koopsom en kosten.
ving verkrijgbaar ten notariskantore (tel. 05110-2212). BETALING: uiterlijk op 24 mei 1984.
BEZICHTIGING: op de verkoopdagen van 12.45-13.45
uur.

AANVAARDING in

_>

BEZICHTIGING op de verkoopdag 's middags van 5-7
uur en wterdag " april 1984 's middags van 3-5 uur.
VERKOOI'B II. JETTEN nut uitvoeriger omschrijving verkrijgbaar tra notariskantore (tel, 05110-221_>

van notaris C H. Rubingn te Wolvega, Van der Sandeplein 7, tel. 05610-4155.

VEENWOUDEN

CP

’

’

MET ERF EN GROND

Bercoperweg

J, WIJNSTRA te VEENWOUDEN zal
op DONDERDAG 12 APRIL 1984 's avonds hall acht
in hotel Popma te Veenwouden FINAAL publiek v< i
kopen voor de lam, Grijpstra
het goed onderhouden BURGERHUIS
met HOK en ERF te VEENWOUDEN.
Hoofdstraat nr. 27. kad. groot 1.95 are.
Ingezet op 53.020,-.
AANVAARDING in eigen gebruik en genot ra bèta
[ing 11 mei 198. oi eeroer m overleg.

NOTARIS MX

VEILINGBILJETTEN ziin verkrijgbaar ten kantore

WOONHUIS
NOTARIS R. J. H. VAN TERWISGA te OLDEBERKOOP is voornemens om op DINSDAG 10 APRIL
1984 PROVISIONEEL en op DINSDAG 24 APRIL
1984 FINAAL PUBLIEK te verkopen, telkens des namiddags om vier uur in café Jongedijk te Makkinga,

BURGERHUIS ca.
VEENWOUDEN

uur.

VRIJSTAAND

TE MAKKINGA

WOONHUIS
TE LANGE LILLE

__-

WÖÖNHÜÏS

1 1 are.
frenzende

AANVAARDING: perceel 1 op 1 mei 1984. doch niet
voor de betaling en perceel 2 terstond na betaling der

Goed onderhouden

NOTARIS C. H. RUBINGH TE WOLVEGA zal ten
verzoeke van de heer B. J. van der Horst op MAANDAG 16 APRIL 1984, 's middags om 4.00 uur. in Caft
ie
„De Driesprong" aan de Lemsterweg nummer
Langelille, FINAAL VEILEN:
het halfvrijstaande WOONHUIS met ca
rage, erf en grote tuin, AAN DE KERKE
WEG NUMMER 60 TE LANGELILLE.
groot 5.10 are.
INGEZET op 52.299,-.
BETALING uiterlijk 16 mei 1984.
AANVAARDING in eigen gebruik dadelijk na bèta
ling.
BEZICHTIGING op de verkoopdag van 15.00 tot 16.00

NOTARIS MR. J. WIJNSTRA te VEENWOUDEN zal
DONDERDAG 12 APRIL 1984 in hotel Popma te
Veenwouden PROVISIONEEL en DONDERDAG 26
APRIL 1984 in café „'t Centrum" te Veenwouden FIVOORTS: stenen garage en carport.
uiterlijk 26 mei 1984, doch niet NAAL, beide malen 's avonds half acht, publiek verAANVAARDING:
kopen voor de fam. Van der Woude:
voor de betaling.
het WOONHUIS met aangebouwde
BETALING: uiterlijk 26 mei 1984.
op
veilingdagen
de
vanaf
des
midBERGRUIMTE,
ERF en GROND te
BEZICHTIGING:
VEENWOUDEN, Feintenslaan 9, hoek
dags twee uur tot de aanvang der veiling en eventueel
Slagvinkstraat, kad. groot 8 are 57 centiana telefonische afspraak met de verkoper (tel.
05613-2376).

LANDELIJK GELEGEN

Vertoond wordt de voorlichtingsfilm "Een Premie-A woning ook
voor U" m.m.v. diverse instanties
Gezien de inhoud van de voorlichting is het noodzakeli|k dat de

TG. GIBSONSTRAAT 34

dames meekomen

TEL 05700-18599.
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een aktiviteit van Beheermaatschappij
Wessels Rijssen B.V.
is

1

met ingebouwd

.9 00096.500,-

Tot de Wessels Groep behoren de volgende bouwbedrijven: Bouwbedrijf Wessels
Rijssen 8.V., Bouwbedrijf Wessels Coevorden BV, Aannemersmij MJ Goossen
BV. te Almelo. Bouwbedrijf Reitsma BV te Drachten en Bouwbedrijf Te Pas BV
te Enschede en Gouda.

r—

|

~~l~^

_

m p QJekt w0

van net Bouwfonds.

tf^fSf
9250 AB Bergum, Tel.

_dt uitgevoerd door

„

.

__--

Grote garage (2 auto's) en knutselruimte.

Door een zorgvuldige keuze van de beplanting is een fraaie tuin ontstaan
privacy, terwijl het achtergelegen grasland geschikt is voor
ponyweide.
met veel

Inlichtingen en afspraak voor bezichtiging uitsluitend via ons kantoor

’

TE KOOP

Voor inlichtingen en verkoop:

BOERDERIJ

BOS
en
WIND
SMEEK \v_estersingel

____<
nu. Makelaardij G.H. Kjngma

met bijgebouwen, Hollandse stal
voor velerlei doeleinden geschikt, met ruim 3 ha weiland, eventueel ook met 7/; ha. zeer gunstig gelegen aan
de Blauwhuisterweg 25 te Surhuisterveen.
TEL. 05124-1480

|P

Op de verdieping: 4 slaapkamers en badkamer met douche en dubbele
wastafel. In alle sanitaire ruimten gekleurd sanitair en fraaie betegeling.

Aan open vaarwater gelegen een VRIJSTAANDE
WONING met rieten kap en garage. Ideaal gelegen
met ruim uitzicht over het water. Geschikt voor
recreatieve en permanente bewoning. O.a. voorzien van woonkamer met open haard en 3 slaapkamers.
VRAAGPRIJS: 215.000.- k.k.

_______w_____T

JLS

hal met plavuizen vloer, wc, woon-eetkeuken met grote provisieruimte,
zeer grote L-vormige woonkamer (80 m 2 met verlaagd gedeelte en
schitterende open haardpartij, plavuizen vloer.
Kantoor met estriken vloer (+ 15 m').
Verlicht en verwarmd zwembad, afm. 4 x 7 m. met filtennstallatie.
Ouderslaapkamer met naastgelegen badkamer met ligbad, wc, douche,
dubbele wastafel en solarium
Ruime sauna met ontspanningsruimte, douches

Goïngarijp - It String 47.

DOKKUMER EE

ii

Indeling:

Bouwbedrijf Reitsma 8.V.,
40. Omloop 42, Tel. 05120-13935.

Te koop aangeboden
een nabij de dorpskern aan de

%

___p4M____M____

i

__________>

Drachteni

Q2QO

Na-

boerderij

*__

êzeS_€rekenirtgls volgens* *

127

postbus

wij

grond.

deze prachtige verbouwde
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0511b-154<_!
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verwarmd zwembad, sauna en 9040 ca

mens opdrachtgever,bieden
aan.
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DE HARSTE nr. 1 SNEEK

U kunt bijons altijd terecht voor nadere informatie.
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SCHITTERENDE WOONBOERDERIJ
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Leiden

Leeuwarden

AW

Netto maandlast ± / 495,- per maand.

gekleurd tegelwerk
hardhouten kozijnen, deuren en

en

PARTICULIERE VERHUIZINGEN

Binnen de Beheermaatschappij Wessels Rijssen B.V.
ontwikkelden wij een uitgekiend plan voor een ruime, betaalbare
koopwoning. Door vlijmscherp te kalkuleren en uiterst doelmatig te
houwen kunnen wij de prijs laag houden.

i^^nS^r
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_______________________________________.■

VERHUIZINGEN
WERELDWIJDE
"beswaringen
kantoor*»^

In Bergum bouwen wij premie woningen type 2 onder 1 kap.

* I__yj_J2_1 ___yj_J2_ *JjM
M_

20

1984

35, tel.

05150-13785-18204^^^

E_fg_______WeU

Midstraat 105. 8501 AJ Joure
Telefoon 05138-4055

B.V. BOUWBEDRIJF GIEZEN TE RODEN

realiseert in Wartena (aan de Mieden) een projekt
ideale premie-A woningen. 2 onder 1 kap met garage.

J
BIRDAARD
Hellingpad 26

<~—>"^

gelegen vrijstaand woonhuis met aan de
achterzijde tuin en vrij uitzicht.
Indeling:
begane grond: hal, toilet, voor* en
achterkamer, open keuken,
afzonderlijke spoel- en wasruimte,
badkamer met vast ligbad en douche.
leverdieping: 3 slaapkamers.
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Begane grond: entree, w.c, keuken, woonkamer, garage/
berging
Verdieping: 3 slaapkamers, badruimte.
Zolder: open zolderruimte (te bereiken meteen vaste trap)
van voldoende afmetingen om een 4e slaapkamer te maken.
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Vraag naar:
a onze katalogus
D vrijblijvende offerte
(s.v.p. merk v. d. keuken
vermelden +
plattegrond opsturen)

I

....
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Nederlandse toppers mijden marathon Rotterdam
- In zijn even
ROTTERDAM
als enthousiaste

wen zit Rotterdam, dat vorig jaar internationaal
zoveel naam maakte via
uit- dat gevecht tussen
langdurige
De Castella, Lopez
eenzetting over het indrukwek- en Salazar, toch wel
in de maag met
deelnemersveld aan de de opvallende afwezigheid
van Nekende internationale
marathon derlandse zijde. Volgende week zatervierde
treden alleen Cor Lambregts en
van Rotterdam vermeed manager dag
de
in
topvorm voor een serieuze liRooiiakkers in te gaan op
Gerard
mietpoging
verkerende Carla Beursde opvallende Nederlandse absen- kens in de Maasstad aan. Verriet en
tie straks op zaterdag 14 april. Pas Valentin, het duo dat nog op de limiet
jaagt, en de al geslaagden Nijboer en
later, op een rustiger plaatsje, wilhet
te
Vriend
ontbreken allen, waardoor de
vreemd vinde hij wel kwijt
camera's
voor de live-televisieuitzenden dat Nederlandse atleten die ding; voornamelijk
gericht zullen zijn
Los Angeles op
n og een limiet voor
de
internationale toppers.
moeten lopen, gekozen hebben
voor de marathon van Maassluis,
Een veld dat er zijn mag. Dat zeker.
die morgen wordt gehouden. „Ik Atleten als de recente wereld-crosskamZ eg niks over de Westland Marapioen Carlos Lopez, de Tanzanianen
Maassluis,
Ikangaa en Shahanga, deKeniaan Nzau,
maar
in
Rotterin
thon
de Brit Helme, de complete Finse top en
dam komen maar liefst 20 lopers mogelijk
ook de Mexicaan Rodolfo Godie de limiettijd van mez.
aan de startdaaronder
hebben ge2.13 en ver
juistdaar waar die internationastaat
Rotterdam le Maar
lopen. Bovendien
verschijnen, daar waar de tetoppers
benend als een snel parcours. Ik levisie de marathon (weer) live uitzendt,
begrijp het werkelijk niet".
zou je, zeker vanuit atletiek-propagandistisch oogpunt, ook de Nederlandse
Zonder het van de daken te schreeu- top verwachten.

coach Wim Verhoorn, die zei dat de
Gerard Rooijakkers, die door de ge- Maasstad
l'iiiaiulieel bepaald onwelwilmeente Rotterdam geheel is vrijgelend
tegenover de Nederlandse
staat
covemaakt om deze jaarlijkse klus te
„terwijl
ze wel de Finnen BM t
toppers,
ren, zegt enerzijds begrip te hebben voor arts, masseurs, toeten en bellen na.ir
de vrije keuze van de nationale toppers,
halen", klonk het onlangs
maar hij weet niet wat hij nu nog meer Rotterdam
moet doen om dezen ook te interesseren.
Gerard Rooiiakkers heeft zich Inmid-

Deels heeft de afwezigheid van de Nederlandse top te maken met sponsorbelangen. De organisatoren geven dat niet
graag volmondig toe, maar de realiteit is
dat Maassluis, Rotterdam en Amsterdam
alle andere (sport)schoenen dragen. En
bovendien is er nog steeds sprake van
onderlinge naijver. In het zojuist verschenen bondsblad van de KNAU liet de
Amsterdamse organisator nog eens weten Rotterdam geen echte marathon te

vinden, vanwege het parcours „met
rondjes", en vanuit Maassluis werd Rotterdam verweten van de finish een ker-

mis te maken.
Met die aanvallen heeft Rotterdam,
dat jaarlijks zon drie tot vier ton bijeengebracht ziet door de hoofd-schoenensponsorental van neven-sponsors, leren

dels gewapend

tegen deze

aanval van

Verhoorn, die voor rijn KNAU-functie
in dienst was van Rotterdams hoofd-

sponsor. Over de geruchten daaromtrent
wil Rooijakkers niets kwijt, maar aan de
hand van de fotokopie van een al in november ontvangen telex uit Finland
blijkt heel duidelijk dat er geen sprake
is van het naar Rotterdam halen van de
Finse top, met onder anderen de naar de
marathon overgeschakelde Marti Vainio. Deze baanatleet pakte In '78 de Europese titel op de tien kilometer en werd
vorig jaar in Helsinki bii de WK derde
op de vijf kilometer. De Finse bond
schreef de ploeg in om in Rotterdam te

pogen de LA-limiet te scoren. Daar tegenover staan de huisvestingskosten, die
-dat is gebruik voor rekening van de

-

organisatie komen.
leven. De Rotterdamse organisatoren
In de marathonwereld wordt overimeer
gens
zich
wat
die
kritiek
betreft
wel vaker wat gemakkelijk over de
voelen
op het hart getrapt door KNAU-bonds- waarheid heen gewandeld. Hoewel tij-

Brits paspoort voor
Budd
Zuidafrikaanse
-

op de 5000 mewereldrecord omdat Zuid-Afrika is uitgestoten door de
internationale atletiek federatie, kwam
twee weken geleden naar Engeland. Op
dat moment werd al bekendgemaakt,
dat een verzoek om de Britse nationali-

teit, van een medaillekandidaat in Los
Angeles, met genoegen zou worden behandeld. Het ministerie van binnenlandse zaken heeft daarna de zaak in de
bij Budd passende recordsnelheid afgedaan en de atlete daarmee de kans geboden de boycot van Zuidafrikaanse sport-

"
s

lieden te ontlopen.
Nigel Cooper. secretaris van de Britse
atletiekbona, zei dat Zola Budd haar
plaats in de olympische ploeg zal moeten
afdwingen. Cooper nam wel aan dat,
wanneer Budd aan de verwachtingen
voldoet, zij zonder bezwaar met een
Brits paspoort aan de spelen zal kunnen
deelnemen.
Zola Budd kwam in januari als eerste
vrouw aan de barrière van vijftien minuten op de 5000 meter. Met haar tijd
van 15 minuten 01 ~3 seconden, was zij
meer dan zes volle seconden sneller dan
de tweevoudige Amerikaanse wereld-

kampioene Mary Decker, houdster van
het record op deze afstand. De tijden van
de in Zuid-Afrika geboren Britse loopster op zowel de 1500 als de 3000 meter.
zijn vóór haar nimmer bereikt door een
atlete uit de junioren-categorie. Aangenomen wordt, dat Zola Budd. slechts 38
kilo bij een lengte van 1 meter 54. haar
prestaties nog zal kunnen verbeteren
wanneer zij voor het eerst in haar loopbaan echte concurrentie zal ontmoeten.

-

CARNAC Stephan van den Berg
heeft de overwinning in de Europese titelstrijd in de Olympische Windgliderklasse gemist. De Nederlandse troef
voor de Olympische regatta moet voor
de kust van Carnac (Bretagne) de winst
aan de Fransman Gildas Quillerot laten.

Verlate opening van
tennisbanen in Heeg
-

Schaken

ploitatiekosten op van de door de gemeente aangelegde en gefinancierde banen.

van de Rente
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Voorzitter Jack van der Berg: „We betalen voor de banen ruim achtduizend
gulden per jaar en dat is voor een vereniging met 1.0 leden toch vrij veel. Alle extra inkomsten zoals van de toeristen
zijn daarom meegenomen. In verhouding betalen wy namelijk veel voor deze
banen. namelijK de totale kosten, terwijl
de
voetbalvereniging bijvoorbeeld
slechts een deel van de kosten van de
voetbalvelden betaalt. Dat is ons een
beetje een doorn in het oog. We zullen
daar toch nog eens met de gemeente
over moeten praten."
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sma en Wadim Wirny in hun damtweekamp na twee uur en vijftig
minuten opnieuw tot remise besloten. Wiersma behoudt dus zijn
voorsprong van twee punten: 15-13.
De circa honderd toeschouwers zaaanvankelijk een volstrekt beende en theoretische ouverture van
de 32-28 opening, die de te laat aan het
bord verschijnende en niet geheel fitte wereldkampioen weinig problemen opleverde.
Wirny verraste enigszins met zijn
23ste zet, waarna zijn vader die als
secondant optreedt vond dat zijn
zoon iets „beter" stond. Maar omdat
de posities na de, op de 29ste zet inge-

fen

-

86

i

tiende partij hebben Harm Wier-

GRONINGEN De Groninger politie heeft een 15-jarige supporter van
FC Groningen aangehouden die heeft
bekend dat hij zondag 25 maart een
bom heeft gegooid in net vak van bezoekende Ajax-supporters in het Oos- Edwin van Baar overhandigt als jongste lid van de tennisvereniging de sleutel van
de burgemeester voorzitter
terparkstadion. Daarbij werden drie het complex aan burgemeester Caaimier. Ke.
mensen gewond. Ook arresteerde de Jack van der Berg.
politie de makers van het projectiel,
jongens van 16 en 17 jaar.
Dit tweetal verliet het stadion op het
moment dat Ajax met 2-0 voorstond. Ze
zijn, aldus de politie, naar huis gegaan.
Daar hebben ze 45 zogeheten „strijkers ".
een verboden soort vuurwerk, uit elkaar
gehaald, de explosieve inhoud samengetape. De
pakt en omwikkeld met plastic
Dom werd in het stadion overhandigd
aan de 15-jarige jongen, die het projectiel twintig
heleindHEEG Een beetje als mosterd na de maaltijd nam de tennisvereniging
in het Ajax-vak
vanaf de korte j
„Net yn't net" uit Heet; gisteravond de twee nieuwe tennisbanen, die liggen
gooide.
tussen Heeg en Osingahuizen, officieel in gebruik. Getennist wordt er op
beide banen al sinds juli vorig jaar. Tijd om de banen toen met een feestelijk
tintje in gebruik te nemen was er door de drukte van de vakantieperiode
echter niet. Vandaar het uitgestelde feestje gisteravond.
De tennisvereniging uit Heeg heeft in De tennissers zullen op den duur gerecordtijd debeschikking gekregen over bruik moeten maken van de kleedkamers in de naast de tennisvelden te boude nieuwe accommodatie. In 1981 werLEEUWARDEN - De uitslagen van d<
wen speelhal. Burgemeester Bendix Caden voor het eerst plannen voor oprichronde van hel Fries schaakkampioenschap zijn:
simier maakte echter duidelijk dat er
Mr
A.
Poptt-D.
gemaakt,
deGroot M. H. v.
ting van een tennisvereniging
M. v. d. Werf
v d Meulen 0-1: F. Emahr-J. Lootsma 0-1. H.
terwijl in 1982 de eerste balletjes al ge- door de bezuinigingen voorlopig wel
Seunnenga-D Everaars 1-0: R. v. Dijken-M Venslagen konden worden op de gravelvel- eens niets zal kunnen komen van die
naat 1-0: P Mijnheer-M Lindeman 1-0; H. HolVoorzitter Jack van der
den van de voetbalvereniging. In het bouwplannen.
scher-J. Koster 0-1; J Lont-O Schriemer 0-1. W.
van de tennisvereniging onderBerg
van
gaf
zelfde
de
gemeenteraad
jaar
Ykema-M. Otashhiskv 1-0; E. Heidinga-A. Lont'
Wymbritseradeel haar goedkeuring kent dat: „Als vereniging zullen we
Wissman-H. de Vries 1-0; T Siblesz-T.
voor de aanleg van de banen en midden daarom toch naar een betere oplossing
Fleur 1-0; A. v. d Kooi-H v Wilgenburg 0-1. Tj.
moeten zoeken."
W.
Wiersma-A.
Bake0-1;
1983 werden de banen in gebruik genoBanning
Wiersma-C.
ma. Lootsma. Van der Meulen. Seunnenga en
men.
De banen, aangelegd door het werkVan Dijken gaan aan kop met 2 uit 2.
voorzieningschap
Wagenbrugghe, kunvereniging
Een gemis voor de
is voorSeniorengroep: P. Oord-P Tjalsma 1-0: R
nen in de zomermaanden overigens ook
een
geschikte
het
ontbreken
van
lopig
Buurstra-P. Hania 0-1: S Buurstra-Y J Dijkstra
kleedaccommodatie: de aanwezige door de toeristen worden gebruikt. De
0-1. L Bootsma-M J. Poppeso-1. F. W BrouwerzogeR K Wiersma 1-0; S. Buurstra-R. Buurbouwkeet is slechts een noodoplossing. VVV in Heeg verstrekt daartoe
naamde dagkaarten. Heeg heeft er daarmee een voor de toeristen aantrekkelijke accommodatie bij, de tennisvereniging beurt door de toeristen mogelijk
wat extra inkomsten. De tennisvereniging draait namelijk voor de totale ex-
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Het wordt dus een buitenlandsondermet ongetwijfeld opnieuw een
voor Rotterdam inmiddels traditioneel
geworden toptiid, die weer best eens on-3( de 10 zal kunnen uitkomen. Grot.
favoriet is de Portugees Carlos Lopez
(2.08.39), die vorig jaar zo lang in d<
buurt van De Castella bleef. De meest
spectaculaire tegenstand is te verwachten van Afrikaanse Zijde, met de Tanzani.men Gidamas Shahanga en Juma
Ikangaa in de hoofdrol. Dit jaar is Shahanga wereldranglijst-aanvoerder met
zijn tijd van 2.10.19. Hij kwam tot deze
prestatie in depre-olympische marat bon
v.m l.os Angeles, waarin Gerard Nijboer
in februari vierde werd. Ikangaa kwam
vorig jaar al tot een tijd van 2.08.55.
onsje,

-

Bommengooiers
aangehouden
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limiet.

VALKENBURG In de volgens
een bekend thema opgezette veer-

_________
Kies voor zekerheid op lange termijn.

(Advertentie 1.M.)

Limburger dat deze er niet over piekert
de hele marathon uit te lopen. „Mijn
voorbereiding is er helemaal niet op afgestemd. In het begin zullen de kijkers
mii vooraan zien en daarna nut meer".
aldus de man, die nut Nijboer en Vriend
al slaagde bij de eelste aanval op de LA-

voorsprong vast

komstig zijn.

Budd, de snelste vrouw

Cor Lambregts, niet als „haas" is ingehuurd, leerde een telefoontje mei de

Wiersma houdt

LONDEN De snelle Zuidafrikaanse atlete Zola Budd heeft vrijdag het
Britse staatsburgerschap gekregen. De zeventien-jarige atlete, die blootsvoets
loopt, hoopt een plaats te krijgen in de Britse olympische ploeg. Haar naturalisatie werd vergemakkelijkt, doordat haar ouders uit Groot-Brittannië after, maar nog zonder

dens de persconferentie duidelijk werd

gesteld dal de enige Nederlandse topper,

weer n^ar 8%. Daalt de rente naar
50/o dan wordt uw rente 70/

06 rGniC-SuIOKKCn 0P« stabielHypotheekvandeßabo-

o

goede

-

vereenvoudigingen volgens de

grootmeesters vrijwel gelijkwaardig
waren, werd na 35 zetten, op voorstel
van Wiersma. tot de dertiende remise
in veertien partijen besloten.
Hei verloop van deveertiende partij
Wirnv. Zw
_. 19-23; 5.
28x17. 12x21; 3. 34
45-40. 14-19; 6. 38-32. 10-14. 7. 42-38. 1-7; 8
50-45. 11-17; 9. 31-26. 7-11. 10 48-42. 2-7; 11
37-31.21-27; 12 32x21. 16x27. 13 31
15. 29x18. 13x22. 16. 41-37.
14. 3__
9-13; 17 46-41. 4-9; 18. 37-31. 19-23: 19 41-37.
14-19; 20. 37-32. 11-16. 21. 32x21. 16x:
42-37, 7-11; 23 34-29. 23x34; 24 40x29. 5
I
13-18:26. 37-32. 11-16. 27 3.
28 42-37. 9-13: 29 37-32. 19-24; 30. '.

-

HEERENVEEN De SC Heerenveen staat vanavond voor een belangrijke thuiswedstrijd tegen Telstar.
Winst betekent bijblijven in de

laatste periode, verlies vrijwel zeker
een afhaken als kanshebber en daarmee eigenlijk een voortijdig einde
van het seizoen. Alles en iedereen is
doordrongen van het belang van deze
wedstrijd. Ook het publiek. Alles
wijst op een gezellig gevuld stadion.
Het geluk lacht Heerenveen nu eindelijk misschien toch een beetje toe, omdat
Henk van Brussel over een nagenoeg
complete en fitte selectie beschikt. Alleen Boy Nijgh is nog geblesseerd, al
heeft de lange spits wonder boven wonder de training toch al weer lichtjes hervat. Eerder werd gevreesd dat een rugblessure Nijgh zeker voor de rest van Int

Kant zou houden, nu is er
nog hoop. Aan de opstelling heeft Van
Brussel overigens na de plezierige zege
in Den Haag begrijpelijkerwijs niets
veranderd.
Cambuur treedt in principe ook al met
hetzelfde team aan in de uitwedstrijd tegen NAC in Breda, als waarmee het afgelopen zaterdag gelijk speelde tegen
NEC. Alleen het meespelen van Jaap
Bos is onzeker. Bos heeft redelijk veepijn aan zijn tot nu toe gezonde knie en
laat het van de warming-up afhangen of
hij speelt. Speelt Bos niet, aan haalt trainer Theo Verlangen Foeke Booy terug
naar het middenveld en speel) Jos IVlt-

zer in de voorhoede. Het belang van het
duel is voor Cambuur ook duidelijk:
punten halen en de derde plaat
nouden, terwijl NAC de riedel laag tegen
Wageningen zal willen uitwissen en
punten zal willen pakken om de top-

klassering ook vast te houden.

De opstellingen Cambuur doel: ZijUtra
Scbouwtoaar, 1'
Achter: Bui'
Midden: _\.vne, Bos, Anema Voor Booy,
te, De Leeuw.

Heerenveen doel: Raven Achter Oosurhof.
Kikt, Boakina, Brabw Midden: Hakker. Bendnkstn, Smit. Voor Van dm Wildenberg, Bijl,
Gotink.

Anderlecht
mee aan kop
-

BRUSSEL Anderlecht is vrijdagavond in puntentotaal gelijk gekomen met lijstaanvoerder Beveren in
de hoogste klasse van de Belgische
voetbalcompetitie. Anderlecht won
de vooruitgespeelde wedstrijd tegen
Cerkel Brugge met 7-0 (3-0) voor doel-

punten van

('zerniatinsky

(drie),

> andenbergh (drie, waarvan een
strafschop) en De Groote.
ln Duitsland is kampioen Hamburger
SV na de nederlaag van zaterd
Waldhof Mannheim opnieuw een punt
kwijtgeraakt aan een ploeg uit de st.
van de ranglijst. Bij Vr L Bochum kwam
HSV niet verder dan een gelijkspel van
j
1-1. De Hamburgers werden daarmee
karig
33
beloond.
31 43-38. 42x33. 32 39x17. 10-14.
:«x27.
21-16
HSV heeft nu drie verliespunten
meer dan de lijstaanvoerders Baycrn
nchen-GladZARAUZ Scan Kelly heeft de rondt München en Bor
net
boven de
nog
Bochum
bleef
bach.
/an het Baskenland gewonnen De ler
Braunschweig
degradatielijn.
Eintracht
in
dag
algemeer
/an de eerste
leider het
klassement, won vrijdag de afsluitende nam daarvan wat verder afstand door
op
.ijdrit over 6600 meter van Orio naar Za een sprekende overwinning Borussia
Dortmund: 5-0.
rauz.

-

Huldiging schaatsers
op Dolle Schaatsnacht
-

LEEUWARDEN In een bomvol Theater aan 't Water te Leeuwarden
huldigde de stichting; Dolle Schaatsnacht gisteravond alweer voor de zevende
keer de schaatscoryfeeën van het afgelopen seizoen. Zoals bekend komen de
opbrengsten van deze Dolle Nacht ten goede aan de opleiding van de schaatsjeugd. Zo is onlangs een bedrag van duizend guldenafgedragen, waarvoor een
video is gekocht, die dient als hulpmiddel bij de training.
Halverwege het festijn, dat tot in de kleine uurtjes voor een geweldige sfeer
zorgde, werden de matadoren gehuldigd. Als talentvolste jeugdrijdster werd Boukje
Posthumus op h"t podium geroepen gevolgd door detalentvolste riider Geert Hessel de Boer, die 's middags nog een demonstratie van zijn kunnen nad gegeven op
de skeelers in de Leeuwarder binnenstad.
Natuurlnk ontbraken ook de marathonkampioenen niet. Bij de dames stond
Atje Keulen-Deelstra andermaal op het hoogste podium, al veinsde zij onwetendheid en liet zij nogal lang op zich wachten toen de presentator smeekte eindelijk op
het podium te komen. Een voorbeeld dat trouw werd gevolgd door de kampioen bij
de heren, Emiel Hopman. Ook hij kon zich maar moeilijk losmaken uit de massa.
Als winnaar van de Alternatieve Elfstedentocht werd Wim Westerveld in de bloemen gezet, evenals de winnaar van de Finse Merentocht Jan Roelof Kruithof.
Lieuwe de Boer en Europees kampioen Hilbert van der Duim bleken nog niets aan
populariteit te hebben verloren gezien het scanderen van de namen van beide heren
en last but not least de nestor van de Friese schaatssport Jeen van der Berg. De
Heerenvener zet na een glanzende carrière een punt achter het schaatsen.
Voorzitter Henk Heetebrij toonde zich tevreden met de opkomst die ongeveer
gelijk was aan het vorig jaar, zon 550 betalende bezoekers. Een keur van artiesten
trok aan het schaatsminnend publiek voorbij, waarvan Anita Meijer eens te meer
aantoonde een vakvrouw te zijn.
Saskia en Serge tezamen met de
bands Springfield en de Steve Door Jazz Band kompleteerden het muzikale scala,
dat werd geboden op deze gezellige dolle schaatsnacht.

.

.

,

Jaco Zwier

(DZPC, Drachten), Baukje Wiersma
en Robin Paul Postma (beiden Orca
Leeuwarden) maken deel uit van de

Anjum-Joure later

-

Rabobank zijn.
geld

LEEUWARDEN

zette,

Heerenveen weer in
de belangstelling

Nederlandse ieugdzwemploeg, die
morgen en zondag in Palermo op Sicilië tegen de jeugdploeg van Italië zal
uitkomen. Baukje Wiersma zwemt de
100 meter vrij, 100 meter rug en
maakt deel uit van de estafetteploeg 4
x 200 meter vrije slag. Robin Paul
Postma start op de 200 meter vrije
slag en tevens als zwemmer in de 4 x
200 meter vrije slag estafette. Jaco
Zwier zwemt de 100 en 200 meter rugslag.

bank 30 jaar lang de rente-schokken op. Het rente-tarief bij maandbetaling en gemeente-garantie is
momenteel 8,75%.
Kies voor zekerheid op lange
termijn. Maak een afspraak met de
hypotheekadviseur van de
Rabobank. Hij geeft u een advies op
maat en kan u precies vertellen
wat de voorwaarden van uw eigen

Q
Rabobank
en
raad

jeugdzwemploeg
tegen Italië

-

-
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ANJUM De voetbalwedstrijd in de
derde klasse van het zaterdagvoetbal
Anjum-SC Joure begint niet, zoals gewoonlijk, om half arie, maar om vier
uur. Tot dit later tijdstip is besloten in
verband met de teraardebestelling van
een deze week overleden jeugdlid van
Anjum, eerder op de middag.

Jeen van der Berg krijgt bloemen van een meisje
kostuum ov
achterop de
ac achtergrond Lieuwe de Boer en Hilbert van der Duim in Fries Kosiuum,

7 APRIL 198.
LEEUWARDER COURANT ZATERDAG

-

Band zoekt bassist Tel. 058
660798 of 120147.
Actief echtpaar met veel eigen
initiatief, die de handen uit de
mouwen willen steken, voor het
opzetten en runnen van verbli|funits voor de sportieve recreatie. Br.ond.nr. 958.
Ia dameskapper/ster die zelfstandig en modisch kan werken. Wie durft. Sollicitaties binnen 10 dagen. Alex Coiffures,
haarmode voor dames en he14,
ren. Stroobossersteeg
9101 HB Dokkum, tel. 05190-

naad. O
T>wizers
Prijs exclusief 5 pet. BTW:
tot en met 10 woorden
/ 9.50
/ 0,95
elk woord meer
maximaal 60 woorden.
Brieven onder nummer 4,50 extra.
Reuze Paadwizers 1,55 per mm per kolom.
1,70 per mm per kolom.
Fotopaadwizers

-5774.

’’ ’

Vrachtwagenchauffeur,
36
jaar. 12 jaar ervaring, chauffeursdiploma B. zoekt werk.
Brieven onder nr. 998.
Jonge vrouw, 37 jaar, zoekt
werk. Onverschillig wat. I.b.v.
diploma cafébedrijf. Brieven on-

Paadwizers en Reuze Paadwizers kunt u opgeven aan
onze kantoren of telefonisch van 8.30 tot 17.00 uur
058 -4411 .1 *
05130 24415/05150 12020/05120 13166

-

-

-

der nr. 997.

Schriftelijke opgave bij voorkeur richten aan
Advertentie-afdeling Leeuwarder Courant,
postbus 394, Leeuwarden,

Munten, penningen en topografishe prenten. Numismaat J B.
Westerhof, Hoogend 18, 8601
AE Sneek, tel 05150- 17198.
Antiek wandtegels, evt. aan de
muur. Ook witte. 05110

Toor'119-cv.500
/

-

4033.
pri|S voor
Goud. De allerhoogste
goud (8-24 krt) in elke vorm en
hoeveelheid. Wi| betalen tot
maar liefst 35 per gram kontant voor al uw goud. munten, __\mÊ*s

\\\\\Wk%

HEBT U lETS TE VIEREN?

zalen en zaaltjes
NIEUW:
onze zeer gevarieerde warme vleesbuffetten.

'19

„DE TROCHREED"

studio enz. mi.
of eigenaar
20609
05120
02154 12365.
Leeuwarden Iwest)koop,Mozart-

____________

bewoning,

--

beide
straat 50 of 52 te
vrijstaand, eigen grond, de één
4 en de ander 5 slaapkamers.
Komt u maar eens kijken. Prima
onderhouden, nr. 50 vraagprijs

Nieuwebildtdijk 288
te Sint Annaparochie

-

-

f 83.000. nr. 52
102.000. 100%

’

mogelijk (Koopsom

garage/hobbyruimte

met grote

op woensdag 22 aug. 1984.
Schr. aanmelding met vermelding branches voor 1 mei, waarna schriftelijke bevestiging volgt.
A. Bron, W. Dijkstrastr. 6, 9151 JK Holwerd.

SPEL 21 en

-

-

-

Ik zoek mensen om een eetgroep
op te richten, b.v 2x per week

samen eten, omdat ik eten met
meerderen toch gezelliger vind
dan in zijn eentje. Ik ben een
vrouw van 29 jaar en hoop op
serieuze reacties van mensen
die het ook een leuk idee vinden. Brieven onder nummer
971.

Lieve papa en mama, hartelijk
gefeliciteerd met jullie twaalf en
een half jarig huweh|k en we hopen dat jullie nog heel lang bij
ons mogen blijven. Paul en Rudy.

Personeel gevraagd
Gevraagd heren cq. dameskappermodellen voor maandagmorgen en woensdagmiddag,
bel 05141 270, dinsdag- en
donderdagavond van 8-10 uur.

-

Schoonmaakbedrijf
Vlietstra
BV. Harlingerweg 49. Franeker
vraagt voor één van haar objecten te Oldeberkoop enkele nette
dames voor schoonmaakwerkzaamheden. Schriftelijke aanmeldingen t.a.v. dhr. J. Feenstra aan bovenstaand adres.
Welk meisje v.a. 18 jaar wil zomer 1984 werken als serveerster in café-restaurant op
Texel. Inl. en aanm. 's avonds
na 7 uur onder tel. nr. 02228

-

Camping biedt vrije staanplaats

VUT er
aan voor AOWer
ruil voor werkzaamheden. Brieven onder nr. 946.
of

in

ca. 80 m' garage/berging,

Hannxmalu.

-

SEMI-BUNGALOW
te ST. ANNAPAROCHIE

-

-

’

Begin ook voor uzelf met de vervaardiging van fotoborden. Te
zien op de Pasar Gambir in de
Frieslandhal 7, 8 en 9 april.
Voor inf. Kiek Keramiek. 05994

- 3515.

1e kapper(ster) gevraagd met
vakdipioma, zelfstandig kunnende werken, voor part-time
of full-time. Woning aanwezig.
Tel. 05210 17167.
Broer en zuster zoeken voor gehandicapte moeder een gezellige alleenstaande vrouw om met
haar samen te wonen en haar
enige verzorging te geven. Verniet
pleegkundige ervaring
noodzakelijk, het is geen bezwaar wanneer u 's morgens
buitenshuis moet zijn of werken. Huishoudelijke hulp is dan
aanwezig. Woonachtig in Haarlem. Br. onder nr. 935.

-

.

-

’

-

’

-

Goed nieuws telefoon: 05190
Wie koopt de zuivelfabriek Mak6789.
kinga en neemt ons als personeel erbij.
Privé detectivebureau ~Wolff"
voor al uw problemen. Nieuw
Met wie kan ik dagelijks meerijtel.nr. 058 133537.
den, Leeuwarden-Groningen,
i.v.m. stage. Reacties: Dick de Vernieuwing van uw kunstgeBeer, tel. 058 153499.
bit? Tandprothetische praktijk.
Onecht kind. adoptiekind? CanaN. J. Brink, Nieuweburen 132,
dese vader (40-45)? Er moeten
tel.
Leeuwarden,
058
in Friesland honderden van der154058.
gelijke „gevallen" rondlopen.
Groot taboe, zeer veel proble- Hondenkapsalon Christa. nét
iets goedkoper, nét iets beter.
men. Zullen wij nu 'ns met elOók halen en brengen. Tel. 058
kaar proberen om deze ellende
en vraagtekens op te lossen?
- 153146.
Dagopleiding Sociale Akademie
(Speurwerk, praatgroep en des4 jaar. U kunt zich nog laten
noods een massale reis naar
inschrijven voor het studiejaar
Canada). Reaktie (absoluut vei1984-1985. Inlichtingen 058
lig), dus geen extra zorgen,
151015.
naar F. G. v. d. Veen, P. S. Gertel.nr.
brandyweg
107b.
05278- 1663. 8922 ER Leeuwarden.

537.

-

-

17.00-19.00 uur.

-

’

Onroerende

’

entree,

-

’

-

Inlichtingen: RIALCO, tel. 01819-15189, 9.00-21.00 uur, of

05115-3362

GARAGE/BERGing

zowel voor- als acht
Ind.:
ofzonder materiaal. Tel. 05158 Indeling: entree, toilet, moderne woonkamer met balkenplahal met trapopgang
toegankelijk,
VERKOPER
2574
fond, schoonmetselwerk, thermopane beglazing en niveau
1e verd.: overloop, platdak, keuken, douche en toilet, wn..
voor halve dagen
bijkeuken, flinke beneden
open keuken,
verschil,
kamer
met schouw
10 jaar ervaring
slaap/werk/studeerkamer, badkamer, omgelegen tuin.
2e verd.: vaste trap. 3 slaapkamers en berging.
Inwendig keurig onderhouden.
Tel. 05120- 20195 Aangeb. eengezinswoning met 4 Boven: overloop, 2 slaapkamers.
mogelijkheden.
biedt
ruime
erg
Het
is
sfeervol
en
geheel
in
in het centrum, met uitzicht op het Van
Gelegen
slaapk.
Heerenveen-Zd.
Redeli|k in pri|S
uitzicht.
Vrouw biedt zich aan de was te
Gevr. kleinere woning in Hee- Aanvaarding eventueel spoedig.
naai.
hypotheek
100%
’45 000.
doen voor alleenstaande m/v.
renveen. Br. o nr 996.
Vraagprijs: 79.500,-.
mogelijk, maandlast slechts Vraagprijs: / 68 500- k k.
tegen vergoeding. Brieven ond
Inlichtingen
260 netto. Kom gerust eens
nr. 984.
INL MAKELAARDIJ V. D. WAL
langs voor nadere informatie.
Klusjesbedrijf K. Deelstra voor
Makelaardij Franeker
Kosteloos en vrijblijvend Koenal uw voorkomende timmerNOORD 6, FRANEKER
Voorstraat 45 te Franeker
ders Onroerend Goed. Mowerkzaamheden, tel. 05164
Veen,
0.g.)
50,
makelaars
Leeuwarden.
(dir. J. D. Hettema-T. J. van der
zartstraat
Tel. 05170-5225-4253
994, Oldeberkoop-Drachten.
058 136678.
Ondernemer voor alle voorkoTel. 05170-4745-5307
25
mende werkzaamheden,
per uur, tel 05614 - 1586.
goederen
Willem Lodewijkstraat
1
Barkeeper, 40 jaar, veel ervaLeeuwerden, De Anjen 143. Workum, halfvriist. woning met
landerijen,
mooi
uitzicht
over
ring, voor 25 è 30 uur per week.
woning,
den
eigm.
onderh.
garawoning
grond
Goed
met
luin
Tijnje, Breewei 67 Vrijstaande
achter, voor- en _n
Brieven ond. nr. 932.
woonk.. keuken, bijkeuken, 3
ge, 4 slaapk., mooie keuken,
iiterkamer
3
P.
de
goed onderhouden woning met
Jong.
kamers.
Mak.
J.
sip.
slaapkamers,
cv, enz. Koopprijs en aanv.
douche tmu,
vrijst. garage, c.v.. gas. 334 m
Tel.
2048
Workum.
05151
etc.
Vraagprijs
n.o.t.k. Inl. makelaardij H. Mei1 eigen grond. Ind.: hal. toilet,
/75 000
Warns. riante ruiMaandlast slechts / 400 mn,
nema. lid NVM. Hardegarijp. Gaasterland,
woonkamer, keuken. 2 pers.
woning
grote
met cv en
me
dat
Tel. 05110- 2513.
en
voor
uw
7
eigen
BURG. ALBARDASTRAAT
woning
slaapkamer, badkamer met lig- Leeuwarden,
112.000. Tel.
Informatie; Koenders
tuin. Prijs
4e
VegelinOn.o».
bad en wastafel. Verd.: overIndeling: ruime hal, toilet, L-vormige kamer met luxe eikehou05613 - 2526.
dwarsstr. 3, g.o.h. tussenworend Goed. Mo/_.n_.traat 50
loop, ruime bergkast en 3
WorReparatie van alle merken; ktv,
garage.
Voor
de
beslisser:
ten
inpandige
keuken,
snelle
bijkeuken,
Leeuwarden 058 136678
ning v.v. cv. Beneden: gang
slaapkamers. Woning ligt in het
tv, video, Hi-Fi en stereo appakum. gereed zijnde vrijst pre- Verdieping: overloop, 4 slaapkamers, complete badkamer,
met trap. woonkamer/keuken
dorp nabij scholen en winkels.
ratuur, radio-recorders, portamie-A
met
woning
subsidiere- vliering.
26 m', wc/douche, achter open
Makelaardij Heerenveen bv lid
ble radio's enz. TV Huis,
Aangeboden
10 900 1e
geling 1982. max.
plaatsje/bergruimte. Boven: 2
tel.
NVM.
05130
31500.
Rondom
terras op het zuiden.
81,
Schrans
Leeuwarden. Tel.
tuin.
jaar. Mak. P. J. de Jong. Worstudeerslaapkamers
of
3e
+
in huurkoop
Hoornsterzwaag. Royale stolp129293.
kum. Tel. 05151 2048.
CV-install.. geïsoleerd, thermopane, gebouwd in 1977.
slaapkamer, bergruimte. Vraagboerderij met vrijst. ruime
Wasautomaat, koelkast reparaAppelscha,
winkelpand
met wo- Eigen grond 570 m
prijs
1 45.000 k.k. Tel.
boyenwoning
schuur, grondopp. 3200 m\
tie. 4 mnd. garantie. Voorri|ning en garage bij recr.gebied
121725.
Inlichtingen: G. Buwalda. tel. 05180-1016.
120.000. Inl. Intermevr.pr.
kosten
15. T. de Haan, Zeneaan
de
Groningerstraatweg,
o.a. geschikt voor snackbar.
diair Vastgoed, Ureterp. 05125 St. Nicolaasga, De Pit 6. Luxe
groen 302. 058- 880936.
moet
opgeknapt
Pnjs
112.000.
Tel.
05613
/
semi-bungalow, eigen bouw.
Vrijstaande premie A-woningen Leeuwerden, Marowijnenstraat
6
1757.
Wasautomatenreparatie,
2526.
Inl.
achtertuin op zuiden.
Uitat, onderhouden, goed ogen13. Nijlan t'o winkelcentrum Liefst aan timmerman.
maanden garantie. Wasautoin Dokkum, Kootstertille etc.
Wijnjewo-de: vrijstaand huis
05134{.go
in
1263.
h woning, grote kamer, 05120-13873.
woning
de
renovatiebuurt.
Inl : mak. kant. A. Zijlstra.
matenservice W. Homan, Eem. garage op 840 m; grond,
open keuken. 3 slaapk eigen
Nette woning. Bisschopstraat
Groningerstraat 5. Leeuwarwal 64. 058 128238.
Damwoude.
Tal.
05111
Compagvisen
vaarwater.
aan
grond, nieuw geïsoleerd dak. Leeuwarden geheel
Laat nu in het voorjaar uw
den. Maandlast v.a. / 275
19. in renovatiewi|k. 30 000.
3483
nonsvaan 68. Hartogh o.g. Tel.
verbouwd
Tel. 058 138688.
(vr.pr. k.k. 42.500). InlichtinVraagprijs /98 000 Spoedig
vrijstaande
Wouterswoude,
schoorsteen vegen. Carlo Deruim hoekhuis Bormastraat
05113
3400.
81
woning met
Boomsma
Pup
Berlikum,
118,
en
De
5.
Inl
en
bez
gen
bezichtiging:
op
(Fr
woning
Oosterkade
Leeuwar900
m'
te
aanvaarden
via
grond
Geïsoleerd,
lea.
+
Te koop of te huur Winsum
cv kamer 40 m'
I
tuintje, gelegen vlakbij vis- en
Financieringsden, tel. 058 126239
A.
en
Makelaardij bv.. SpanjaardsInl
mak. kant
AssurantieZijlstra,
luxe semi-bungalow. 2/1 kap.
woonkeuken. 3 slaapk Aanv
vaarwater,
vraagprijs
Verst oppings-problemen?
laan 138. Leeuwarden Tel. ook
Damwoude. Tel. 05111
kantoor A M de Jong. J W
aug. 84 Pr,|s: leder un**
Deza landelijk gesitueerde bun124655.
000.
Tel.
05186
1579
19
Korf nemen! Afvoerleiding of nFnsostrsat
17
zaterdags 058 ’35
Leeuwar3483
bod boven 80 000 Te) 058galow met vrij uitzicht heeft een
o_B
of 2130
den, tel
ool nog dezelfde dag klaar. 058 Leeuwarden, Spoorstraat 42.
138230
Holwerd, Waling Dijkstrsstr 20.
-136367
indeling als volgt: grote Z-vorvrijst
won met stenen
Ta koop
royale woning. Ind gang. ka671659. bgg. 667269.
Beetgum: zonnige flinke woning.
mige woonk ca 40 m', keuwat een apart. leuk. karakterisschuur en tuin. Goh Br. onder
mers en suite, keuken, bijkeuAfvoerverstoppingen?
tiek, woonh ui sic en wat een Roordahuiium: keurige woning,
RRS
ken, bijkeuken en garage 1c
gestoffeerd, schuur, grote achnr 995.
gestoffeerd, mooi rustig plekje.
ken, toilet en douche. Verd.: 3
Leeuwarden. 058
884184.
overloop.
3 ruime
ruimte nog an voor deza prijs
verd.:
tertuin. / 39 000 ml 06180Hamrik,
slaapkamers,
douche
2e
aan
Inl
met
boerdeni
vaarwater
05180 1672
Drachten. 05120 - 30333. Ge000. maandlast
/39 000
si kamers, badkamer met lig260.
/45
het
op
bi|
Jubbega.
heel Nederland. Snelle service
toilet. Plat. Tuin
zuiden
bos. /69 000:
Hal. gang. keuken woonkamer,
bad en 2e toilet, ruime vliering.
boerderij aan viswater. 1400
Eigen grond Vr.pr ’69 500
Tv doet niks. bel Matrix. Tel. 058
badkamer m ligbad, slaapka115 000. Te bevr.
Kooppnjs
TE HUUR
m',
k.k. Aanv. direkt Inl Bemidde-671203.
/ 77.500: Jubbega. solide
mer beneden Boven 2 slaapBouwfonds Langewold by De
boerderij aan zandpad, 1700 m
lingsburo D. van de Witte.
♦
ruimten. Achterhuis
schuur
Gast 27. 9801 AA Zuidhorn.
Dronrijp, tel. 05172 1234.
87.500: Oldeberkoop.
zit er allemaal in en nog een
tel. 05940 3040 2229.
vrijst.
huis aan bosrand.
Beetgum, Buorren 52, vrijst. wozijtuin ook Informatie: KoenLangweer: mooie woning, + 5
ning met vrij uitzicht. Ind. hal
/ 82.500: Bakkeveen. onverb.
ders
Onroerend Goed. Mojaar Appelhof 16 Tel 05130
woonkamer,
keuken,
boerderij.
2650 m. 87.500:
L-vormige
zartstraat 50. Leeuwarden.
29618
kelder, bijkeuken, toilet en douAugustinusga. verb boerderij. (Woon)boerderijtjes enz bi|
LEGE BV's
058 136678
2.25 ha.
che. Slaap- of hobbykamer
155.000. Tel.
bos en water in Fr Ov.. Dr. en Leeuwarden, Pioenstraat 14.
tegen kontant geld.
Verd.: overloop met 2 slaapka05128 520
Gld Inl 05612 824.
gunstig gelegen appartement met
geïsoleerde eindwoning met
Postbus 210, Franeker
mers Plat. Schuur. Eiger Workum, Dwarsnoard 13, ruime Woonk. winkelpand met rui15
mtr op het zuigrote
tuin.
woning,
Vr
k.k.
Inl
verb.
pr.
geh.
Tel. 02208-8602
72 000
woonk..
1 slaapkamer aan de
grond.
me garage en tuin. solied pand.
den in renovatie.uurt. cv. 3
eetk., keuken, bi|keuken -f berBemiddelingsburo D. van de
mogelijkheden
gevoor vele
slaapk., grote zolder, eigen
ging, 4 sip. kamers, met cv.
Witte, Dronrijp, tel. 05172
schikt Tel 05163-212
grond. Vraagprijs /62 500
Bouwterrein voor het bouwen
Mak P. J. de Jong, Workum. Groningen: g oh
1234.
boyenwoning
Vrij te bezichtigen, spoedig te
van een recreatiewoning. Bij
Tel. 05151 2048.
nabij centrum met mooi uitvoorkeur midden of Z.W.-FriesAnemoonatr. 24, Leeuwarden.
aanvaarden Inl Assurantie- en
verTerpweg
geheel
Driesurn,
8.
Indeling: hal. woonkamer met fraaie open keuken
zicht, voorzien van cv. geschikt
Financieringskantoor A. M de
land. Br. o. nr. 977.
Uitstekend onderhouden woonnieuwde terpwoning met garavoor 2 è 3 personen. Pn|S
huis met cv en diepe achtertuin
J
W.
Frisostraat
17-19.
1 slaapkamer, badkamer met toilet, berging
Jong.
Hat oudste papierbedrijf van
eigen
ge op 5000 m'
grond mcl.
n.o.t.k. Inl 05662 1370
Friesland vraagt oud papier.
(plm. 15 m). Ind.: gang. doorLeeuwarden
Tel.
058
Huurpnis / 479.85
perceel bos. alle voorzieningen Heerenveen aan de Zonnezonkamer, keuken, bijkeuken
Scholen, verenigingen en be138230
aanwezig. Inl.: mak kant A.
bloemstraat 0 82 ha land evendrijven: hoge prijzen. ContaiHempens, It Streekie 3. leuk
met douche en toilet, stenen
Makelaardij Hellema
Zi|lstra,
Damwoude.
Tel
tueel in gedeelten Tel 05132
ners gratis beschikbaar. Fa.
berging. 1e verd.: droogplat. 3
woonhuisie nabij het water Ka05111 3483
Nieuweweg
7
8911 LX Leeuwarden. Tel 058-129129
530
slaapkamers, vaste trap naar
-f
berWijnsma en Zn. te Dokkum
slaapk
mer keuken. 2
+
05190- 3662. b.g.g. 05192
zolder. Eigen grond. Vr pr.
ging Eigen grond Incl gaska1293 of 1294.
Ge_. Qemod woning m dorp t.
87 500 k.k. Open huis zaterchels Vraagprijs / 42 500 Inl.
In
.» natuurgebied bussen WolVerzamelaar geeft
dagmiddag van 2.00 tot 5.00
vege en Oosterwolde. plaatsje
100 tot
en bez via Assurantie- en FtL den Ind : beg gr. gang. ruiuur. Inl Makelaardij W Dijkstra
nancienngskantoor A M de
Niieberkoop. een woonboerde/ 500 voor een album of schoeme kamer, keukenk , si k. fi123345,
nendoos met oude ansichtkaarlet,
en Zn., tel. 058
Jong. J. W. Frisostraat 17-19.
berging
rij met grote garage en berging.
*>
b.g.g 129279
ten van voor 1960. Tel. 05147
Leeuwarden.
Tel
058
kant /prakt ruimte (si k.) GroGr opp 2 ha. Ind. hal. grote
__■
Perceel weiland. + 1 ha. aan de
woonkamer, open keukan. 3
138230.
te tuin Verd : overl 2
- 498.
Gorredijksterweg.
Jubbega
Elektromotoren, startmotoren.
Dronrijp, Hearewei 48. op gunslaapkamers, badkamer, toilet,
ruime badk
Groot b_#o_
alleen voor de sloop, ijzer en
stige stand half vrijst woning
Tel. 05168 586
Kooppr n o.t.k Br. onder nr.
grote zolder, c v
gat. pnjs
metaal. 05150 11950
Franeker, Lycklamastraat 9.
Ind. hal. L-vormige woonkamer
894
n.o.t.k Tel 03486 2567
Goud: de hoogste prijs voor uw
Vrijstaand woonhuis, met grote
en suite, keuken, kelder, toilet
oud goud en zilver Floreyn Juwerkruimte, 65 nv. Ind. hal, toien bijkeuken. Verd 2 slaapkalet, voorkamer, royale keukenIn BOSRIJKE omgeving ZO Friesland rustig gelegen
welier. Oude Doelesteeg 4,
mers, hobbykamer, douche
Leeuwarden. Tel.
kamer, kelder, schuifdeur naar
058
Vliering Plat. Garage mogelijk
126770.
terras, bijkeuken, badkamer
Eigen grond Vrpr
104 000
,m~^m^^^
t
Boven: overloop met 3 slaapka- 3_}È\tsT
Ansichtkaarten, oud. door verjP* _J_^^S__--_^__»_i_£_ '
kk Inl. Bemiddelingsburo D
zamelaar. Emmakade 92. Leeumers en plat. Voorzien van cv
van de Witte. Dronrijp Tel.
warden. 058 128153.
en thermopane beglazing.
05172 - 1234
met
Koopprijs in overleg Inl MakeJapie»
Sloopauto's worden gehaald en
Leeuwarden, Gijsb
:
laar Bakker. Franeker. Tel.
VRIJSTAAND ZOMERHUIS
contant betaald. 152240b gg
straat 90. gemoderniseerde
05170- 4335.
662239.
tussenwoning. 3 slaapk Eigen
Eigen grond 4570 nv aan de Bekhofweg 12 te Boi|l.
grond. / 58 500. 110% hypotheek mogelijk Vrij te bezichIs geheel verbouwd en voldoet aan de moderne eisen, voor"
tigen. Inl. via Assurantie- en FiTE KOOP GEVRAAGD:
zien van cv-gas. goed geïsoleerd.
nancieringskantoor A. M de
Ind.: doorzonkamer. L-vormige woonkamer, ruime eetkeuken,
Alle types
Jong, J. W Frisostraat 17-19.
gang, toilet, badcel met douche en wastafel, berging. 2 slaapLeeuwarden.
Tel. 058
kamers, trap naar verdieping waar bergruimte en slaapgel*"
138230
Sfeervol, VRIJSTAAND WOONHUIS met dubbele garage en
Ureterp,
royale middenwoning. genheid.
800 nV eigen grond.
Ind
Z-vormige
woonkamer Vrijstaande berging met carport
hal,
kelderruimte, toilet, douche, slaapkamer,
Ind.: ruime
open haard, keuken en bermet
ZOMERHUIS: woonkamer met open keuken, 2 slaapkamers,
doorzonkamer, moderne keuken, kelder, bijkeuken, hobbykaging. Boven: 3 slaapkamers,
badcel met douche en toilet.
mer.
badkamer met ligbad, vaste
Vraagprijs voor het geheel: 235.000- k k
trap
naar
4e
slaapkamers
slaapkamer.
Boven: 4
Prijs
en zolder.
n.o.t.k. Tel. 05125 2388
MAKELAARDIJ RAMKEMA OOSTERWOLDE. lid NVM, t_
Prijs en aanvaarding: in overleg.
Prachtig gelegen vrijstaande geFA. FR. v. LOON
ïsoleerde woning op 2000 m. 05160-4941
Inl MAKELAARDIJ V. D. WAL. NOORD 6. FRANEKER.
MAKELAARDIJ HEERENVEEN BV Heerenveen, hd NVM. t_
Belgische
Wijk 5. Jubbega
04103 1780
Tel. 05170-5225-4253.
05165 2708.
05130-31500

’

PRIKPLANKEN
50% WINST
tussen

MET ONDERGELEGEN

-’

Braderie te Hol werd

met LOTTOSPEL,

+ kostenl,

ZUIDERKADE 28

Vrijstaand woonhuis

vraagprijs

hypotheek

nr. 50 / 455 en nr 52 / 550
netto p. maand. Aanvaarding
spoedig daar wij verhuizen naar
de Willemskade 24. Informatie
bij onr Koenders. Tel. 058
136678.
Wijtgaard Buorren 47 onder de
rook van Leeuwarden. Redelijk
ruime woning. 3-5 slaapkamers, woonkamer, woonkeuken, tuintje achter met landelijk

WOONHUIS

FRANEKER,

’

Bosweg 25, Roodkerk, tel. 05103-2266

H.H. VERENIGINGEN
Versterk uw FINANCIËN

'■-

oppervlakte 6.15 are. Geschikt
vele doeleinden, ook geschikt te maken voor dubbele

-

RESTAURANT HERBERGE

v*

voor

-

Kom gerust even langs, wij geven u vrijblijvend informatie.
’l5,KOFFIETAFELS v.a
MENU'S v.a
/ 25,-

■■

_JÊfr^\

in midden des lands.
Voormalig koetshuis waarin
thans 3 kamerwoning met +
225 m' bedrijfsruimte^ totaie

-

Wij hebben voor u

X

Baarn

____X^____\

I 181 IV U 1II

huurbedrijf of gritstraal- verfbedrijf en scheepsonderhoud met

BEDRIJFSWAGEN-

_*,' è__P_____ttlifc__.

-

’

versleten 8_ overbodige sieraden, tandengoud, enz. enz.
Vrijblijvend bod en taxatie door
juweliers.
gediplomeerde
Goudcooper Edelmetaal, Ruiterskwartier 107b, Leeuwarden, tel. 136600 (bij het gerechtshof, boven Doldersum
groentehal). Geopend dinsdags
t/m vrijdags.
Vrijataand boerderijtje of burgerwoning met grond, landelijk
gelegen. Tel. 05122 1717.
Vrijst. huis, gebied tussen Sneek
en Leeuwarden. Pr. tot

k.k. Tel. 058

.27597 of 123456.
Ru,
Menaldum, Boskrènne 32 gara
woning met
kap
me 2/1
m. parket,
ge Ind.: L-woonk. "slaapk,
eetkeuken, hal.
badk.. zolder. Inl. 05185

/ 70.000. Tel. 05140 3104.
gelegen, geheel gerenoveerd
Gevr. ter overname of deelname Op steenworp van Waddenzee
in puin- en afvalcontainerverVRIJSTAAND
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ZICH AAN:
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LeeuwarA Tademastraat 26.
kanpraktijk
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Lekker brommen doe je met het DLG I k,
Voor jou heeft Verzekeringen DLG een complete brommerverzekering voor maar 85 guldens en 60 centen, all
in. Ook nog een gratis houder voor het plaatje. En dan
1- L "
IJ
\\r A
J 11"
L
heb
je wel de W.A.-dekking van het DLG van
’5.000.000. Voor versnellers is de premie wat hoger,
n.l. 117,70. En wil je schade aan de brommer-zelf ook
verzekeren, b.v. tegen aanrijding of diefstal, wat dacht je.
Kun je ergens anders goedkoper terecht? Vergeet het
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contact op
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met Verzekeringen DLG.
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Woon je buiten Drenthe of Friesland.
dan kunnen we je helaas niet van dienst zijn.
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Terugval Wall Street
drukt stemming Damrak
"
(Van een medewerker)

Na de krachtige opleving vorige week woensdag
Amn?
btreet
niets
Wall
dan teleurstellingen voortbracht Elke dag
heeft

liep het koerspeil terug, met donderdag een climax van 18 punten door
de hernieuwde officiële renteverhoging met een half procent tot 12
at Na vier dagen handel kwam het verlies hierdoor op 35 punten
uit. Dit had ook voor Amsterdam negatieve gevolgen. Onze beurs begon
de nieuwe week zeer opgewekt, maar de stemming werd gaandeweg
slechter. Zelfs de vijf internationals konden er niet meer tegen op. Alll
aanvankelijke koerswinsten gingen hierdoor verloren
Opnieuw heeft de verhoging van de
Hel griezelige van de huidige renteofficiële bankrente in de VS velen ontwikkeling is dat men niet weet wat

overrompeld. Binnen een termijn
van drie weken is dit nu al de tweede
verhoging en 12 procent betekent een
niveau dat sedert november 1982 niet
meer is voorgekomen. Direct in het
begin van de week kwamen er al signalen door die op verkrapping van de
geldmarkt wezen. De banken verhoogden de rente op effectenkredieten, maar weinigen hadden op een
nieuwe verhoging van de officiële
bankrente gerekend.

precies de oorzaak daarvan is. Het is
daarbij nog steeds de vraag of de rentestijging moet worden toegeschreven aan

de

normale voorjaarsbehoefte aan

nieuw financieringskapitaal voor het
Amerikaanse bedrijfsleven of reeds het
gevolg is van een in het geheim doorgevoerde kredietbeperking van de FED,
het bestuur van de gezamenlijke Amerikaanse centrale banken.

LEEUWARDER COURANT

Wessanen boekte
afgelopen jaar
veel meer winst
-

-

DEN HAAG Staatssecretaris Van Zeil (Economische Zaken) verwacht
maar hij bedat de detailhandel nog niet door het dal van de economie is, bemoedigend
een
bestedingen
als
op
blijven
van de totale
schouwt het
peil
teken van herstel van onze economie. Hij zei dit gisteren in Amsterdam, waar
hij de 39e Internationale Huishoudbeurs opende.
De totale omvang van de bestedingen
in een proefschrift zegt deRotterdamvan de consument stabiliseerde zich [na se econoom A. R. Thurik dat het langer
tot

Bij Koninklijke
ZAANSTAD
Wessanen NV (levensmiddelenindustrie) is in de afgelopen drie jaar de
winst meer dan verdubbeld. Met conDaarom l_ hel opvallend dat het ml- cern heeft in het afgelopen jaar 36,8
n financiën voor de nieuwe miljoen winst geboekt, tegenover in
lening waarop volgende week het daaraan voorafgaande jaar 28,1
dinsdag de inschrijving sluit een rente miljoen. Een stijging dus met 31 provan 8,25 procent aanbiedt. Een kwart cent, welke de eerder uitgesproken
procent minder dan de laatste staatsle- verwachtingen overtrof. Dit komt
ning van bijna twee maanden geleden. overeen met 10,2 procent van het geHoewel de looptijd opnieuw kort wordt middelde eigen vermogen, tegen 8,9
Uu op tien jaar wordt dan ook procent in 1982.
nul up ten groot bedrag gerekend. Op
lui buitenland wordt nauwelijks gereDe winst per aandeel over het in nokend hoewel dat best een» zou kunnen vember vorig jaar met 20 procent verHen wegens de niet uitgesloten grote aandelenkapitaal, nam toe van
;ijkheid van een verdere opwaar- ’14,10 tot ’15,39. Van de netto winst
dering van onze gulden later in dit jaar. wordt ’21,9 miljoen aan de algemene
reserve toegevoegd. Voorgesteld wordt
6,20 per aandeelvan 20 nominaal uit
Volgens de Nederlandsche Bank
heeft onze economie in het vierde te keren. Bii de berekening van de winst
kwartaal 1983 een groei vertoond als per aandeel is geen rekening gehouden
nergens anders in Europa. Nu ook met de uitbreiding van het aandelenkaWest-Duitsland een snel toenemende pitaal met circa 9,5 procent als gevolg
economische groei laat zien met een van onderhandse plaatsing van aandefors stijgende export wordt daar al len in november 1983. Die aandelen zijn
openlijk gesproken over een mogelijvanaf het boekjaar 1984 dividendgeke opwaardering van de mark en dan rechtigd.
zal onze gulden wel mee moeten.
De omzet over 1983 bedroeg 3,588
Ondertussen moest onze aandelen- miljard (in 1982: ’3 miljard). Dit/ betemarkt deze week de ene teleurstelling kent een stijging met 19 procent. Van de
over Wall Street na de andere inrinr
omzetstijging was ’309 miljoen het Geren. De beurs begon de nieuwe week volg van de verwerving
van nieuwe bepositief waarbij het algemeen gelangen. Het aandeel in de omzet van de
middelde bijna 2 punten hoger kwam te verkopen buiten Nederland is toegeno.o en de index voor de internationals men van 62 tot 67 procent. „Met name
2,5 punten. Maar hiervan bleef nadien meel, zuivel, oliebedrijven
en de export
weinig over, ondanks zeer positieve benaar de VS hebben het in 't afgelopen
richten van Akzo en Philips alsmede jaar voortreffelijk gedaan", aldus de
van Hoogovens die over het vierde voorzitter van de raad van bestuur, de
kwartaal 1983 weer uit de rode cijfers heer G. H. van Driel, gisteren bij de preblijkt te zijn getreden.
sentatie van het jaarverslag.

’’

Omdat dit college vorige week na het
maandelijks interne beraad niets heelt
losgelaten blijft het gissen en dat wakVoor Wall Street is dat een nieuwe kert
onprettige gevoel van onzekertegenvaller die op een ongelukkig mo- heid het
aan.
te meer daar in de tw i
ment komt nu de beurs vlak voor het helft van Dit
ook de geldhoeveelheid
maart
van
winstcijfers
de
over het
seizoen
in
de
is
VS
flink
toegenomen. De geldeerste kwartaal 1984 staat. De verwachnog
aanwas
nu
ligt
juist beneden het
tingen daarover ziin zeer hoog gespanmaximum dat de FED zich voor 1984 als
nen, nu bekend is dat zowel in de maanhad gesteld en zou dus kunnen leiden januari als februari de Amerikaanse doel
den
enig ingrijpen.
tot
economie sterk is gegroeid. Er wordt
menige
onderneming
dan ook een
Voor de Amsterdamse effectenbeurs
voor
blijft de huidige rente-ontwikkeling in
forse winststijging verwacht.
de VS een grote teleurstelling en in feite
ook
nvaller. Hier komt liet diviKLM verloor zelfs rond 15 punten nu
dend en juurvcrslagenseizqen nu goed de Nederlandse Staat een pakket van
opgang met overwegend zeer goede uit- 200 miljoen gulden preferente aandelen

dalingen in 1981 met 2,5 procent en 1982 open houden van winkels nauwelijks
met 1,5 procent) vorig jaar, na een voorgrotere omzetten leidt. Een toename van
spelde aal ing van twee tot drie procent. het aantal openingsuren per week leidt
Binnen deze bestedingen deden zich in veel gevallen zelfs tot een daling yan
echter belangrijke verschillen in ont- de omzet pet vierkante meter bedrijfswikkeling voor. Zo vijzelden in het bijoppervlakte per openingsuur. Met andezonder de stijgende autoverkopen het re woorden: tic winkelier wordt er niet

jaarcijfer op naar een meevallend niveau. De detailhandel, aldus Van Zeil,
zag de bestedingen met twee procent dalen.

’

-

komsten voor zowel de winstcijfers uls
de daarop aebaseerde dwidendvoorstellen. Muur door Wall Slreels gedrag zijn
daarop heluas zeer na:
Met name vallen vele dividendvoorstellen nogal tegen en dat hangt gedeeltelijk samen met het rentevraagstuk,
want ook in ons land is de onduidelijkheid over het rentebeloop toegenomen.
Enige tijd zag het er naar uit dat onze
centrale bank een zekere discontoverlaging zou kunnen overwegen maar sinds
de rente in Amerika flink aan het stijgen
is lijkt de kans op doorvoeren daarvan
voorlopig verkeken. In maart is de obligatiemarkt dan ook vrijwel niet meer

AMSTERDAM Voor het personeel
van de Amsterdamse werf NSM doemt
het ontslag steeds dreigender op. De directie van de werf heeft het personeel
gisteren laten weten dat de salarissen
over april niet meer kunnen worden betaald uit eigen middelen, maar dat de
bedrijfsvereniging eraan te pas moet komen. De bewindvoerders hebben, aldus
een mededeling van het bedrijf, in overleg met de directie en commissai
aan de vakbonden, de ondernemingsgestegen.
raad en het Gewestelijk Arbeidsl>
gemeld dat op den duur tot ontslag van
ABIDA (T) 5 Lynaspoint n. Lavera. ADRIAnet personeel zal moeten worden Overgegaan. In de komende maand wordt TIC 6 Alexandria AFRICAN EXPR. 5 100 m
niiu Alexandria n. Malta CECILIA SMITS 5
hierover nader overlegd.
Buenaventura. MAKIRI SMITS 5 Kongo

i

Winst Van der Giessen
KRIMPEN AAN DEN IJSSEL - De
van Van der Giessen de Noord is
winst

vorig jaar gestegen van / 0.7 miljoen tot
’1,5 miljoen of per aandeel van / 100
nominaal van 7,82 tot / 17.40. Het dividend zal opnieuw worden gi
De_omzet nam toe van / 424 miljoen tol
/ 470 miljoen. In de scheepsbouwdivisie
was hei resultaat in 1..H3 kostendekkend, rekening houdend mM mbsidies.
De ie|i,ii,itieaf(lelinn leed n n ernstig
exploitatieverlies. In de marinebouwdiwerd met de oplevering van de
drie mijnenbestrijdingsvaartui-

’

gen een bevredigend exploitatieresultaat behaald. De kunststoffendivisie behaalde ondanks onderbezetting in een

deel van het jaar een goed resultaat.
BINNENL. AANDELEN
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FENJA 8 Lulea. FICUS 5 230 m zo Monrovia n.
Curacao. FRISIAN 6 Zuid-Jemen. FRISIAN LINER 6 Samsun FRISIAN MARINER 6 Odda n.
Hamburg. FRISIAN SKIPPER 13 Iskenderun
vi-rw FRISIAN STAR 16Alexandria verw. FRISIAN TRADER 7 Leixoes. FUSUS 4
npoint n Singapore GARDEN
.almbeach n Pto Cortes. GERA HOLWERDA 13 Turkije- verw HAPPY MARINER 5 195 m n La Coruna n. Kelibva. HILVERSUM 5 450 m oTownsville n. Newcastle. ICE EXPR. 6 Alexandria.
ICELANDIC 13 Engeland verw. INOCTR. SPIRIT 5 Bremerhaven. INDIANIC 6 Bahia Blanca.
ITTERSUM 5 800 m zo Manilla n. Hongkong.
JOINT FROST 11 Las Palmas verw KATENDRECHT 5 330 m wnw Kaapstad n. Ensenado.
K I ELDRECHT 5 35 m zo St. Helena n. East London KILSTRAUM 7 Nuevitas. KYLIX (T) 5
Cloghan Pt n. Stanlow. LACONICA 5 M. a. Ahmadi n. Singaport. LELIEGRACHT 5 90 m w

122.20
103.00

9.75 id 80-00

115,00

«50'd73
775 «I

101.70
101.70
105.40
102.30 I
102,00 1

102.10 I
102.00 I
I
101.10 I
100.70 I8 00 Bi
100.10 7.25 id 72
100.90 lOOOCeehorn

100.50

100.50
99.50

99,40

101.00
102.50

I

1(11.60 |

101.40

101.00
100.30

10150
109 00
102 20
10140
10180
10380
104.00
105 30
101 40
100.50
100 50
99 30

loo'oo

10100

'-

99.00
99.20
100.50

10100
100 10
100.00
98.50
99.00»
100.00

100.50
98.00

9950
98 00

_)

118.50

99 00
99 80
118.50

4.08
5.18
110.00
17.30

Port escudo (100)
Canad. dollar
Franse franc (100)
Zw. franc (100)
Zweedse kroon (100)

38,25

Noorse kroon (100)

"

2,05

35.25
135.00
36.50
37.50
29.00
15.85

138.50
39.50
40.50
32.00
16.35
2.15
3.50
54.00
2.90
3.61

Deense kroon (100)
Oost schilling (100)
Spaanse peseta (100)

drachme- (100)

Finse mark

(100)
Joeg. dinar (100)

lerse pond

1.90

2.70
51.00
1.90
3.31

Freetown n Cork. LEO POLARIS 7 Mar del Plata n. P. Deseado LEPTON 5 120 m o Tobago n.
Escravos. LINDEGRACHT 5 50 m zw Le
Porkkala. LINDEWAL 9 ond. n. Gl
LOOIERSGRACHT 5 Kasko n. Hall
LOOSDRECHT 5 570 m nno Recife n. Gent.
MAASSLUIS 5 540 m n Pto. Rico n. Lake Charles MARGRIET DANIELSEN 5400 mz Bermuda n. Three rivers. MARLEEN 7 Mmv
Abidjan. NAUTIC 12 Davao verw. NORMANDIC 10 Napels. NORTHPOLE II Gl
verw. OCEANIC 9 Las Palmas. ONDINA (Ti 5
120 m wzw Landsend n. Antwerpen. RAHIE.M 6
Samsun. ROELOF HOLWERDA 11 Samsun
verw. SAMSUN ARROW 9 Noorwegen. SAMSUN BAY 11 Shoreham verw. SAMSUN CARRIER 6 Uddevalla. SAMSUN DAWN 10 Vlaardingen verw SANTA LUCIA 12 Dominica verw.
SCHERPENDRECHT 5 130 m zo Mallorca n. Gibraltar. SINGELGRACHT 5 Abidjan n. Rio de

188.00
8.00

ACFI
A_l.

'A72
h. 73

97.50
102.00
99.00

100.00

875LnilevTS
6 00 UmlevOO
7 12 VMF 69'
8.75 VNU 75

6 50 id 67

7 75 Pei-hinev
8 00Ph
1

_

71.40
(0

7 25Total 72

101.20 101.10
94.20
94.50
79.50
b
101.00 101.00

<nn

uC
'ruk

Premie-obligaties

'

115.00
152.50
96.00
375.00
41.50
311.00
123.00
97.50

255.00

,

'

van.

Zijn conclusie is gebaseerd op gege-

Franse winkelbedrijven, die

vens van

door het daar heersende openstellingsbeleid soms 20 uur per dag geopend zijn.
In Nederland is de discussie over het
langer openstellen van winkels nog
gaande.

Goud- en zilverprijzen

-

AMSTERDAM (6 april) De prijzen van goud
en zilver zijn .iis volgt vastgesteld: (tussen haakgoud nul
:_. 440 (35.990-36.90); bewerkt vi
Zilver onbewerkt 83,-905

■

'.0).

(850-9201. i,

Marktberichten
VEEMARKT ZWOLLE
ZWOLLE (6 april) Prijzen (in guldei
8,30, vaarzen
ren le k
le- kwal 7.55 8.20, 2e kwal. 6.95-7,55, koe-ie-n lekwal 7,10-8.15, -V kw.,l 5.90-7,05, 3e kwal.

-

le
'00-3.10. zeugen!
lammeren 175-23.
2.00-2.50,
_' 80-3.00.2e kwal.
melk-.
koeien le- se*>ri 1750-2100, 2e soort 1250-1500.
1550-2000, 2e toort
I
1100-1250. guste- k
1300-1700. pinken 1000-1200. graskalveren
150-500.
735-1075. nu

5.25-5.90, woi

i_>-6,00. schapen

_

100-200,
zwartbont 200-340. nuk
fokschape-n 225-300, schaap met Umi
275-350, wei.!185, l»>kke-n en geihtvee 1900. itiertfl 120,
ten 65-125. A
e 198. nuka's 329.
ge-brui:-,
en
schapen en
I
lammeren 326. varken f 148. bokken en g<
paarden 13. totaal 7668 stuks. Overzicht (handel
en prijzen): slachtvee Kt

-

DEN HAAG
Holland Sea S
Holding (HSS Holding), via deelnemingen actief in de winning van olie en gas
op de Noordzee, heeft vorig jaareen verlies geleden van/ 1,6 miljoen. Hiermee
is het totale verliessaldo opgelopen tot
13,2 miljoen. Voor 1984 wordt voor het
eerst winst verwacht na een aanlooppegelijk, nuka williger -hoger, slachtschapen en
riode van bijna twaalf jaar. Tevens lammeren
.jk. gebruiksschapen en
«
wordt voorzien dat de inkomsten uit het lammeren rustig
ge-lij^
ïllig hoger,
P-6 veld waaruit sinds 30 december vo- bokken en geiten rustig gelijk. ■
rig jaar gas wordt gewonnen, zodanig
\I.KMARKT LEEUWARDEN
zuilen zijn dat het totale verliessaldo
binnen enkele jaren zal zijn ingelopen, LEEUWARDEN
0-7.60 per kg
7.60-8.30per kg ge
aldus HSS Holding.
6 25-7.35 per kg gesl, 2e
kwaliteit 5.90-6.20 per kg
5.00-5.90 per kg g>
Janeiro. SPRAY 14 Mostvn verw STADION350 per nuk.
3.85-6.25 per kg geGRACHT 5 20 m zzo Beachhead n. Adam
9.00-11.75 per kg gesl. Melk- en kalfkoeien le
LA CASTOR 5 60 m w Aden n R__m
soort 1900-2400 per stuk. 2e tooit 1400-1900 per
REEF 13 Bourgas
stuk. kalfvaarzen le soort 1800-2250 per stuk. 2e
Richardsbay. TANJA HOLWERDA 7
soort 1300-1800 per stuk. guste koeien 950-1350
TEMPO9PT. Said TJONGERWAL 6 Er
en 1000-1450 per
STRAUM 11 Engeland verw. VITREA 5 Roven
n Bilbao. WIELDRECHT 5 85 m nnw Medan. ROO-1125 per stuk. graskalveren 575-975 per stuk.
nuka's voor de mest zwartbont 75-325 p.
WOENSDRECHT 5 76 m z Cagliari n. Algeeira». schaap
met Umimeren) 400-450 per
ZARIA 5 Zu.dchinese Zee n
lammeren 150-225 per stuk en bokken en geiten
20-125 per stuk Os
o aanvoer, handel
NEDLLOYD SCHEPEN
en
pnj.
AMERSFOORT 4 680 m zw Tahiti n. Surabava.
BAHRAIN 5 280 m nw Cochin n Singapore. 2168. matig lager
dend. nuka's 2087. willig prijshoudend
BARCELONA 5 Surabava n. D>a_a....
schapen,
gebruiksschapen en lammeren: 822,
MENT 5 60 m z India n. Dubai. DEJIMA 6 Honggoed prijshoudend. bokken en geiten: 25. vlot
kong. DELFT 5 Djeddah n Suez. Fl'K.
udend. paarden: 6. totaal 5153.
La. rede Cnstobal. GOOILAND 6 Rio de Janeiro.
HOLLANDIA 6 Bridgetown n. Ponce KATZl IVEI BF.I RS LEEUWARDEN
WIJK 7 Valparaiso. KIMBERLEY 5 150 m zo
LEEUWARDEN (6 april) CommissienoterinManzanillo n. Los Angeles KYOTO 5 Colombo
n Singapore. MANILLA 5 340 m zw Kp. Frio n. gen in guldens per kg: Goudse kaas 6.40, Edam6.28 en broodkaas 6.28 De handel was
Freetown. MOJI 5 180 m n Kp. Blanc n. Cotonou.
NAGASAKI 5 Pt of Spain. NASSAU 5 200 m z goed.
Saigon n. Hongkong. ROTTERDAM 5 150 m nno
AARDAPPELBEURS LEEUWARDEN
Mussawa n. M. Qaboos. ROUEN 5 300 m w Azuren n. Pt. Said. TASMAN 5 55 m w Hoek v. HolLEEUWARDEN (6 april) Prijzen in gulden
per 100 kg: Bintje 74.00-80.00 en Irene
land n. Le Havre. VAN NECK 4 Rouan r.
bon. WESTERKERK 5 R'dam n. Antwerpen.
120.00-125.00 De handel was vast

’

-

.

-

-

.

:

.
'

-

-

-

-

-

_

-

MHV Adam
i En.
186 50 idl-10
„114
9.00
278.00 Mulder
MijnbW.
259.00 Naarden
124.50
217.50
IkWV
1230.00
119.00
09.00
| «hyp
355.00
ng».
115.00
rau
153.00
96.00
GB
376.00 Nutricia
Nijverdal
41.00 Orenstein
305.00 Otra
123.00
97.00

"

03.80
14.00

055.00

8010.00
1680.00
790.00
750.00
40.10»
149.00
28.00*
8.65
1050.00

-

172.20
3970.00
780-00
109.50
112.50
18300
250.0081.50

8150 ITokvoPacl!
14 00
654 00
8010 00
188000
800.00
760.00
39.60
149.50
Buitenl.
27 50
870
1040.00
.84-94
KS64
_S(y
3970 00
780IK)
107 70 5 75 id 64
11300
|86.1_r

25100

82.00

7 00AIILvon«6«
3 50 Eng WL eert

249.00

Palcmbang
Palthe
loul
195.00 PorcelFlcs
".Br
222.00
220.00 Rademakeri
207 00 Ravast
200.00
gg jq RIVA
35.50
Wislt
35100
1850.00 Rnmmenholl.
125.00 Rijn-Schelde
125.00
188.50 Sarakm-k
186.00 S<huitema
18 70 Schuppen
26.00 Schutlersv.
375.00 Smit lnlern.
55,80
85.00
68.00
108.00
64.50 Telegraaf
Tw
190.00
122.00 Tw Kabel H

Am7l

TjWIdD
8 2Slntßk7l

NM__

1 1 25 Reed 74
6 25Rothm.

146.50d
..El
18.80 Woolv
16.00
50.00

14800
19.10

41

44.50
30.90
40.40

10.80

38.70

171.00

■lh
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100 20
98 10
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88.80
98.70
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99.20
33.60
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1
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96.80 Beur
88.70
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96.50
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Data
89.20
Kraft
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15800
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15200
16.00
47 00
80.00
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110.00
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96.00
72.00
88.20
62.50
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18800
11150
63.50
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157.00
136.00
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158.00
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15 80
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73.05
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210.00 b 209.50
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225.00
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97 20 2 50 id 561
71.00
'10
aandelen)
(orig.
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30 70 Gnod
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97.50
102.00
99.00
100.00

Van de „grote drie", Deutsche Bank,
Dresdner Bank en Commerzbank, zag
de eerstgenoemde haar netto winst ten
opzichte van 1982 met maar liefst 91 procent toenemen tot het recordbedrag van
653,6 miljoen mark. Dresdner Bank
maakte met 383 miljoen mark zeventig
procent meer winst en het positieve resultaat van Commerzbank was met
213.11 miljoen mark bijna tweemaal zo
groot als in 1982.

BINNENL. AANDELEN
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100,60

i

Verkoop

3.03
4.38
5.48
115.00
19.30
2.55
2.38

:..ark(100)

Verklaring der tekens en afkortingen: a laten;
b bieden; d ■ ex-dividend; e gedaan bieden;
f gedaan-laten; g ■ bieden en ex-dividend; h
laten en ex-dividend; k
gedaan-laten en exdividend; 1 gedaan-bieden en ex-dividend.

_

101.70
108.80
102.50
101.70
10180
103.80
104.00

Aankoop

Ital. lire (10.000)

Effektenbeurs Amsterdam

-

90.8(1

Am. dollar
Eng. pond
Belg. (rank (100)

De banken in West-

FRANKFORT
Duitsland hebben de problemen van de
laatste paar jaar van zich af weten te
schudden en vorig jaar recordwinsten
geboekt. Hoge functionarissen van diverse banken hebben al wel laten w eten
dat het dit jaar moeilijk zal worden de
resultaten van vorig jaar te evenaren.

Buitenlands geld

Waar zijn de schepen?
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90.30
Banken, Handel, Industrie
99.50
93.80

11.25 Ak/n
90.90
10.75Ak"
96.60
950 Akro
m 94.00
9 25Ak/„
89 60
89.60
11.25 ABN 74
92.20
92.20
97.40
97 40
93.50 b 93.70 b
93.30
93.30 9.00id1!)75
88.90
88.80
W
89.00
89.00 850
97.40 850 id 84-91
97,40
800 id 73-88
1(1 75 Amro 74

102,10

I

!
II

99.00
99.10
99.10
98.50
96.-0
96.30
95.10
96.50
96.40
96.10
94.10
95.30
95.00
94.30
94.80
95.30
95.00
95.20
94.70
94.00
94.00
95.70
94.30
95.10
94.20
98.60
97.70
91.80
90.50

7 00 id 66-91-1

;

I

8.75 3
BJOU
850 a

99.20
101.00
101.00
101.20

8 25 id 76-01
8 00 id 69-94
8 00 id 71-96
8 00i<i.
8.00 id 75-00
7 60 id 73-98
7 50 ui

101.30
101.30
101.70

6 00 id 65-90-1
6 00 id 65 90-2

7 75 id 77 '17
7 75 id

129.70
117.30
110.60
>1430
109.10
110.40
110.30
112.40
11380
113.90
113.30

102.10
101.90
100.50
100.50

7 75 ui

e

101.30
101.30

B2_>m

'

-

'IV ,11

"'.'!"<"""' '"

■

Abidjan ALANTI 5 Buenos A.
ms. AMSTELMOLEN 4 1000 m nw Hawan n
AMSTELVOORN 5 rede Chahbahr. ANTARTIC
6 Charlottetown. ARCTIC 1 1 Tampa verw. ATLANTIC 6 Fovnes. ATL CROWN 5 Antwerpen.
ATL. HORIZON 5 50 m w Mallorca n. La Spezia.
BAARN 5 Papeete n. Suva. BAKENGRACHT 5
R'dam n Kiel BALTIC 13 Samsun verw. BARENTZGRACHT 5 Motril n. Mostaganem. BEGON IA 6 Wc .tpalmbcach n. Las Minas. BILDERDIJK 5 400 m zo Kp. Race n. Sh.
BONTEGRACHT 5 160 m n La Coruna n. Dakar.
BREEKANT 6 R'dam n. Venezuela BRIMAR 6
Schotland. CARIBIC 20 Mar del Plat vet
SABLANCA 5 R'dam. CELTIC 6 Alexandria n.
Engeland CINULIA 5 Pt. Gentil n Curacao.
COLD EXPR 6 Alexandria. DALLIA 5 300 m zo
Houston n. Beaumont. DAPHNES Dakar. DOCK
EXPR. 10 5 230 m zw Bombay n. Singapore.
DOCK EXPR. 11 5 360 m zzw Karachi n. Jubail.
DOCK EXPR. 12 5 250 m ozo Saigon n. Tsu. ELISABETH HOLWERDA 6 Gr. Yarmoui
MELY 6 Trieste. EXPANSA 2 Brits Guiana.
FALCON REEFER 6 Calcutta. FELANIA 5 ta.
Guayama. FELIPES 6 Singapore. FENIX 7 DDR.

in gewone heeft omgeruild, waardoor de
ir de gewone aandeelhoudei s tlink dunner is geworden. Een verin s van 5 gulden liepen voorts Ahold en
maar KNP, Grasso, Nijve rd.d len Cate en Eriks waren 5 gulden
beter. Tot meer dan 10 gulden winst liepen Elsevier, NDU en ABN uit.
De Europese optiebeurs zette afgelopen week vrijwel hetzelfde aantal contracten van rond 80.000 om als in de
voorgaande werkperiode. Philips was
daarbij verreweg nuih
niet alleen ... ««ri ('«//-contracten rond 20.000
stuks. Later m de week nam de belangstelling voor opties KLM toe naarmate
de aandelenkoers verder wegzakte.

wijzer

Westduitse banken
boeken recordwinst

:

Ontslag dreigt voor
personeel NSM

23

Detailhandel nog niet
door economisch dal

(Van onze correspondent)

’
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LEEUWARDER COURANT

naad. <3>

x>wizers

_____________ma_________________m________m__M

DRACHTEN
TJONGER 56

DE ZWAAI 14

’

’

STATIONSWEG 135
In het

Onroerende Goederen

gelegen HOEKWONING met erf en tuin, 3

centrum

’
OUDEGA (Smallingerland)

slaapkamers. Vraagprijs

95.000,- k.k.

Kunststof kozijnen,
deuren en schuifpuien
_^*_*_J_*_

1

2

met

hectare

Vraagprijs

land.

’SURHUISTERVEEN

VAN DUINENSTRAAT 41
Riant gelegen HOEKWONING met garage, erf en tuin, 3
slaapkamers. Vraagprijs / 39.500,- k.k.

JkSl^ &^H______^__wC^_r r

-■

. lÉSk

DE WILP (Gr.)
OUDE MOLENWEG 19

BLOKSLOOTPOLDER
nr. 68
bij JOURE
gelegen aan open

vaarwater

DE

BEHEERDERSWONING en in 1972 geheel ver-

bouwde BOERDERIJ voor cursisten zeilschool.
Keuken en slaapapp. voor ca. 50 pers. Insteekhaven met ca.
50 meter walbeschoeiing.
Inl.: BOKMA BEM. O.G. Joure, 05138 2017.

-

TE KOOP AANGEBODEN

BEDRIJFSPAND
op SLECHTS 3 KM van DRACHTEN
Indeling: bedrijfsruimte plm. 135 m', winkelruimte plm.
45 m- en complete boyenwoning. Voor veel doeleinden ge-

Telefonische inlichtingen: 05120

- 17789

V<«

k#

"
""
"
""
"
\^^____"^__^ÈrS_f__ "
L

N^

5

Royale vrijstaande SEMI-BUNGALOW met cv., garage, ruim
erf en tuin, 3 slaapkamers waarvan 1 op de begane grond.
Vraagprijs / 192.500,- k.k.

MAKELAARDIJ H. DE BOER
ZUIDERHOGEWEG 43, DRACHTEN
TEL. 05120-22607

"""
""

v^,

N.

oproepsysteem alti/d en oveml beretkbaar

4fcT.I.B.SWS_RTB_r

Sms\\\T/'*\.

\

'

f.

TE KOOP IN BOORNBERGUM TWEE PREMIE
A-HUIZEN MET GARAGE
hd.: hal, toilet, woonkamer, keuken, bijkeuken en garage.
\erd.: 3 slaapk., badkamer met bad en vhzotrap naar de 2e
verd.
Geheel voorzien van centr. verw.
Koopprijs
/ 136.500 v.o.n.
48.000,cf subsidie (maximaal)
88.500,-te financieren

’

Sk- _b

.

kundig m

~*

energiebesparing

Einsteinweg 23, Leeuwarden

TeU)5ÉM3^^

10 jaar fabrieksgarantie
onbegrensde levensduur
onderhoudsvrij
nooit meer schilderen
op elke maat leverbaar
voor nieuwbouw en renovatie
fraaie oplossing voor
oude. slechte kozijnen
5-punts sluiting

_eer

Te koop aangeboden:

preventie tegen inbraak
draai-kiep systeem

geluidwerende ramen

ZELFBEDIENINGSZAAK

geen condensvorming
extra isolerend K 0,8
door 3-delige beglazing

3-delige besparing
specialeventilatie-stand

met AGF-afdeling in

Diverse modellen in
IDOmail aanweiig.

DRACHTEN.

In deze goede woonwijk liggen uitstekende omzetmogeiijkheden.
Zeer geschikt voor jong energiek ondernemerspaar.
Omzet + 750.000,- p.j. Pand is te huur.

Dealers:

DIJKSTRA'S
BETIMMERINGEN

’

Br. o. nr. 993 v. h. bureau van dit blad of tel.nr. 058-134226, na 18 00
uur.

Afdeling Kunststof, DRACHTSTER HEAWEI 33

Keurige energiezuinige
WONING
met slaapkamer op begane
grond en blijvend vrij uitzicht
op vijverpartij en wielerbaan.
134,- p. jr.
Erfp.
Inl. MAK. FRIESLAND
Ruiterskwartier 117
Leeuwarden
Tel. 058-151715

A._ _

____

STUKEN

C V ' -klimaatbeheersing/luchtbehandeling
(Oan monteurs »>_ via een automatisch

.^£j KnifPino

«d

.\

LEEUWARDEN
Schieringerweg 89

__
___H____é

’

192.500,- k.k.

HELLEMA MAKELAARDIJ SINDS 1898
Burg. Wuiteweg 45, Drachten, 05120-19100

TWIJZEL
Piterpolle 28

.-

are. Vraagprijs

URETERP

Noorder Oudeweg.

schikt.

+

9 km van Drachten. Vrijstaande SEMI-BUNGALOW met
cv., garage, hokken (360 nr), erf en perceeltje land groot 39

systemen

Lijm! I^^

IT WEST 48
WOONBOERDERIJ
350.000,- k.k.

I

KAL

9213 VE DE WILGEN (bij Drachten)
tel. 05120-19326

OOSTINGKOZIJNEN
EN KUNSTSTOFFEN

Van particulier

AVONDJE
UIT?
KIJK
INDE
KRANT.

te koop aangeboden prima onderhouder

MODERNE HOEKWONING

HESSELINGSTRAAT 4, OLDEHOLTPADE
tel. 05610-8596

J. Piebengawei 47 - Leeuwarden
met voor-, achter- en zijtuin en carport. Thermopane
beglazing,
5 slaapkamers.
Evt. met hypotheek v. 8% rente.
Pnjs n.o.t.k.

Aangeboden keurig onderhouden woning nabij centrum
Leeuwarden, ’59 000. Tel.
127502.
Jet koop gevraagd huis of boerderijtje met land. Hanogh o.g.
05113 - 3400.
Huizen, boerderijen en bungalows te koop. Hanogh. onr.
goed Tel. 05113 - 3400.
Drachtan, perceel grond (660
nv) plus fundering: bouwvergunning aanw.. event. met kantoorgebouw. Brieven ond. nr.

Tel.

898
Kollum, verbouwde boerderij, 16
are, boomgaard, moestuin. Tel.
05114- 2082/1694.

'

ROTTEVALLE, Buorren 28

24

00601
M/EEKENP-SERWCE]
"^alle

Riante HOEKWONING met cv., garage, erf en tuin, 4 slaapkamers. Vraagprijs 127.500,- k.k.
Royale 2-onder één kap WONING met cv., garage, erf en
142.500,- k.k.
zonnige tuin, 4 slaapkamers. Vraagprijs

»«.

aprii,

na 7

nr 058-151309.

uur,

HARDEGARIJP

___!

l

afspraak

premie-B woningen en
vrije-sektor woningen

Op mooie woonstand karakteristiek woonhuis met aangeb.

WERKPLAATS en KANTOOR, vrijstaande stenen WERKPLAATS (9 x 13 mtr) en grote tuin (totaal gr. oppervl. 1300

Aan de rand van het dorp SOLIDE EN UITSTEKEND onderh.
semi-bungalow, welke tevens prima is geïsoleerd en o.a. is
voorzien van prachtige keuken, slaapkamer, badkmr m. ligbad
en douche op de ben.verd.
Aanvaarding: in overleg.
Aantrekkelijke vraagprijs.
Inlichtingen: MAKELAARSKANTOOR R. WIJMENGA, Noordersingel 9, Bergum, tel. 05116-1757 lid NVM.

-

1. Oostkant stad gelegen fraai verbouwd

WOONHUIS
met

voor- en achtertuin a.d.

B. BUMASTR. 39

- LEEUWARDEN

Ind.: gang, ruime doorzonkamer, luxe keuken, bijkeuken,
toilet, douche, 2 stenen schuren. 1e verd.: 3 slaapkrs., 2
v. wastafels, betegeld droogplat. etc. Direkt leeg. Kooppr.
62.000,- k.k.
2. In het plan Bilgaard gelegen modern

’

WOONHUIS

DRACHTEN, Oudeweg 76
Vrijstaand WOONHUIS met cv, 2 GARAGES met aangebouwde KANTOOR/HOBBYRUIMTE. ERF (ged. bestraat) en TUIN
(totaal gr. oppervl. ca. 419 m., op mooie woonstand en tegen
het centrum.
Ind. woning: hal, kelder, L-vormige woonkamer, eetkeuken,
bijkeuken, wc en douche.
Zolderverd.: 4 slaapkamers.
De woning is in 1979 geheel verbouwd/vernieuwd.
De kantoor- en hobbyruimte zijn voor meerdere doeleinden te
gebruiken.
Inlichtingen en bezichtiging uitsluitend via:

ruime

woonkr., voortuin, 4 slaapkrs., grote betegelde badcel
met v. wast., 2e toilet, etc. Direkt leeg. Koopprijs

’62.500, k.k.
3. Op gewilde woonstand westkant stad gelegen goed on-

voorzien van cv-gas, voor- en achtertuin a.d.

- LEEUWARDEN
betimmerd plafond, kelder, toi-

BILDERDIJKSTR. 21
Ind.: o.a. ruime gang

met

let, doorzonkamer, parketvloer, fraaie open haard-partii,
moderne open keuken (eiken) met inb. apparatuur, bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapkrs., balkon, douche en v. wast.,
zolder alwaar 4e slaapkr., etc. Eigen grond. Koopprijs in

overleg.
4. Fraai met de achterzijde aan de Wirdumervaart gelegen
royaal, goed onderhouden

Ind.: hal met
haard en ruime open keuken met inb. app. (totaal plm. 60
m ~ deels thermopane begl., 5 slaapkrs., badkr., ligbad,
2e toilet, div. v. wastafels. 2 balkons, etc, voor-, zij- en
achtertuin met terras, etc. Spoedig leeg. Eigen grond.
Kooppr. i.0.1.
Nadere ml.:

BV Makelaardij F. Popma Lzn.

Harlingersingel 23, Leeuwarden. Tel. 058-121480

VRIJST. WONING

GORREDIJK
Fraai a.d. Turfroute gelegen, Brouwerswal 63, GEMODERNISEERDE WONING. Ind.: kamer met open haard, slaapk.,
open keuken, berging.
Boven 2 gr. sl.k. met badkamer (ligbad).
Zeer solied modern verbouwd (balkenplafonds, dubb. ramen
en cv), goed geïsoleerd.
Vraagprijs 139.000, k.k.
Uitsl. te bevr.: MAKELAARDIJ BIJLSMA, Nijewei 73 te Gorredijk, tel. 05133 1813.

’

-

’

"_

gelegen

WOONHUIS
(type twee onder één kap) en vrij uitzicht a.d.

-

TJ. THIJSSENSTR. 10 OUDEBILDTZIJL

Ind.: gang, woonkamer met thermopane-begl.. kamer, keuken met r.v.s. aanrecht, bijkeuken, toilet/douche, 1e verd.:
zolder alwaar 2 slaapkrs., voor- en achtertuin alwaar stenen
schuur, etc. Direkt leeg. Eigen grond. Koopprijs 37.500,-k.k.
Nadere ml.: B.V. MAKELAARDIJ F. POPMA Lzn., Harlingersingel 23, Leeuwarden. Tel. 058 121480.

-

fl

'

I9

INFORMATIE: R. THIJS, TEL.: 050-140560

L____i__Hi
J-^aaa\\\\

_____i^^KÊ____i^^^,*9'*l&''*~'

Uitstekend onderhouden 2/ 1 kap herenhuis met garage, gelegen ~achter de watertoren".
Ind.: hal met toilet, doorzonkamer, uitgebouwde eetkeuken, bijkeuken. 1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met douche en 2e toilet. Vaste trap naar zolder
met 4e slaapkamer. Voorzien van cv, dakisolatie en
deels therm. beglazing.
Vraagprijs: / 133.000,- k.k.

hoog geïsoleerd
stookkosten);
-- kort»
bouwtijd, ± 8
10 weken
indeling (eigen inbreng
-- Variabele
standaard luchtverwarming;
- lage bouwkosten
(minder
tot

-en wij bouwen za daar waar u wilt!

E__k^__' ''__*__________■

in havenstad van Friesland

nog te bouwen

*^eWsrm

j

Royale, zonnige hoekwoning met mogelijkheid voor
een garage, gunstig gelegen t.o.v. vis- en vaarwater

met garage m. plan Tuskendyken te

BERGUM
(hoek Tuskendyken - Dr. Klopstraleane)
Opp. eigen grond
565 m
2.
±

Richtprijs 240.000,- v.o.n.
Tekening ter inzage.
Voor verdere inlichtingen

JW

y^\f_T
4_Z_T

~T

Vrijstaand premie-A

’
’’’
’

s="

BB»

(Bolswardervaart).
Ind.: hal met toilet, en kelder, voorkamer, achterkamer, keuken, bijkeuken. Ie verd.: 4 slaapkamers,
douche. 2e verd.: zolder met slaapkamer te bereiken
via een vlizotrap. Spoedig te aanvaarden.

Vraagprijs

/

89.500,- k.k.

’130.000.’124.000.-

Onroerende goederen
G. W. Navislaan 12
Bergum. Tel. 05116 1926

-

van der
Wal
-

Noord 6 " Franeker Tel. 05170-5225/4253

120.000,
123.000,123.000,125.000,

'_******

*''' \

\

**\

en id<
?,

,

'
Yj__?V

\v

,f3\\ ] _\k
dk\'
'__L___*^..r**^_c£_2_>—"
<"'
■_-_
""
!—~
_/, ,
,"

___.

*/■ kap premie-B

138.900.140.000./

Heeranveen
Dokkum
Giekerk
__L__|

.

’’149.000.y

.

Vrijstaand premie-Bn

___

—Donkarbroek
2/1 kap vrije sector

’

136.950.-

{_»_

Genoemde prijzen zijn v.o.n.

——

INFORMATIE?

Dagelijks
's Avonds

tijdens
kantooruren:
en in het weekend:

05610-5115
05165-2390.

r

/Makelaardij Bfl"

W. J. BOSMA

127.000,-

’120.000,-

wolvega

Harlingen, Pr. Marijk estraat 18.

SEMI-BUNGALOW

-T I

’124.000.’119.000.-

Blija

\z _l_l _W_

TE KOOP

’

’124.000,-

Bergum
Eestrum
Dokkum
Jour»
Jonkerslan
D'Knipa
Balk
Ferward
Hallurn

.^^
_iV_*-,_"'_r -**i_

(minder renteverlies);

wooneisen

2/1 kap premie-A

ftHMÉH

.

Met het oog op de toekomst:

Franeker, L. van Buerenstraat 7.

■

Papieren en contanten vereist.
Br. ond. nr. 1001.

_tP*

bouwen volgens ontwerp van
architektenburo P. J. Holtrop. Radesingel 23A, Groningen

’

Goedlopend
café-biljart

":':

te

ti__________________fl

Modem comfort en ruime indeling. Eigen grond. Kooppr. en
aanv.- i.0.1.
2. Plm. 15 km van Leeuwarden, in het centrum van het dorp

____

s

.■ r

145.000,- k.k.

WIJNS 39

(type twee-onder-een-kap) met garage, cv-gas en plm. 14
mtr eigen-oever/steiger a.d.

- GOUTUM
plavuizenvloer, toilet, riante woonkr., open

Vraagprijs

ruime inp. garage en tuin rondom plm. 430 m' te

HERENHUIS
TOLVE 26

Recentelijk gebouwd vrijstaand herenhuis geschakeld met de garage.
Ind.: hal met toilet en doorgang naar de garage, Lvorm. woonkamer met schoonmetselwerk. eetkeuken met tuindeur. 1e verd.: 3 slaapkamers, ruime
badkamer met douche en 2e toilet, vaste trap naar
de zolder met mogelijkheid voor slaapkamers. Subsidie overdraagbaar.

1. Op fiets-afstand van Leeuwarden in het centrum van het
dorp a/h water gelegen oud romantisch vrijstaand

derhouden

WOONHUIS

Franeker, Klipper 70.

MAKELAARSKANTOOR DIJKSTRA EN HEIDA
Oosterstraat 24 te Drachten
Tel. 05120-12700-14492

met

ANJEN 45
Ind.: hal, toilet,

bad.
Voor velerlei doeleinden geschikt (geen timmer/aannemers
bedrijf).

WOONHUIS

voorzien van cv-gas a.d.

- LEEUWARDEN
keuken, inpandige berging,

m op zuiden.
Ind. woning: hal, woonkamer, woonkeuken, kelder, wc en
bijkeuken. Verdieping: 3 slaapkamers en badkamer met lig-

vd

\SnM
WW
k

WOUDE WOLVEGA bv

BGUWRFriPI
IP
'VVDCUMUI-

metaalstraat
8470 AB

1

WOLVEGA

POSTBUS 83
TEL 05610-5H5

_,

'f'
Films
Leeuwarden: Tivoli-1. 2, 4.15,

7.30 en

9.45 u. Ciske de Rat (a.1.)
Tivoli-2,
2.15, 4.30. 7.45 en 10 u. Christine
<" (12 j.) O
Tivoli-3,1.45,4.30, 7.15 en 10 u. The wild
Bunch (16 j.) O Studio F, 3.15 u. Schatjes
(12 j.),Bu. Sonhie's Choice (16 j.) Cine<* 10 u.
ma-2, 3.15 (Studio), 4.30, 7.45 en
Schatjes (12 j.) Club-1, 2, 4, 5, 7.30 en
PETER VAN WAGENSVELD: 9.45 u. Jaws-3 (12 j.) "❖" Club-2, 2.15, 4.30,
Surfgids '82", Uitgeverij D,
7.45 en 10 u. To be or
to be (a.1.) _>
van Kampen & Zn., Club-3, 2.15, 4.30, 7.45not
jJaritiem/P. N.geïllustreerd,
en 10 u. Night
14,95. Warriors (16 j.) "❖■ Club-4, 2, 4.15, 7.30 en
264 pagina's,
surfgids, dit- jaarlijks verIn deze
.hjjnt, zijn prijzen, afmetingen, soorten
'g. Wuikte materialen en een
bijeen gebracht van
importeurs
n
""L, 190 surfplanken, Behalve de puur

Surfgids

'84, van

allemarken thuis

<>

’

.„,

KLEINE KLUS?
GROTE KLUS?

opsomming van de uitvoebchnische planken,
ontbreekl enige inringvan

_

de

bij de plankoverzichten gelukLniaiie
En
dat maar goed ook, want
l

** n
Laait

EVEN BELLEN. BUS BESTELLEN

Een nieuwe service, die geld bespaart:
de Karwerwacht van Reitsma Een mobiele werkplaats, die elke klus klaart. En beslist priisbewust
Even bellen, en vrijblijvend hoort u wat het kost

is

j(t

thuis

is

ln het Burfjargon ver-

licht makkelijk Ln de hoeveelDe trefwoordenlijst (met
heid termen. tekst)
is, zeker voor de beverklarende
ginnende surfer, geen overbodige luxe.
Het boek bevat voorts enkele hoofd-

'JTjct

verzekeren van de surfplank, veiligheid en gedrag op het wade surfplank, accester het vervoer van

e^to^4K

r

stukje over het

kleding, onderhoud en reparatie
soorten /eden die er
verschillende
de
en
handel zijn. Ken van de raadgevingen mi het boek in het hoofdstuk schoKoop geen plank voordat je weet
el im i deze sport wil doorgaan en
dat je maar enkele dagen beginnt. Zodra je de beginselen van net
de prestaties
irind-surfen kent.t'anstijgen
""k
om
rssdraam
mei"
''J^l
naar eens op een vertrouwd adres
le-hands windsurfplank

éfd
bl-

____M____tf^

I

_____________________________________________

Radioprogramma's
MAANDAG 9 APRIL
Hilversum 1
leder heel uur nieuws. TROS: 7.02 Aktua. 7.05
De havermoutshow (8 06 Aktua). 903 Aktua.
906 Continu muziek. (10.03 Aktua.) 11 03 Aktua.
11.06 Op volle toeren. 12.03Aktua. 12 06 Vi
Hast bij Herman Emmink 13 06 Aktua. 13.15
Raad een lied of niet. 14 03 Aktua 14 06 Ge-

ZONDAG 8 APRIL
Hilversum 1
leder heel uur nws VARA: 7 02 Vroege vogela,
(702 Radio Sterrebos. 8 05 Natuur en nulieul.
lering 11 02 'n Z
KRO 10 02 1 i
pak. voor alledag 12 02 IV Huts iNOS W.,
rennen Tussen 13 15 en 14 00 uur kan het Progr.
onderbroken worden voor flitsen van
13 05 AVRO -Magazine 13 40
Rouba.s
lijn sport en muTrefpu:.
Inkijk mei
ziek. 17
NCRV 19.02 NCRV-Zondagavond ln U
19.15 Zondagavondi

,

rard de Vries draait op verzoek (15 03 Aktua )
16.02 Aktua 16 05 Maand,i^inuid...
(16.05 Een duit in dezak. 17.02Aktua 17 05 Piekuur. 17 55 Meded i NOS» TROS: Vervolg Maan(18.06 Aktua. 18 13
dag]
Jou:
intrv 20.03

■

Met het En
[wacht 101

oog op morgen TRI
mei Adjt

AVRO o

AV-

journ

v Zondagmorgen:

bijbeloverdenking

<>

(16 i) Heerenveen: Schouwburg, 2en
4 15 u. Jaws 3-D (12 j.), 8.30 u. The day
after (16 i.) Blauwe zaal Schouwburg,
2 u. The Best of Torn and Jerry (al), 4.15
Moen 8.30 u. Moord in extase (12 j.)
vie Skoop, 2 en 8.45 u. Azen zijn troef (12
[.), 4.15 en 7 u. The Horror show (16 jX
23 u. Een ondeugende zomer (18 j.) _>
Movie Skoop-2. 2. 4,15 en 8.30 u. Hel.len
Joure: tnv
in de frontlinie (16 j.)
theater, 2 u. Bugs Bunnv zet de boel op
stelten (a.1.), 4.15 u. Sudden Impact (12
Us
j ), 8.30 u. Moord in extase (12 j.)
Twadde Hüs, 8.30 u. F.F.C, met Une

<>

<>

<►

<>

PANDA

11.00 De andere wereld van zondagrit
200 Tambu. 12 3U Suara Maluku
10 Zorg en hoop. 13.55 Progr voor bui-

I
17.58
WilAGanzi.. 18 00 Nas 18.10 Brood & Spelen.
1840 Lil
iz. NOS 19 10
I.
met poëzie 20 01
scoop. .-V
men13.00 Nws. 13 10 Bv
20.03AVR0-Magazine Buitenland 20 25 Europa Vliegwerk.
Nws 13 33
ment 21 20 taar van Herman Amelinkl. 13 3,0
plus en min
Kerk Vandaag 13 50 Onder schooltijd. 14 30
Mensen, mensen RVU 21 40 IV doorbraak. FE14 33 We hadden hel ons anders voorWRO 22 30 Nws RVU:
i ticht 13.00 1
40 Trefpunt. 23 00 Klass. met Caroline. gesteld VOO: 14 53
15.03 Veronica Nws radio (16 00 en 17.00 Nus i
23.55 Nws
Vervolg \
lio 118 0(1 Nws ). PP.:
18 30 l'itzenduiK van de Vrijdenkers Radio OmHilversum 3
roep 18 45 Uitz van de Bond Zonder Naam.
leder heel uur nws AVRO: 8.02 Ko dl
VOO: 18 :"'
Sport (1900 Nws) 19.30 Veron,
ma Juwachtershow H3O AVR'
dia. 19 33 Confrontatie. (2000
nior. 902 Ju.-I
TEVARA 10.02 Hi
l l 20.30 Veronica
.(lOnderzicht van de VARA op dril 11 0!
LEAC: 21.30 Le
VPRO.
N
1402 Spleen - een hem.
adio. 23.00 Hel zwarte «al -3 55
itionaJazz uit het Histons, h An
'■ ThuisHilversum 3
leHitpaleder heel uur nws AVRO: 7.02 De Nummerland. 2.
plaat (7 30 en 8 31) AVROs Radiojourn). 9.03
2130 Inti
130 AVROs Radiojourn).
1983). KRO .
a. 23.02 RockdreanM
1103 n Nieuw Geluid. (1130 AVRO's R
m.) 1203 Arbeidsvitaminen (1330 AVROs
Hilversum 4
Radiojourn I 13 56 Per Saldo 14 03 H
TROS 8.00 Nws 805 Er K
.el in Tijdperk. 15.03 Muziek met Meta (15 30 AVROs
nhoorn-Hi. Radiojourn.) 16 03 1
(11 30
I
AVRO s Radiojourn ) 17 56 Per Saldo NOS 18 1)4
De Avondspits. AVRO: 19.02 Stennes. 20.03 Folkgelische Kan
n 11 00 _ur Elise live 21 02 Elpee-uur. 22.02 CandleliKht. 23.02
13 00 Nv.
era-matinee De Finai
AVRO's Swingtime.
deel 4.14 lOCono rten op de Zondagmiddag Het
Hilversum 4
(In
■ten Kl.iss mv/
de
16.00
Pauze: ca 14.55-15
i
KRO: 7.00 Nws. 7 02 Aubade. (8.00 Nws. 805
Pianosonate van Beethoven). 8.50 Aan woorden
te. 22.0(1 Koren en korpsen. 22.30 Guitanteiien.
voorbij.. 9.00 Kl.is'* kamermuz. 10.30 Pianorecital. 11.00 Radio Kantel Orkest, met
muz 12.15 Op kleine schaal 13.00 Nws 13.03
Hilversum 5
I 00 Rollage van
hoog naar laag en on
Hilversum 1) NOS: 19 02-19.40 alled
idzaam. VARA: 1500 De minder
12 Bulletin in het liekende Schubert VARA: 20 00 Radio Tilharm
"arokK
~ h 19 10 Bulletin in hOrk en Damesleden Groot Omroepkoor, mi
n het Turks. 19 30 Bulletin ln
list Moderne- en klass muz. 21.40 Gitaarrecital,
.lis
\,ul Hos
2 HO Jaa op vier. li

-

_

'

■

'

.

Leeuwarden: Harmonie 11 30 u. Koffieconcert door Arthur Ensemble en l u
Rienis Gratama mei ..Yn t Frysk is it
folie moaier" ❖ Grote Kerk 3 u. Leeu\. arder Cantorij _> De Brouwershoeck 3
u. Rem <lt Graaff Dick Vennik Kwartet
_> Augsbuurt: Muziekkapel ■> u Johan

<>

Faber, slagwerk (leerlingen)
Deinum: Herv kerk 1.45 u. Zangkoor Halleluja met Lithurgisi he MatthaüS PasDrachten:
sinn v.m (".ei in Stulp
<"
n.30
u.
Raadszaal
Koffieconcert mon v.
ensemble „Klavicel" ❖ Heerenveen:De

Breede Weg 3

u,

Birthland Quintet O-

Hijum: De Kampioen . u. Koffieconcert
Harlingen:
door Studm uit Stiens
<"■
Trebol 11.30 u. Koffieconcerl dom
linge Trio
Joure: Sixirthal 11.30 u.
ert met Jan Hooghiemster,
tenor en Piet Postma. piano
"<> MakkinKaga: Herv. kerk 7.3(1 u. Stellingwerfs
merkoor _> Sneek: Amieitia 4 u. Marieke- Blailken.stijii. viod en Marijke \,iii
Duin. piano _> Steenwijk: De tdeenthe
11.30 u Koffieconcert open Podium .►
IJlst: Mienskipshüs 1130 u Concert
leerlingen muziekschool Sneek.

<>

RIP KIRBY

Allerlei

.

<>

058-1--122.

NCRV 7 00 Nws 7 10 Het levende Woord 7 20
De NCRV deze week 7 90 Nws 7 35 Hiei en Nu.
(ra. 757 Weerman Hanade J<>n« Bon Nws'i 8.30
833 Te Deurn Laudamus 8.59 Mo:
S 9 05 NOS-Sportief 9 24 Waterstanden. 9 30
RV 933 De problemen in i-n urn het
(10.30 Nwk) 11 00 De
gezin van de g>
wereld zu
lEJDSVOORL 12 IKVastensetuin
ker
Meded. voor land en lu.nl'

Nws IKON 10.02 Hel
10 12 Kerkdienst 10 55 W

De 8 verschillen

<>

(158-132000
SOS-telefoondienM
van
gesprek
een
mena tut
(Voor
AVROs Ra
Fries Milieu-alarmnummer:
) mens)

Hilversum 2

<K- 9 05

Hans B
Job (31.

i

OOK

Hilversum 2
NCK\

<>

Theaters concerten

schaffen.

Krieken

mm-festival ❖ Balk: 't Haske, 8 u.
Dokkum: HarF.F.C, met Loulou
monie, 2.30 en Bu. Moord m extase (12 j.)
2. 4.15 en
"C* Drachten: Cinema Modern.
8 30 u. Ciske de Rat (a.1.) ■_> Franeker:
Amicitia, 2, 4.30 en 8.15 u. Schatjes (12 j.)
Harlingen:Trebol, 3 u. Walt Disney's
tekenfilmfestival (a.1.), 5 u. Nev,
never again (12 j.), 8 u. Wurgende trahes

tjes (12 j.).

"''

lichte Krui

■>

<>

soires,

(Oplossing elders op deze pagina).

9.45 u. Hey-Baby-Hey (18 j.) ❖ Club-5, 2
en 4 15 u. Walt Disnev's tekentilmuarade (a 1 ) 7.30 en 9.45 u. Carmen (a.1.)
Filmhuis Harmonie. 14-Ui en 20-23 u. 8

Chambre en Ville Sneek: Amicitia-1,
<" (a.1.) "❖" Amici2, 5 en 8 u. Ciske deRat
tia-2,5 en 8.15 u. Twillight Zone (16 j.) ❖
Amicitia-3, sen 8.15 u. Schatjes ( 12 j.)
Steenwijk: City-theater, 2 en 8 u. Scha-

bouwbedri|f
reitsma

25

7 APRIL 1984

Zoek de 8 verschillen

waarheen morgen in friesland

boeken

LEEUWARDER COl KANT ZATERDAG

Leeuwarden: Evenementenhal

BOES

<>

Heerenveen: Motel
u l'.isor (i.inihir
11-1730 u. Antiekbeurs "_> Rijs: Hotel
li.md 2-5 u. Intern. Origami-ten-

timnstell.

Verkopingen
HARLINGEN - Notaris J. Eppinga
veilde finaal krachtens art. 1223 BW: I)

het hoekhuis met tuin en bedrijfsruimte
aan de Galeihof 2. groot 3.82 aren
ste bod 95.261 van de heer H. v. d Meulen, Leeuwarden voor nader te noemen
lastgever. Gunning in beraad. (Inzet
’90.011). II) het café Greate Pier.
Gr. Pierwei 9. groot 1.60 aren inelusiel
de inventaris. Koper voor nader te noemen lastgever de heer N. W. Zuurbier,
Achlum op een comulatiebod
(Inzetten
en / 6.499.
’44.978.
(III) de door brand beschadigde woning
op Atjetille, Ludingaweg 14, Achlum,
groot 5.75 aren. Bod ’6.067. (Inzet
4.067) van de heer K. Abma. Harlingen
voor lastgever. Gunning in beraad.

’

’37.778

’

RECHTER TIE

Burgerlijke stand
ACHTKARSPELEN, 29 maart-S april

Geboren: Wil. nike. d

■
van der Meer en

Ondertrouwd: R. D M Ekhart. Den Helder Hl

_

■I

uti n f Nii

C I. I'

der Molen, Gerki

Ondertrouwd: A A

recept

Kruidige
pudding

De onderstaande warme pudding is _.<. alleen zoet, muur ook heel kruidig
250 g geconfijte vruchtjes fijn. Het beste neemt ü mi mengsel run ora
ttnilleties, gember, sucade en bigarreaus (Franse vruchtjes)
g rozijnen
iveel geraspte sinaasappelschil en het
"■» <-i n citroen en een sinaasappel. Week lOC g kruim nm oudbakken bi
ellepels warme melk Druk hei brood fijn en vermeng vruchtjes, brood, 50
100 </ aezeefde bloem,
umpte gepelde amandelen, 3 lospi
gesmolten boter, snufje zout, I theeiepei kaneel, I theelepel gemberpoi
I" ii 'm/.-e ifi( etepei m><ii
muskaut. Roer dit alles fioad dooi elkaar en sinri lief
/hk.i/.n/runn, X.-f de nu m ruim een uur in een ooorver.
" ,|" 'nJii beboterde
"''"'"nie. matig h, te ovt n
\
«nijd

I

_

WINA BORN

~/V Vr
er

Is uw huis óók zo dringend aan een nieuwe verfjas toe? Dat komt dan goed
uit. Want het schilderwerk van uw eigen huis is eindelijk weer gedeeltelijk aftrekbaar
voor de inkomstenbelasting. De schilder kan dus aan de slag.
U weet toch dat repareren stukken duurderis dan schilderen? Als u de schilder
op tijd laat weten wat uw plannen zijn, hoeft u niet te lang te wachten.
*<<C
En uiteraard kan hij u meer vertellen over de fiscale aftrekregeling.

DE SCHILDER HOUDT UW HUIS
IN CONDITIE. LAAT DE FISCUS MEEBETALEN.
Publikatie van het Bedrijfschap Schildersbedrijf te Rijswijk (Z.H )

Mnninger. Dokkum

Damwoude R

en S.

G Kok. A
■■oude. I B.irtlctt. Mul;
K C van den Berg. Rui
Overleden: G Palma, 76 jr Veenwouden. G.
Meendcring. 91 jr.. g. g m M. van di
l
Veenwouden; G de Swart, 92 jr., g. g m I Dijkstra, Damwoude; K. Boonstra. 79 jr., e v. J. PostKooistra.

18

muzyk. service-

.

DANTUMADEEL, 28 maart-4 april

aei

Koftsuminte-ynformaasje. Oersjoch jünsprogramma.

!' W.

R Spinder. Harkema.
Overleden: H Bos K 3jr. g m F Vi
Boelensl.i.iii. J (' Dijkstra. 75 jr. g. i> m A van

12

Maskelyn;

de

ke, z v P Lindeboom en

Spaans

00

v W,

T Kooi. Surhui-

19.02 Bulletin in het MarokI
10 Bulletin in h.
19.20 Bulletin ln hel Turks. 19.30 Bulletin in hel

<

K

Sjoukje. d

H

d v. J J S

02 Nws.

Radio Fryslân
Sneon, 7 apr. 30-ANP-nijs. 12 35 - W.i.irUiktualiteiten n muzyk,
ramma.
00
Aku.
18.15
Radio
ANP-nijs
18.03
Fryslan S|.ort.
muzyk üt FrysSnein, 8 apr. 12 30 lan 18 - ANP-nijl 18.03 - Radio Fryslên Sport.
Moandeitemiddei: 1230 - ANP-nijs 1235 IjOCht, .iktu.ililrii.il en

(".

(' Mi ijrrin.-.
d v. A
Bintje,
Sinnema. Surhuisterveen.

Hilversum 5
-/oor buitenlanders
Ka.ii
h 19

R

Wouda Qerkeak

S M
Simnc Willemina. d v

"

(Via AM-zender Hilversum ] i NOS 1!)

v

mus, Dongeradeel.

FRANEKERADEEL. 29 maart-4 april
Geboren: Eddie Alfons. 7 v F T Kuipers en
G Kiewiet. Franeker; Jolanda Rosali. d v D,
Oegema en F. Boersma. FrafM
Ondertrouwd: P Rnuma Franeker en T F
Offinga. Sneek: A Hoekstra en T
Franeker; W van Andel. Harlingen en H
branda, Franeker.
Gehuwd: S. Bosch en T A de Vries, beiden
Franeker.
Overleden: G. de Poel. w v, Benedictus. Franeker, A. van der Meer, e. v. De Boer, Franeker.

KOLLUMERLAND. 29 maart-4 april
Geboren: Margaretha. d. v. J. La Crois en B
.1 Munii. Ki /;il Theo. r v G, I
R Sipma. Kollum.
1
stna en H Sikkern.'
mne. d. v. G.
Wiersma en M. A. R<»

_

Ondertrouwd: H Efttma, Dokkum en S, Hosma. Kollum; T. Kaastra. Hardegarijp en S Wes-

Kollum.
Overleden: W S
r. e wv vA W.!" Vonk.
Oudwoude: T van
ir.
Kollumerzw^ag. P Hoekstra, 52 jr. e v M
Hiemstra, Kollum
tra,

■■■«".-.
NIEUWE PIANO'S
het laagst in prijs

paad. <Z>

Klasse-piano's met 10 jaar
volledige garantie
50 procent korting

J. VAN URK
Sinds 1898

Westersingel 42

Ta koop aangeb. wegens omstandigheden Heyligers orgel
model P (kerkorgel) 22 register,
5 jaar oud, geschikt voor huiskamer of zaal, vr.pr 24.000.
Tel. 05190- 4231.
Marehall superbas 100 W -F Dynacord basbox 100 W, H + H
echo unit en zelfgemaakte gitaar combo 40 W. Tel. 05139 -

’

384.

Rotterdam
010-363500

'

HALLUM

videorecorder,
type
Sony
SLC-9E. Nw.prijs 3495, X
jaar oud, 2000. Tel. 05126-

."

’

’

-2839.
Video VHS, spec. aanbod
1595 of ’BO p. maand
f(m.a).
Techn. bur. Romkema
bv, Ferd. Bolstraat 23, Leeuwarden. Tel. 123791.
Legale video en sup. 8-films. nu
voordelig kopen vanaf 3 voor
100, later omruilen met
7,50 toebetaling per film, 5
voor
25. T. Medema,
Schoolstr. 4, Sneek, tel. 05150
15384, alleen dinsdags. Nu
ook op de Pasar Gambir, st.nr.
59, Frieslandhal te Leeuwarden.

’’ ’
-

’ ’
-

-

Centrifuge, wasmachine, kachels, vloerbedekking e.a., wegens verhuizing. Tel. 058

133832.

maat. tel. 058

1655.

UITERMATE GOED GEÏSOLEERD EN ONDERHOUDEN.
Aantrekkelijke vraagprijs.
Aanvaarding in overleg.
Inl.
MAKELAARSKANTOOR
R. WIJMENGA
Noordersingel 9 Bergum
tel. 05116-1757- lid NVM.

INTERAL
LADDERS BV
Tel. 05210-89066

’ ’

2000 kcal. van
555
399, 4000 kcal. van
voor f 579. De Kleine,
tionsweg 29. Drachten.
05120- 12146.

’

- 880936.

voor
805

StaTel.

-

’

-

1

verkruimelrollen, Belgisch blauw stierkalf. Tel.
05615 2131 (na 20.00 uur).

dubb.

-

50 pak gedroogd gras prima kwaliteit 7.50 p.p. Tel. 05155 1900.
Nieuw* betonplaten geleverd en
gelegd va. 24 per m' (18 cm
dikte). Fokke Noppen, Scharsterbrug. 05138 4334

’

’

’
’
’ -

""
nrr_acinnr_Pnt_riltn
I

vlugger

_

Dieren en hun
verzorging

-

lAW

-

T* koop gevraagd: jonge
merrie.
Bant u in het bezit
bermann of overweegt u aan-

schaf van een Dobermann? Belangstelling voor africhting? Bel
voor informatie. Tel. 05162
2566 of 05146 3033.

-

-

,

Akkerwinde 1 - Sneek
Te 0515013344

Ml .fl

-

J. STRATING 8.V., GRONINGEN.

\_wMmul m\MsW\ i^c^ißißßiß^^
’- ’’ ’

bezwaar. Bel Roona Norg, tel.

BEHANG. Maakt een nieuw
thuis van je huis.
STICHTING
PROPAGANDA BEHANG

2323.

-

126488.

Modern* leren 2-zits Chesterfield bank, eiken bielsen tafel
(80 x 150). 058- 129672.

- 2890

VAN OUD EIKEN
Tevens geschaafde biels voor opbouw van uw open haard
J. Hamstra, Riisloane 8, Harkema, tel. 05121-1371.

Antiek en Curiosa

16,

Molkwerum Ibij Stavoren). Tel.

05149- 1321.

Veiling Kollumerzwaag, 17 april,
aanmelding inbreng t/m 12
april, Kempenaar Veilingen. Tel.

05190- 2906.

Hollandse Biedermeier

’
’

1850, antafel (flessepoot)
tieke oliehanglamp, beschilderde kap, zeer mooi
1750. Tel.
05120- 19358.

ANTIEKBEURS

HEERENVEEN POSTILJON MOTEL
Zate/dag: 7 april:
Zondag; 8 april:
30 antiquairs. Antiek en curiosa (tot 1945).

-

T* koop gevraagd, stalmest.
Biedt te koop aan gebroken
hoogovenslak-

puin, mijnsteen,

ken, woudzand. T^l 05150
24296. 05175 1655.

-

Noordwolde.

Tel.

2547.

05613

-

2 leuk* witte dwergpoedelties. 8

w.. reu en teef ie. ingeënt en
ontwormd Tel. 05125 1707.
Chow- chow. teef 3 jaar.
100.
05113- 4480.

’3600.

-

’

--

Surfen

-

-

’-

-

-

’

-

I

-

1362.
Gratie 2 weken kajuitzeilboot
(7.5 m., 4 slaappl.) in vakantietijd aangeboden voor kundige

doe-het-zelver, die tijd en zin
heeft om boot te verven etc.
Verf en materiaal worden betaald, ligt in Akkrum. Tel. 058

-

883754.

Motoren

05154- 2844.
Skütsj*. Schitterend gerestaureerd, in originele staat. Alles in
staat van nieuw, 14 68 x 3 30
m., 68 pk Perkins. Vr.pr.
85.000. Tel. 02979 2530.

’

Ligplaatsen

-

in jachthaven

bromfietsen
rijwielen e.d.

aan

-’

-

-

’

11-17.30 uur
11-17.30 uur

GEGALVANISEERDE

HEKKEN,

BLANKE HEKSCHROTEN

Inl.: VITALIS; 05910- 23566

WEIDEPOMPEN, compl. met slang

’

4

m

’
’
’’ ’
’ ’ ’ 2^95
’’

-

-

/ MC uitrusting,

’450. Tel. 05196-2489.
in

staat

-

zonder dj. Bel Rients Faber

-

05118 2525
Piano Niendorf. kruissnaar, bo-

vendemper, gereviseerd. I.g.st.
Pnjs
1950. Tel. 05120

van nieuw, 50 registers, nwe
toetscontacten. Tel 05146
32012.
3422.
Muziekband*! Tigchelaar, Slot
makersstraat IA, 8911 GM
Elektronisch* accordeon Magie
Leeuwarden
Tel. 058
Vox + Lesliebox en echolette123578. Maandags en dins
box. Prijs n.o.t.k. 05150
gesloten.

-

-

’

dags

.

DE FARMSHOP
H. J. POORTMAN
Prikkewei 57, NIJ BEETS
Tel. 05128 256

Bezorging door geheel Friesland, contant bij

aflevering

Polyester kruiser 6.50 m x 2.30
m., stahoogte, chemisch toilet,
nieuwe tent. 15 pk b.b.m, zelflozende kuip, pr. n.o.t.k. Tel.

05138

- 5939

Z. g.o.h. royale woonark met cv,
stalen onderbouw 22,80 x 4,60

m. houten opbouw 18 x 3.9 m.
Zonder ligplaats. Vraagprijs
’30.000. 05130 24345 of

31309

-

dl

br-kwi,

uitlaten. balalL.***

en
kookgelegenheid
slaapgelegenheid voor 3 è 4
pers. 3 jaar oud. Vr. pr.

toilet.

-

-

- -

stneterrein Hemnkl
den. tel. 058 883qi_><
JJ
120853.
Op*l Kaden 1 60
bi .-*
8! J
""""wak
km.st 50 000.
tel 05120 - 21

'

bl
pT*l..

'q n?"bl]

9'

05150- 13567

Auto

v*rz*k*hng

’68.25 jaarpr.mi, *.
sma s Assurantiën jw**
05iii asalTN
Koning sedert 1967 Z*
in het anti

-

■NieuwaautosS^^JJ.

roestbetiJZÜ**
ieT;
:'
Tuff-kote
Dinitrni _.T"*
en

Maak*^-

ke garantie

Koning. Wolven* IüTÜÜ1'»
8. tel 05610 2953USlf>e"^

„

Autoatad Noord Nedertwa
e*n goed, ,onge.

£*■
aR

auto wilt kopen.
keurd en volledige nar».,

ip.,.."

-

i-l 050
139025.
Fokk* Borger, daar
is

u*^

gokkKte^daaldw^**
naa___g4B. Had_ngï^',*
Uluebird lbt,L

i«,.

Golf 1977 / 3500 MitsZ
Galant 1977 LPG /
vo 264 GL 1975
nus 16L 1977 LPG /yj.
Autobedrijf de Vries «,
"I Zand 5. Joure. Tel. 05138
6289 of 9487
Kadatt 1972. motorisch 100»
Tel

300oS
/2500
£

-

/500

05170-3181
82 pn(s 800 C
izgst Tel 05170-6600h
17 uur)

Ranault 5, b)

_ ’

Autovariakarrngtpraieis k
laagst b»j G L verzekartt»,

Valefiusstriat 61. Letuwafr
Tel 058 127377
Dam heftruck mei F«d ttail
hetkrn,'n 4ê 5 lon. TeL
0566!

-

’

Citroen GS 197!
Renault 6 197!
1500 Kadett 1975/ 12X
Kadatt 1975 seinde /;.P-__g*ot 504 1974 «5t I
Autotwdri|f d* Vries «1
't Zand 5. Jour*. TeL 05131
6289 of 9487

’

-

.

-

-

’

’

-’

-

-

’

-

-

3 15x4,5
20 x 6

Accommodatie: douches, toiletten, brandstofpompen service-artikelen, mogelijkheden tot winterberging
en ruime D arkeergelegenheid.
Inl. STICHTING JACHTHAVEN WARTENA
Bütenstreek 3, tel. 05105-1870. b.g.g. 2599 of 1964.

TE KOOP GEVRAAGD
voor onze paasshow motorkruisers en kajuitzeiljachten v.a.
7.00 m. (geen inbrengkosten).
Namens opdrachtgevers vragen wij o.a. Super van Craft
Valkvlet met open kuip, Smelne 10.20 m en een Pikmeer
kruiser.
Vraag vrijblijvend naar onze verkoopvoorwaarden en Bovaggarantieregeling.

3534

-

Leemats.

Leeuwarden.
127377
Motorv*r__*k*ring max

G. T. BRANDSMA
Oudvaart 1-3, postbus 126, 8600 AC Sneek
Tel. 05150 20505

-

jachtverhuurder

T*L

058

__’

autom.

3 500.inr_.Me.
Pwt _*_.___ U

’

GS. 1979.

-

3534

-

-

Enorm*

keuze uit 400 stuks rijwielen, omafietsen ’315: rijwielen met RVS volgen / 345.
Union rijwielen tot / 140 korting:
Batavus crosshetsen
124; korting nfwielrekken op
trekhaak auto. 1e kwaliteit 2
dehg
259. 3 delig 269

’

’

’

Tweewieiercentrum Hulihoff
Twijzel. Tel. 05115 1256
D*m*abromm*r Puch Maxi.
zwart + helm. z.g.a.n.. 6000
km. Langewal 44. Gorrediik
Tel 05133- 1330.
Yamaha bromfiets chopper, bi
81 Tel 058 137253
Gebruikt* race- en tnrr |
De Spiegel. Kerkewal, Gorredijk. 05133 1652
Hond* CB 400 N. 1979. 17 000

-

-

-

km, mcl

WA-. brand- en diefstalverz Tel zaterdag 05138
6338 en zondag 058

--

661775.

Hond* CB 750 Custom. bj aug
'81.zgoh, 4 250. Tel. 068
150981
Zündepp KS 50. 1979, i.z.g st
Vr.pr. ’B5O. Tel.
05183
1243.
Suzuki GSsso.bj 1978, kmst.
30 000. Tel. 05137- 1455.
Mooi* Kaptein Mobylette. kleur
/2?5 Tel °58

’

-

29769

’

-

go*d. radio, trekhaak, *ja>

ru.irto.zi*. 1850. UO6I
670807
Volvo 164. 1971. pr. /»*
Tel 05130 24996.
78J**
BMW 316. bj

’
-

gro*nm*t.

,__,

' Hmm'f

met

tf***"?

Chravc4*t Monra.

'*_
""*

8100 of met st*nd*ir**F
’7650 Tel 068-671790

’

kc.

.

'79. te.»»-

aug

05178-3528

1387.

-

St'

*

220 0.'74. ’l.»
Tel 05113 1727.
Simc* 1100. wegen» _"_*
pleet bj 79, tegen <»d_
**■
li|k bod Tal 0511' ■ '2*
Fiat d*sel CL. 1980, b"*
70 000 Tel 05150 " 20_3
Op*4 Kadert, bj 74. 1000T«
05660 1149.
BMW 316. zgoh. ts. W»
05118- 1848
Honda Owc 1977. zeeratw»

Assurantiën. Damwoude. Tel
05111

’

1 350

21. Scherr_go_u_.
M.rc__.

75%

koning met winterstop beperkte casco mogelijk Si|b*r*ma s

Op.l Knijp tl 1 2 Caravan.*
76 weoens overcom. .■
staat v onderh De Wind."*
Havens» 14. Buitenpost

Citroen paardenvervoer.geaT
keurd RDW ♦
mmg. Tel. 05151 2243
MH.ubi.hi Sapporo 200
bouwjr 1979. evt. rfl_

d'*'*"??^
-

C£«J
_
type in "^

tang. nieuw

Tel. 058- 152496.

*

M*rc*d*. sport. 350 SIC.
automaat, nieuwe staat3 ,«
-0515- 18354/2112
II
120
A.F
D.t.un
nieuwe
staat

.

O»*.^
w*1".
0516"

t?'_o,

Manta. 19 S. '76.
Tel.

’2150

18354/21123

?>

IS■„
vinv^ ■„;

Foed Taunus 1 6 GL.
«
vermetal zwart
inatall trekh.’ 2200 08"

*39

'"

,_

oer.
Toyota^..
11- '_■ '.n.73

J.A.-inruilauto'»
nenbus. bj.

Saab 99 LCM-2,

koppeling slipt,
1200. bj

’

bj
V, rtdn»

.

10-'V.te^Lt
U

W**
f 675 lnru.l van 2132°
moge")» 05150
7i
Z.g.o.h. Peugeot r504
motor '78 ♦ t«kh.* j,.
bekl Prijs

n.o.t.k.

4353-

Tel."»

„

b j. '79
P.ugaot 304 stationcar,

72T.68 -

137253 ___-

CaravansJ»^

Auto's e.d.

P^

Q.o.h.

8 cilinder Oldsmobile Ruim* stacaravan. 6
Omega Brougham. met LPG bi
vaste standpl
0g
1978 Inl 05178-5336.'
3
/7950toercarava
Alfasud, '76. vrpr ’6OO Te
r_!
4-p_ra.
bevr 058 - 881616.
met luifel /
S
Mercede* diesel, verlengde be05138 9487 Sport 3 20 ";
stelbus, weinig kilometers, bj.
W.lk
juni '78, houten laadvloer, pnjs Carev.n*
1983. koelkast. Wch(yB l39
/8250, tel 05187 889 of
450 kg. Tel. 05120
05180- 1477
koop 6 per»- s"pM'"
T.
n" ""««''ik BMW 315, juli
VV"J_f
g s. op
2j3»
82. donkerblauw, 39 000 km

'"
05219-82»

-

stereo

radio-cassette, prijs
tel. 05927 - 9008
en8ul,
billijke prijs,
7.
b|. 1978. tel. 05613
-2816

n.0.t.k..

0"!__-___
5'
■Z^*"?el'ik Mi'subishi Galant
2000 GLX. 5-speed,
bj '79
pas nieuw geen getectyleerd. pnjs-

km.st. 78.000.
spoten

'T SKÜTSJE

-

1387.

Goedkoopst* motorfiettverz*kermg en firvenoenngtadre»

WATERSPORTBEDRIJF

ANWB-erkende

-

05170 7749 (m 6 uur betten)
’ll5OO. nu
6500. Te bevr. bi| Vissers B__m_«tsv*rz_k*ri_g,
automaat / 83.45. versn*lhng*n
Automobielbedrijf, Zevenhuis/ 117.59. Si|b*rsma AssuranNoordbergum,
terweg 45.
05110- 2800.
tiën. Damwoud*. Tal. 05111
nieuwpnjs

-

-

9x3
9 x 3,5

Pl.rtoJ«>*
- i '"-

u'thjnan etc.

LPG/7900 Escort 13l 2
’6500 Gold LD 1977/5»;

Kajuitieilboot
met kimkiel, Honda CB 750 en Yamaha XS
750 C. 05132 804
spec. voor het Wad. 5 50 x
2 10 x 0 70 m. Vrpr. 9000. Honda GL 1100. 80. 34 000
km., toerkuip + kotterset -f
Tal. 05610
2809. b.g.g.
valb.. pr. n.o.t.k. Tal 05662
03495 34172
Wedstrijdzeilboot type 470 +
3558
Suzuki 750 GSX. Vetterstate bj
trailer. Tel. 05126 3153
Z.g.a.n. toerspeedboot met 35
80. kmst 30000 ♦ *cc.
zgoh
vrpr / 7000. Tel
pk Evinrude bb motor. 2 jr oud.

-

’’

,»„,.„
g0
6|,
1

/ 2250
1850.

Jachthaven Wartena

-

120888,/lfeT^
96 GL. bj
17.000 km' Z^S
/12 400,, 05 hlb vC
Autob.nd.nc.,,,,,. ° Fe
uw

Saab

Stnng

’

285,00 pst.
en zuigkorf
6,25 per pak
5 kg SPIJKERS, ongesorteerd
Mode
f
5 kg SPIJKERS, 5,5 cm
’15,00 Conifarsnhaag planten? Thuja
5 kg SPIJKERS, 7 cm
Frieslandia de bestel Gebr. Vis16,00
ser, Boomkwekerij, Lippenhui5 kg KRAMMEN
21,50 per pak
zen. 05133 1959.
HAND-HEI (eigen patent)
92,50
f
Kerataparren 4 jaar è 0.50.
BATTERIJ,
37,50 p. st
kast. Tel. 05610- 8656.
Koltec-Horizont
Bos- en laanbomen vanaf 1 p.
ISOLATOREN
stuk. Verder honderden soorten
12,50 per 100
bomen en coniferen. ~De
12,50 per 25 stuks
ISOLATOREN (Lister)
Radio, tv e.d.
Leemstobbe", Leemweg 2 A,
ANTI-WRANGBOX
925,00
Steggerda.
HOGEDRUKREINIGERS vanaf.
1250 00
Matrix: radio, tv, scanners, 27 Klsuren-tv's en stereoappara- Gereviseerde
1
me, grammofoonplaten, Win- | tuur. Matrix, winkelcentrum CARBOLINEUM los per liter
Heechterp 7. Tel. 671203.
keicentrum Heechterp 7. Tel.
Vaartuigen
e.d.
DEZE PRIJZEN ZIJN INCLUSIEF 19% BTW
Drive-in show nodig? Met of
058- 671203.
Rookstosl, hangklok (veer kapot), etsje, Mechelse kapstok
met kleed. Tel. 058 129672.
Antieke bank + salontafel, mahonie ladenkast + linnenkast + Witte trouwjapon, maat 36. Tel.
eethoek. Tel. 058 - 884036.
05662 2229. s.v.p. ma. belAntieke Franse panelendeurlen.

ï °' V
ill Acch,*ii,?

10

L**_ward*n.

’

Tuingsraadschap slijpen, slijpservice Joh. van Oostveen, Tuinen 11, Leeuwarden
Zolang de voorraad strekt: blauwe coniferen, 75 et, per stuk.
~De Leemstobbe", Leemweg 2
A, Steggerda.

yen

- 1808.

-

165,00 p. st.
’125 p.m.

7'a,,V'_;

Citroen

-

x

k*l*V
Ueu*a'C:'

Drlng*r>d gevraagd
de hoogste pr,, s3

met LPG.
mogetiik

-

lengte

,0-

Dataun 120Y 1977 2500 .
600 T gastoten bus* 197:

-

Voor
balkon

Band.n, nekkeh
,
/
Hoven o ie», 'Ac .tr
120881.
Uw auto verkopen)
_.
Ooj,
schade. Bau, an

- 138230. ’ 06113 - 1875
Volvo 343 DL
no» 71

-

’

'

°

'8-»«! 05IR
Uitlijn.*, /43.|

058

Noors* polyester kruiser, type
Wikmg2l. I. 6.50 m.. br. 2 25
m. Met 20 pk dieselmotor Incl.

-

C

05ian'o'O
25
Han.ult 4GTL .« 97"«
2057.
veen, tel
bgg 05125

Puntgave Daüun 100
VWKevar 1300. '72. __»«
als nauw Inruil mogskjL 't

Poly*st*r. Polyester reparaties,
bekleden van oude boten. Bartlehiem. Tel. 05196 2228.

-

LP«

go*d* motor, pnma brtr
oren*, bi 1975. 200011

-

’
’
’’
’’
’’ ’

8^195,:
.Go»£
'

_,

Autov.tl
laagst b„
BV, Sieversst.aa, 'k

.^^^o^^^^^^ ’’
*^JSr^
s*3^ 83-iaE
&^tL
-MPT^wfe»
1-^^'
-^^r^^^^p^%^
■.*__*_,£,£aJ^JClf* -^f3S >^

’

.

e

VI
«"! 0518,K rl

,Bdb

Dataun

type RSI. bj
Snekermeer 34.20 p m mcl G.o.h. Yamaha
Tel.
05134
1451
1979.
Tel. 05668 595.

27.500. Tel. 05920 53756.
G.o.h. Akkrumer jol. Na 6 uur.
Tel. 058 664584.
Erfverharding, kuilplaten, beton en betoniizer
16m' 4131 super wedstnjdboot.
05120- 18963.
BOUWBEDRIJF F. H. OENEMA
Buitenboordmotor voor SpanOnz* perzische katers w.o. kamJachtcentrum De Boarnstream,
Harich, tel. 05140-3054. Ook voor onderhoud en nieuwker gevraagd. Hensema. 070
pioen staan ter dekking voor
Nederlands grootste leveran856223.
gezonde ingeente poezen. Catbouw. Scherp in prijs.
cier van Noorse spitsgatkruiZar luxe dleselmotoriacht. 11
tery fan de Fryske poeskes. Tel.
sers. Uit voorraad leverbaar
mtr. 6 eil. Volvo met z»tr veel
05121 2354.
zijn: Saga 20. Saga 7000. SaTe koop wegens
Parelhoenders
extras. Vraagpnjs
fazanten en
85 000
ga 25 T. Saga 27. Risor 27.
Tel. 058 -671467.
knelkippen. Tel. 05163 502.
Joda 7500. Scand 25 Classic, Stalen
kaïuitzeilboot. type Wibo.
Scand 29 Baltic. Marex 32 Uit
Naatje Friese stabijs ingeënt en
met
inboardmotor
pnjs
eigen
huis
de
28
ft
Sirocco
moontwormd è 150. Tel. 05113
16 500. Tel 05208-67046
1 Roterra kopeg 3 meter
torsailers.
Inruil
huidige
van
uw
3201
BM, 16 nv, mahonie, op vlam
1 Wisent aardappel bunkerrooier
Zeer mooi aquarium 1.30 I. geh.
schip bespreekbaar. Eigen
geb.. dek en tuig nieuw. mcl.
1 Kipper 10 ton
jachthaven
(nog
enige
compleet 250. Tel. 05120 plaatsen
dektent, 6000. Te bezichbeschikbaar).
Wjittenngswei
1 transporteur 5 meter
21966.
tigen bij Hamersma. Wartena.
Schapedoes. Tel. 05170
11-13. Irnsum. Tel. 05660
1 platte wagen 5 ton
Tel. 058 884470
1435 1764.
7729.
Stalen weekendkruisertie met
700 gebr. aardappelbakjes
Polyester
zeilboot
Stern
Duivsn Modena's. Tel. 05108
binnenboordmotor, 7 00 m x
30 baal Bintje bovenmaats
f 1750. Tel. 05138-9487.
1238.
2.25 m. vaarklaar, opbouw
zeilboot,
kompleet.
1 concourswagen + compleet Sunflower
KERKSTRAAT 16,9145 RE TERNAARD
moet iet9 opgeknapt worden.
Tel. 05196 2420.
tuig voor aanspanning tuigTel. 05199 -430.
Tel. 05198-1427
paarden, bovenlands + Fries Tornado 11, 7.75 x 2.50, polyesMotorkruiser, staal, werfschip
ras + landbouwdissels. Tel.
ter S spant; toerspeedboot, tymet 40 pk Peugeot diesel. Inl.
pe Almanne. 20 pk Yamaha;
05140 4083 na 6 uur.
Jachtw. Oost bv te Akkrum.
paar
Impala
jeugdbootje
denvervoer,
Citroen
goedgeen BM'er.
05665
1632.
Jachtbouw Wetterwille. Uitwelkeurd, RDW + dierenbescherWeekendkruiaer, 6 00 x 2 30
lingerga. tel. 05153 249.
ming. Tel. 05151 2243.
Te.a.b. Telef 05113 1921.
VOORJAARSAANBIEDINGEN
Polyester roei/visboot. + 3.60 Polyester
Yorkshire terriër, reu, 4 iaar, priReinell speedboot,
m lang. Tel. 05196 2420.
ma afstamming. Kleine Geest
PVC-BUIZEN, 0 70, per 10 lengten + mof
138,75
blauw, lengte 5.10 meter. 170
Tietjerk.
9,
scheepsdiesel. 11 pk,
pk inboard Mercruiser, inclusief
0 80, per 10 lengten + mof
’158,00 Jong* Rottweilers te koop. Tel. Arona
zeer compleet, i.pr.st. Tel
trailer,
19 500. 05130
13,40 p.m.
0 200, lengte 5m
05116 - 4649.
05146 2811.
28728.
maten,
Kippenhok plus ren, 4 x 1.20 m.
prijs op aanvraag.
Diverse andere
700. Tel. 058
nieuw, vr.pr.
SCHAPEGAAS, 80/8 50 m
58,95
670646.
Nog enkele ligplaatsen te huur
SCHAPEGAAS, 100/8 50 m
70,65 Van de Weperpolder heeft cavalier king charles spaniel pups te
SCHAPEGAAS, zwaar, 80/8 50 m
150,00
koop, met stamboom, geënt en
70,00
HARMONICAGAAS, 1 meter hoog, 25 m
ontwormd. Tevens zoeken wij
PUNTDRAAD, 500 m
/ 73,50
serieuze liefhebbers voor een te Uniek gelegen a.d. rand van het watersportgebied
OUDE VFPUNTDRAAD, 250 m
45,50
verwachten nestje Duitse dogNEN en PRINCENHOF.
65,00
GLADDE DRAAD, per 25 kg
gen van uitmuntende ouders.
Inl. 05160 5747.
Geen hinder van brugpassages. Ligplaatsen te huur tegen
GECREOSOTEERDE PALEN, 140 x 7
v
billijke prijzen.
per bundel 100 stuks
2,70 pst.
Div. andere maten, prijs op aanvraag.
tuin
7 x 2,5
10x3,5
HOUTEN LANDHEKKEN, zwart geteerd, lengte
7,5x2,5
11x4
en
72,50
4.20 m, speciaal model
8

FARMSHOP

Vrijblijvend offerte aan huis

11056.

-

-

Nico Terpstra, Kelders
058-123682

Antiek*

-

’

Voor vakmanschap naar

Pracht

Assurantiekantoor

’

-

.

’

-

-

Meubelstoffering

Jacob en Pieter
Keur, 1714, geheel koper beslag. Brieven onder nr. 951.
De Marpleata antiekboerderij.
De grootste, allergrootste sortering antiek en curiosa van

-

-

’

BEDRIJFSBEËINDIGING:

BIELSENTAFELS

Statenbijbel,

Tel. 05174

9156.
Hypotheken, rente v.a. 6.8%. Voor zaagsel, strooisel en vezelbalen, bel Thijs Scholten,
Inl. Ass.kantoor Hiemstra, D.
05410- 19788 (8-10 uur).
Kalmaleane 35, tel. 058
05928

Meubelen en Woninginrichting

Johannusorgel.

-

--

- 2163. ezel,
Tel. 05122 - 1717.
van een Do-

’’’

-’
-’

-

-

|

_

uitstekende

u"t7t.s?aat.

’

-

-

Tel. 05151

05130-33191

BOOTVERZEKERING

-

-

-

-

’

-

Fijn als je goede vrienden
hebt. En reuze makkeiijk,
FRIESLANDS MEEST VEELZIJDIGE OCCASIONSPECIALIST
als die goede vrienden ook
nog prima blijken te kunnen
behangen. Want met zn vieren gaat het twee keer zo
snel. Moraal van dit verhaal: Telefonisch snel krediet. Voor Doorloop melkwagen 2x2Uilebordan compleet geplaatst Dierenpension Luinieberd. vlak-stands, op wielen. Tel. 05171bi| rotonde Heerenveen. Poes
als de muren weer op u afkoen geschilderd. Fa. Batema &
WAO'ers, zij die in loondienst
Zn., netdekkersbedngf sinds
-229.
men, neem dan wat vrienden
5.50. hond v.a. 7,50 p.d.
zijn en zelfstandigen, b.v.
1840. Jachtfpld 11-13, HarkeInl. 05131 393.
’5OOO 48 x 144; 10 000 1-assig* dichte veewagen. Tel.
over de vloer en vlieg eens te05164- 252.
ma, Rottevalle. Tel. 05124
60 x
236: 15.000 60 x
gen de wanden op. Zó geStaat ter dekking de New Forest3253 1225.
349. Lopende leningen geen 9,5 pndm. grasland te Oosterend
/
hengst Heros, G. Hoogeveen.
piept.
(Littenserad).

Zeer complete

-

"

uccasioncerurum

Noardermar

-

-

Vanmiddag tot 5 uur Meer dan 150 A I -gegarandeerde occasions
Gratis bungalow-weekend voor de kopers van een gebruikte auto (boven 2.000,-)
Kans op 1.500,- vakantiegeld! Kom snel!

Met wat
vrienden
gaat het

Friesland.

-

DEmASION-SNEEK-WEEK'ZITER BIJNA OP

-

Rookstoel. Tel. 05113

-

26

Subaru Hardtop
Opel R 9kofd

.
-

Midsbuorrer,i

-

PZ superstrela, David Brown
tractor 880, 1 cultivator met

-

M.d.b£rr_n

-

-

pri£

-

’

-

-

langs.

-

-

Zeer RUIM woonhuis, voorzien van L-vorm. woonkamer,
half open keuken en 5
slaapkmrs, badkmrm. ligbad,
douche, 2e toil.

’

Agrarische Aanbiedingen

financieringen

HARDEGARIJP
Kobbeflecht 70

289,-

voorraad strekt, muurkachels

Windturbines. Postema Installaties, Buorren 5, Oudega
(Sm.). Tel. 05127 1526.
Uit voorraad leverbaar sleufsilo
elementen, 5 m. lang, 1.20 m.
Hypotheken tot 130%. Hypohoog, riispoor betonplaten, betheekkantoor A. M. de Jong, J.
tonplaten voor verharding met
W. Frisostraat 17-19, Leeugoede bewapening, beton damwarden. Tel. 058 138230.
leggers, div. breedten tot 10 m.
rente
vanaf
Hypotheken,,
lang, beton afrastenngspalen,
7.25%. Inl. Dijkstra's bemiddealle lengten, 6,50 per m. Firlingskantoor, Emmakade 32,
ma H. Dam, Nij Beets. 05128
Leeuwarden, tel. 058
251 b.g.g. 671.
128474.

(winkelcentrum)
m. 3 si.kamers en garage
HANDWERKERSZUDE 142
in DRACHTEN
Inl. tel. 05120-12768

voor

Tevens andere lengtes leverbaar, met Din-norm, 3 jaar
garantie.
Wij komen vrijblijvend bij u

Philips droogtrommel. wasauto-

Hypotheken en

FLAT
op mooie stand

’

NU SLECHTS

-

135.000,- v.o.n.
Max. subsidie: 25.000,Inl.: MAKELAARDIJ SIKKEMA,
Zuiderbolwerk 13, Dokkum
Tel. 05190 6402, privé: 05114

2- en 3-delig, 10 mtr. van
445,-.

T.k.a. z.g.a.n. tweezitsbank en Wasmachine. Tel. 05120
11287.
keukenbuffet. Tel. 05109
D* Kachelspecialist, voor de
1432.
snelle beslisser, zolang de

op grondkavels van ca. 300 m 2, met tuin op het zuiden.
PLAN HALLUMERVAART, aan „DE PRAEM"

Prijs:

SCHUIFLADDERS

Huishoudelijke Artikelen

Slechts 2 VRIJSTAANDE PREMIE-B WONINGEN

-

Aardappelen,

STUNTAANBIEDING
ALU.

ZATERDAG 7 APRIL .984

(_-""

t __rw,a..K ß

Billijk*
m mooi schip, pnjs slechts
motorsailer, Schouw, IM m.
omst.
Wagens
7,5 pk, Mar
/ 3500 Inl. jachtwerf Oost te
Buitenboordmotor
m.,
7_
2_
x
0.85
25,
x
Spurt
1931.
tel. 06665 1632.
Akkrum,
05183
curv
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boot in z.g st met dektent.
of 05172 1244
Tel. 05157Vaste pr.
jaar met stamboom. Lief voor
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05115 1958.
05146 3033.
Schakel 2501 (Elzenaar) top
Veel keus, Gaastra,
Surfiailon.
wedstrijdconditie, trailer, dek- "16 m', mah., nwe dektent, 2 zeiKoetsier erkend honden- en katPrydo. Topsails.
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Titan kalverkar, met papieren.
Solide landbouwwagen met
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McCormick traktor 44 pk + 3delige weidesleep + aanhangwagentje voor auto. Tel. 05113
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De Waard Albatros
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K
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Zwarte

paadlX,

grond, eventueel per
container aangevoerd. Milieu-

wizers
Caravans e.d.
onze

Bezoek

permanente

show van

STACARAVANS

en

ACCESSOIRES
CARAVANPARK

het adres voor containerverhuur
en afvoeren van afvalhout, puin
etc.
Garagea, bergingen, tuinhuisjes
in alle maten en modellen, alles
gemaakt van 22 mm geïmpregneerd Zweedsvuren (A kwaliteit). Leverbaar met 25 jaar garantie tegen rotting met officieel garantie-certificaat. Garages vanaf / 1950. Bergingen
vanaf 650. Incl fundering en
nul BTW Vraag onze folder.
Uitterdijk-Houtbouw, WildpadOost 23. 9287 VM Twijzelerheide. Tussen Twijzel en Twi|zelerheide. Tel. 05113 - 3880.
Garagea, loodsen, paardeboxen,
melktankhuizen. Folders K. J
de Vries en Zn., Postbus 27,
9285 ZV Buitenpost Tel.
05115 1273, b.g.g. 1507.
Deko Marty parket. Kwam als
beste uit de bus Consumentenbond en tv. Grenen mozaïek parket zonder noest v.a.
16 m\ Showroom en winkel

’

-

LEMMER
(v/h Frans de Witte)
Brekkenweg 10
Lemmer

’

tel. 05146-2115
nieuw fabr.

Caravanvoortent,

058 - 125465. Tevens

service,

v.

d Hom, omloopmaat 8.40 met
mahonie vloer, koopje 925.
058 - 125100
E 1979, koelkast, kaAdria 500
chel voortent, 6 sl.pl. Tel.

’

St. Oldolphiussteeg 8. Harlingen Tel. 05178 3976.
Ijzerplaat 0,7 mm, gegalvaniseerd. ’l5 per stuk. Tel.
05132 555.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

’

-

camping

,

inventaris,

met

-

05130

tingen: Tel.

’

26831
- 4.80

lang
ook gemet goede
schikt als stacaravan, 2000.
Tel 05610- 3270.
vouwwagen met vast
Paradiso redelijke
prijs. 058
hefdak,

’

137959

-

stacaravan 8 x 3 m.
m alle voorzieningen, mcl. stageld 1984 Direkt a.h. water.
033 729130 of
’3500. Tel
05202 15649.
Stacaravan Colorado. 2 slaapk

Oudehaske,

,

-

-

eethoek, standplaats omg. Wil-

lemsoord. Tel. 058 - 134496.

Woning met woonkamer en 2/3
slaapkamers omg. centrum.
huur max. 550, mcl. Br. ond.

Huis aan het water Tel 020

110434
Lerares zoekt met spoed woonruimte in omgeving binnenstad
telefoon 058 670054

no 979.

-

AOW er zoekt net kosthuis,
b.v.k. Leeuwarden. Br no. 990.
Ruimte gevr. voor 4-6 auto's in
Leeuwarden of omgeving Tel
058 133425 Na 16 00 uur.

-

Nieuwe, ongebruikte 2-3 pers.
bungalowtent. Fulda 11. prijs

-

’325. Tel. 05662 2349
Ruime toercaravan Avento, 4-5
personen, compleet met voortent en vele extra's. Telefoon
058 - 881751.
G.o.h. 3 è 4 pers tourcaravan
met voortent. De Lange Schoor
1 Buitenpost. Tel 05115 3304
Caravantenten maken wij op
maat voor elke caravan. Tentenatelier v. d. Hom BV.. Mr.
W M Oppedijk van Veenweg
36A. Bergum. tel. 05116 2120. industrieterrein Noord

Kampeerauto's
Mercedes ambulance, verbouwd
tot camper Vr.pr
1250. Tel.

’

- 4580

05191

Kampeerauto VW LT 28 0 Tel.

na 19 00 uur. 05154 - 3312.
Commer, met o a 5 slaapplaatimpenal.
sen
koelkast.

’5500

Tel 05120- 30856
merk Bedford.

Kampeerauto,

.

Amerikaans
model.
Eigen
bouw
Bj
1974. Vrpr
12 500. Inl na 1800 uur.
tel. 05106 635.

’

Kampeerbus

-Fiat 242. benzine.

1975, 2 è 3 pers motorisch
perfect. Slechts 45 000 km gereden. Carrosserie moet iets
worden
Prijs
opgeknapt
’B5OO. Tel 058 - 884157
Verhuur, inkoop, verkoop en reparatie Nederlandse en Amerikaanse kampeerauto's. Kerkbuurt 65, Oldeboorn. Tel.

05663- 1721.

Allerlei
Te koop wegens opruiming
z.g a.n kinderstoel, ledikant,
tuintafel en 2-pits gasstel. Pr
n.o.t.k. Maria Louisestraat 9.
Joure, na 18 00 uur.
Bergschuren al vanaf
1150.
tuinhuisjes, garages De Vries.
Master de Boerstrjitte 11. Boelenslaan Tel 05122 1773.

-

Nieuwe

’

partij speelgoed, inte-

Gezocht

bewoonster voor in
woongroep. Inl. tel. 05109
en
verkoop. Levering uit voorraad.

Leeuwarden -Oost: gestoffeerde flat voor kamerverhuur. 2
personen, 300 Br. on. 976
Mooi* opslagruimte, ook zeer
geschikt voor verkoophal op
mooie stand, voorzien van gaswater-elekt. Te bevragen bij F
Alves, W Sprengerstraat 66.
Leeuwarden
Tel. 058

’

124348

Huizum-Bornia. o.a. overname houten
vloer. Inkomen boven minimum Bellen na zaterdag, tel
139299

Eengezinswoning

’

Rondvaart bedrijf

Brouwer
Compleet verzorgde

dagtochtenvoor:

verenigingen, bruiloften,

familiedagen enz.
Inl.: Aukebaes 8. Joure
Tel. 05138-3372
b.g.g. 2492

RESTAURANT HERBERGE
BOSWEG 25, ROODKERK, TEL. 05103

- 2266

gevraagd

nooit

gebruikt. Tel.

05197 - 2169.
Schilderijlijsten, meer

dan 20

soorten en kunnen voor u in
verstek gezaagd worden bij
Bergsma, Doe het zelf centrum.
Kleine Kerkstraat 36. Leeuwarden 058 128818
Tel 05660

Vruchtbomenhout.

-

1572
"">- en verkoop oude vloer- en
wandtegels. Tel. 05110 -

2848
Stoppen

■

met roken in 8 dagen?
Het kan werkelijk' Inf. kruiderij
de Pepermolen", Oude Doelesteeg 1, Leeuwarden, tel.

150336
Heeft u bomen die gerooid of gesnoeid moeten worden? Bel
05188- 1797.

Parketvloeren.
briek

Direct af-faEiken lamel, / 55 gelegd
Massief eiken, /50
gelegd
Ongelegd nog lager in prijs. Tel.

we-

ken huisje met aanlegplaats
aan Heegermeer of Fluessen in
de periode 13/8-10/9. Tel
050 121141

-

’

05128-251,

bgg. 671.
Vlechten op kleur gemaakt voor
naarstuk of knot(|el in diverse
diktes per post bij u thuis bezorgd Tevens alles voor de pervloeistoffen, wikkels,
manent,
v|oeit|es, mutsen, BlondeerPoeders, mutsen. Tondeuses,
jonnen, scharen, slip-on's enz.
buiken en haardelen. toneelPruiken. baarden en snorren.
Oude Vismarkt 19. Zwolle, tel

038

-

218299

".platen,

gebruikte machines,

radiatoren, opslagtanks, balkan
Cohen BV-Leeuwar«/«■J.W.
(l""
Tal 058 123016
Complete keukens en keukendeurt,es in massief eiken en
grenen,

in

elke

gewenste

leverbaar. Je!»05

maat
178 - 3976

’

In de maand juli caravan of tent
voor 3 4 4 pers Tel. 05109
4558.

Hardenberg, luxe stenen bungalow, open haard, kleurentv. in
bos. bij recreatiemeer. Surfen,
tennissen enz Tel. 05138 5495.

.

2-4-pers. zomerhuisjes, warm
en koud water, verw koelkast
+ tv Prijs per huisje per week.
250. Nog vrij voor 7 juli en na
11 aug en een week 21 juli tot
28 juli. Te bevr. H. J. Bonthuis,
Vilstrsestraat 6, Lemelerveld

-

(Ov). 05722
1976 N.O.Z.
Norg (Dr I. Sfeervol Fins zomer-

huis Tel 050 - 779132
T* huur 6 pers ANWB 5 sterren
Groene
~de
bungalows,
Zoom", Boijl (Fri. l. aan de rand
van de boswachterij Appelscha-Smilde Ook voor weekends Kleurenfolder beschikbaar Tel 05612-571
Tsrschetling,
voor vakantie
voorhuisje boerderi|, 2-pers
Nog vrij 7-6 en na 18-8. Tel.
Noordzeekust. Te huur zomerhuisjes en stacaravans va.
250 p.w. in voor- en naseiHoogseizoen
zoen.
van
30/6-1/8, / 400 Reserveer
nu' Voor inform tel. 02248
1294. Tevens te koop prach-

-

tige hardhouten stacaravans,
afm. 9 75 x 3.25 m

-

Stacaravan 8 m. in Callantsoog
Vri| van 1 mei tot 1 oktober
Tel 03412 54985.
6 p*rs. stacaravans, tevens jaaren seizoenplaatsen met korting! Camping De Paasloo te
Paasloo, NW. Overijssel. Tel
05615 - 1414.

-

..

T* huur: comf stacaravan op
mooi park te Hollum (A.l, w/k
tv
water, gas. elektr.. k.k
toilet. Vrij: Pasen en t/m juni

-

Tel. 050 779614.
Gratis seizoenpl. van 1/4 tot
20/10 op mooie kleine camping, voor het schoon houden
van 2 toiletgeb gedurende 2
maanden

Brieven onder nr
999 van dit blad
Texel, appartement, juli en aug.
6-pers stacaravans, voor 30-6
en na 4-8 vrij. Tel 02220 -

2890
Holten, te huur comf. stenen
in
bungalow
bos
vrij
30/628/7. Tel. 05483- 1757.

Voordelig
reizen
Voordelige betrouwbare
vluchten, bussen, boten

(geen leeftijdsgrens). De

Dan mei

RÜNFEARTBEDRIUW
RIEMERSMA
TERHERNE
Tel. 05668 313

-

-

-

’

- -

’

.

-

’

-

-

goedkoopste treinen tot 26
jaar Ook verzorgde
vakanties. Haal de gratis
zomergids bij de NBBS

Reiswinkel in LEEUWARDEN,
Nieuwe Oosterstraat 10, tel.
058-125432, ma.-vr.:
12.15-17.00 uur of vraag
hem aan via 071-145757.

nsi3o-2g
echtpaar, midden
/km probleemloos stel

long

30.
voor

vriendschap en gezelligheid. Uiterste discretie gevraagd en verzekerd. Brieven
onder nummer 994.
intieme

Jong* vrouw. 26 jaar. gescheiden, met 1 kind z km jonge
man. Brieven met foto onder
nummer 1004.
Wi* wil kennismaken met vrouw
van in de veertig? Gevraagd
een man met veelzijdige belangstelling die ook een goede
boterham verdient. Liefst donker type. groter dan 1.70 m.
Brieven onder nummer 1003
Sport. repr. slanke gesch.
vrouw, 52 |r, veelz. bel., natuur I h zoekt ser. spon. partner/levensgezel. Br. onder nr.

1002.

.

Jongen, 28 (hom.) zoekt serieuze vriend (geen vrwl type). Br.
ond nr. 1005.

-

’

-

-

’

’

"

.

’

-

-

-

2367
Nijverdal, vrijst stenen huisje,
dichtbij bos. hei en natuurbad.
Tel. 05486 13059.
Te huur zomerhuisje, van alle gemakken voorzien. In Epe. tel

-

05780 - 20238.

.

winkel, manege
kant
met paardrijden, bessen etc.
Met Pasen. Pinksteren, voor-

rest.,

en naseizoen speciale prijzen,

ideaal voor vakantie met eigen
tent of caravan Reserveer of
bel nu voor ml 04926 1216

-

GEZELLIGE CAMPING
bij de Spokeplas

Samen
kan je de wereld aan...

ke veertiger,

eigenzinnig en individualistisch, middel-

Dienstverlening voor duurzame man/vrouw relaties.
Erkend door de Raad van Toezicht, ingesteld door het
ministerie van WVC.
Hoofdkantoor: Zeestraat 145. Beverwijk
tel. 02510-29023*
„EENZAAM.
DOE ER lETS AAN"

..

baar niveau en politiek rechts
Hou van natuur, tuinieren, muziek en zeilen Mocht bovenstaande aanspreken, dan wordt
iedere reactie graag tegemoet
gezien, uiteraard discreet, onder no 967

Toani*rfer.

ON F. Easterwieren Faem".
Ynlj 05104 - 591.

rum

spilet „Frou

Club de Huifkar Tel 05164

- 2085

Silly pnvé relax. Tel 05947

-

-

- -

- 2331

Lianka privé Tel 058-667768.

pensions

en

WIL ONDERSTAANDE TEKST

ALS PAADWIZER PLAATSEN

campings

roepskeuze. Westersingel

Tel.

50.

058
donderdag
135026.
Elke
spreekuur van 14.00 u. tot
20.0 Cu. Kom gerust langst

Leeuwarden

tingen instituut Roben. ook
spoedkursussen. Tel 058

126200
Oomputeropleiding:

-

basiscur-

sus, beroepscursus en ambiopleidingen Instituut Röben,
Wi|brand de Geeststraat 31,
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Rijscholen
~De Frosk" Automaati Schakelen! Sleutelbloem

Ton v
Auto/motorrijichool
Spanje, por.ofoonmotorri|-in-

882478, Armehes Dijkstra.
„Marin", auto- en motorrijschool, opleiding voor veiligheid
en zekerheid
Tel
881345 Geen wachtlijst
Kom lessen in de nieuwe Golf bij
rijschool Henk Boomsma. Ook
voor theorie ja-nee. Tel 058 663089, na 6 uur.

voor 17-jangen. Tel
126788 of 05120

Rijschool

11, Leeuwarden,

tel

058

-

Autorijschool L. de Vries. ..Vamor" nieuwe stijl. Emmakade
92, voor een moderne en goede
opleiding in BMW 520. Theorieles nieuw ja-nee systeem en
speciale trainingsavonden met
computer ter voorbereiding op
uw examen Start nieuwe theorie-cursus op woensdag 2/5.

structie,
ten, ook

058 10003.

computertheoneteS'

’

-

Autorijles: 1e 5 lessen
90.
vervolglessen vanaf /22 Bel
nu S. v. d. Heide, tel 058

’

-

Dijk. voor motorrijles (op
Honda 400 en Kawasaki 250)
Autorijles BMW en Renault 9 +
autom. Theorielessen alsook
het afnemen van theorietesten
met computer (voor iedereen
toegankelijk)
Kantoor Singelstr 35, Leeuwarden (bij Diakonessenhuis). Tel. 058
v

135420.

Meubelrestauratiebedrijf Don-

-

kersloot, Terwispel. Tel. 05133
- 1888 Antieke meubelen vakkundig gerestaureerd, tafels politoeren, kasten repareren, stoelen stofferen of matten enz.

Lodema Lichtreklame
-

_^

880702. voor Sneek en omstreken 05151 1974
Boveg auto- en motorrijschool G,

Diversen
Feillissementspsrtij
Zware
alum. industrie ladders, ook per
stuk. U belt, wij komen 8 mtr.
v.a.
249. Handelsond Klimat. 035 - 834977 (tot 22 00

-

I

3_

__

Leeuwarden 058- 126200

# Gebruik voor elk woord één vakje

2_

foon 03418-5177.

in uw eigen boot.
Bel 050 - 181085 (Frank) Ervaren instructeur.
Typen, nieuwe kursussen. inlich-

I

1

in de uitgebreide informatiegids Putten. Bel of schrijf de
VVV Putten, Kerkplein 5, postbus 1, 3880 AA Putten, tele-

Schoolkeuze problemen, of informatie opzoeken over opleidingen? Kijk dan eens in het
documentatie centrum van het
Fries Buro voor School- en Be-

Tel. nummer:

Plaats:

Postcode:

Neonteksten Buitenlichtbakken tekstborden.
Gevelletters onverlicht - voor alle neon-reparaties.
URANUSWEG 12, LEEUWARDEN, TEL. 058-881922

__

57j
Advertenties voor de
rubrieken personeel
aangeboden, te huur
gevraagd, ruilen en
kennismaking plaatsen

Plaatsing op

wij alleen na

D tem. 10 woorden
D

Bon in envelop
postzegel) zenden san
Advertentieafdeling
Leeuwarder courant.
Antwoordnummer 123.8900
VC Leeuwarden

_.

Rubriek
1

□
Q

D geen

u vermelde
BTW

<w
,

..

’9,50

elk woord
/ 0.95
(maximaal "*<
60 woorden)
brieven o.d. nummer
’4,50
bewijsnummer
0 90

Q we|

bew.nr. zenden

..

_

WAT
VVM I KOQT
l\ ___/_) I HPT?
IT
I .

vooruitbetaling
(zonder

-

122440
Escortservice Fnesland'oslo7

gratis vervoer, gratis aansl., elek., water, riool.

Stacaravans:
Camping Hanestede, Noordwolde Fr.. 05613 1901.
Gemakkelijk bereikbaar met Fram (300 m).

-

9355.
Janet pnvé & escortservice. Tel 05111 4279.
Elly pnvé & escortservice. Tel.
05111 4279
AnHa pnvé & escortservice. Tal.
05111 4279.
W*ndy
pnvé. Tal. 058 "
139349
Ma pnvé Tel 058 - 671038
Huize Angelique strikt pnvé. Tal.
05179 1030
R.l.m i.,n. Tel 058 666032
Rosa pnve Tel. 05193 1760
Club Atoha Tel 05159
1966.
Nieuwi Nieuw, nieuw Tel 058
Huix*

Adres:

Naam:

-

531
Club Het Rode Anker Tel. 05162

___■

Pnve zeiiies

Caravan, 6 persoons. standplaats Oudemirdum, camping
„de Waps ", / 250 p.w Vrij:
mei en juni, 05150 24380.

-

,

"

voor iedereen

FARRE?

,

LESSEN

aangeboden

’

-

-

-

Vakantie en Weekend

’

.

-

’

staat

»*1 05128-461
Grindtegels 40 x 60 en 50 x 50
05620 - 8116.
vanaf / 3,75. in tien kleuren;
Noordholland.
betontegels; spoorbiels, nieuw Callantsoog,

en gebruikt vanaf 27,50; opsluitbanden; klinkers, diverse
afmetingen; zand enz. Bij partij
flratis thuisbezorgd Geopend
van ma t/m zat tot 's avonds
9 uur Fa H.
Dam. Nu Beets,

■

’
’
’

Informatie over hotels, bungalows,

met trap, verstaging en muur-

beugels,

-

.

gsi_S__M

-

NAAR DE VELUWE?
PUTTEN NATUURLIJK!

Vakantie en Weekend

Gealumineerd.

-

-

-

„DE TROCHREED"

T* huur gevraagd voor 2 of 3

-

.

’-

-

-

’9,50

13 m. dikwandig

pijp

-

3 soorten vlees; rund, varken en kip, 4 koude sauzen. 1
warme saus. rauwkostsalades en appelmoes, frites, stokbrood en kruidenboter.

-

2-duims

-

VLEESFONDUE VOOR
19,50 p.p.
kinderen tot 10 jaar

-

137442.

Kamor te huur, liefst voor studente Tel. 058 884976.
Leeuwarden-zuid, direct goed
kosthuis, prijs n o.t.k. Tel. 058
- 884896
Opslagruimt* Van der Werff
transport en opslag Roordahuizum. Tel. 05660 1422.

ledere zondag

voor melk of frisdrank. I 2 meter grote Olland vleessnijmachme voor hotel of slager. Te

Antennemast,

’

126829

met tl-verlichting. dubbele gondola. I 2 m Platte koelmeubel

’

-

Auke Rauwerda bv., Westerplantage 12. Leeuwarden, tel.

12 meter krujdeniersstelling

fiets / 75; Philips autoradio
50; draagbare radio / 20 B
Bos. Trekker 28. Heerenveen
K Kleine Krantsje nrs 208-313.
315-324. 326-328. 330-351.
(Jan. 1974-dec. 1979) Tegen
elk aannemeluk bod Tel 058

-

4731
Snelbouw- rolsteigers, huur

prijs. Tel
05133 4179
Regenlaarzen 175 paar. maten
25 t/m 46 Tel 5133-4179

bevr Langewal 44, Gorredijk
Tel 05133 1330. ook op zondag
Bandrecorder / 100; dames-

’

-

ressante

_:

’

2 studente* zoeken huis in
Leeuwarden. Na 17 uur 058
153049.
Huia Leeuwarden-west. 2 è 3
sip. kamers, tuin. +
500
p.m. Br ond. no. 953"
Woning omg. Friesland-Drente.
Prijs n o t k. Br no. 1006.

Te huur aangeboden
Kamer met gebruik van keuken
en douche voor meisje, 220
per maand. Tel. 058 135555.

-

’,

Te huur gevraagd

Aluminium caravan,
voortent,

-

-

Te huur snackwagen

staanplaats op
in Appelscha. Inlich-

.

-

-

Grote plaats in West-Friesland.
Geen diploma's nodig. Br. ond. nr. 975.

enz

-

’

-

3 30 mtr, voorzien van warm
en koud water, electra, douche,
schuurtje

op camping
Molke" bij Nijverdal. In mei,

-

100,- per week, met vaste standplaats, krachtstroom, gas
en water. Overname inventaris.

compleet

Stacaravans,

-

05130- 32293.

Wegens omstandigheden houten stacaravan Red Ceder, 11 x

voor beroep Leuk* vlotte, niet onknappe. 'Serieuze jongeman 21 jaar. goe~'t Metaaldetectora 573,
de toekomst, zoekt leuk meisje
Voorburg 1 man, gehuwd, 30 jaar, goed
Pb.
ti|d.
vrije
en
jumilieu
alof
vriendin om samen een relagehuwde
Z.k.m.
of
867240
Tel. 070
ni en september va.
100
leenstaande vrouw, 48 55 jaar.
tie op te bouwen. Brieven gaarp w. all-m. In juli en augustus Autosleutels verloren. Noteer
100% discretie Br. nr. 982
ne met foto Wie durft. Br. onuw sleutelnumnier. Wi| maken
lage seizoenpnjzen. Bakhuis
Besliat nette vrouw. Lft. 43 met
der nummer 991.
op numalle
autosleutels
bijna
caravanverhuur,
05150
kinderen, wil graag in contact Serieuze {ongeman 22 jaar.
Klok2
Sleutelspecialist,
De
mer.
20626
komen met serieuze man, zacht
zoekt leuke vriend of vriendin
_o_kt u een mooie plaats voor'
straat 13, tel. 128824. Lwd.
karakter, geen bar- of danstyvoor weekends en samen op
058
hulptelefoon.
uw toer- of stacaravan, midden NVSH
pe, liefst uit goed milieu, ong.
vakantie gaan. Br. onr 992.
in het bos en toch zwemgele120001.
zelfde lft om een ser. relatie Ontapanningaavond voor intergenheid? Kom dan voor inlich
Nightclub Romantica, Herenop te bouwen. Br met foto, o.
kerkelijke alleengaanden van
tingen naar Hoeve a/d weg.
waltje 5, Leeuwarden. Stripnr. 945.
25 tot 45 jaar, op 13 april in de
Bosweg 12, Diever Tel 05212
shows, floorshow en iedere dag
Int:
te Leeuwarden.
Oase
Geopend
van Parenavond Binnenkort grote.
live music.
- 7269
126965 of 885953 of
Vanaf half april dagelijks gezel22.00-03 00 uur.
Discretie verzekerd! Inschrij666453
lige Bingo-busreizen naar Ponyof nadere informatie
ving
Duo Nooitgedacht voor bruilofWeduwnaar z.k.m. weduwe
park Slagharen met fantasti058
05107 2331.
ten,
partijen etc
sche prijzen. Vraag een folder
70-75 jaar, om samen op va127170.
kantie
te gaan. Omgeving Joubij uw touringcarbednjf.
en
41
z.k.m.
bingojaar,
modeshows,
seJongeman,
Voor
re
St
Nicolaasga. Brieven onNijverdal, 6 persoons zomergeen
vrouw,
kinderen
bedansavonden,
artiastenduo
rieuze
der nr. 989.
huisje. In juli bezet en veider
Twice bellen, tel. 05156 - 246
zwaar Alle brieven worden serieus beantwoord onder nr. WIJ zoeken voor onze vriend om
vrij,
250 per week. Tel.
(’ 295 all in).
jou. ja om jou, hij is 32 jr. en
05486 12573.
1008.
Plnky Panky Toy, goochelclown.
óók
alleen. Hij wil best wel een
Van 7/7-21/7 onze ruime éénkinderfeesten
en
voor al uw
Nette man, 44 jaar zoekt km
Heb |ij sevriendin
maar ja.
1996
gezinswoning, ideaal gelegen
partijen. Tel. 05149 vrouw,
lieve
slanke
leeftijd
met
rieus belangstelling schrijf dan.
Hardenberg.
Can-Can,
in
Poststraat
nabij bos en reNightclub
foto,
op
30-35 jaar Br. met
Br. nr. 988.
Inl.
136342. Gecreatiemogelijkheden.
37. tel. 058
erewoord retour. Br. onder nr.
05232 65709.
opend ma. t/m za. van 22.00
962.
WIJ zoeken voor onze vriendin,
4 pers. zomerhuis geheel ingetot 3.00 uur.
Jonge vr. 40 jr., gesch. met 1
mcd. secr., 58 jr., een leuke
richt, water, gas en elektriciteit Poppanthaatar Bert en Josephikind. Zoekt leuke man, ongeb.,
sport man, middelb. niv.. lft.
Inl.
aanwezig. 3 sip. kamers, keuBaakman,
na
Grouw.
jr. om samen iets op ta
tot
45
tot
65 jr. Br. ond. nr 966.
(Dr
ken en douche Norg
) Bel05662 - 3209.
bouwen, (geen bar type). Br. o. Jongeman 38 jaar, zoekt reprelen na 6 uur, tel. 050 - 416681. Kinderfeest? Ko Hoff engagenr. 964.
sentatieve vrouw, 25-35 jaar.
Kruiser 8 meter. 4 slaappl.
ren, sprekende pop. goochelen,
Wed. 50 |~ I.k.m. een nette
Ik heb een goede positie en een
Voorseizoen per week of
Tel.
poppenspel.
050
man, geen mw. kinderen. Bij
mooie woning op het plattemaand alleen. 05117 9252,
266670.
v k i b.v. auto Br. o n. 963
05947 3283
land. Ben je maatschappelijk
bellen voor afspraak.
parkeerplaats geMan 39 jaar, gescheiden. HBO.
Jongerenorganisatie
aktief en liberaal denkend,
~Voor" Slanakan Z L Hotel-Bergzicht, Overdekte
zocht
personenwagen,
voor
niveau Zoekt vrouw 30-40
schrijf dan een briefje, liefst
organiseert een tienerkamp in
landelijk gelegen voor een goeomgeving
Pieterseliestraat
Tel
Bakkeveen van 30 juni t/m 6
jaar, voor o.a. natunsten-vamet foto en tel. nr. Onder no.
de vakantie 35 voor- en na058 153146
juli voor jongeren van 11 t/m
kantia en om eventueel samen
950
seizoen,
hoogseizoen
’4O Lichtreklameplannen???.7
105 Int.
verder te gaan, c.g. LAT. Br. o. Alleenstaanden. Wij hebben
16 jaar Kosten
p.d.v.p. Tot 21 april ’3O
Vandam, Drachten, 05120
nr 957
Martha Brandsma, 05908 niet voor niets het anker voor u
b.d.v.p.
18005 Buitenlichtbakken, bin
Wij moeder (29) en dochtei
16123.
uitgeworpen. Voor een beNijverdal, vrijstaande woning,
nenlichtbakken,
neomnstallaGedeelte van verbouwde boerzoeken man op HBO niveau,
trouwbare bemiddeling wendt u
tot 5 pers aan de rand van het
ties, gevelletters.
die serieus, veel gevoel voor huderij, kamer, 2 slaapk keuken.
zich tot contactburo Het Anker.
bos. Vrij van 7/7 t/m 28/7, pr.
mor heeft, lief eh creatief is
gebr. badk. en wc. cv. bosrijke
Wij leggen uitsluitend persoon450 all-in per week. Tel
H.H. handelaren, zoekt u handel
Moeders houdt van: goed geomg., 2 km v Ni|verdal Tel.
lijke contacten (geen briefwisvoor vlooienmarkt of braderie,
05486 16759.
sprek, klassiek en hedendaag05480- 13975 (na 18.00 uur,
seling of computersystemen)
bel dan 05123 - 2406. S. Almet op zondag).
se muziek, concerten, theater,
Onze overeenkomst bli|ft geldig
ma. Surhuizum.
Nijverdal, zomerhuisje. 4 pers
toneel, cultuur, huiselijkheid,
tot u geslaagd bent Aarzel met
Motorboten 4-8 pers voll. in300 p. week. B. Munneke, Welke panikulier wil aan jonge
langer. Vraag gratis brochure of
uit eten gaan. stijldansen. kamdame zo spoedig mogelijk duigericht. Tel 05138 6132.
Weverstr. 8. tel. 05486 bel voor informatie: 03200
peren, fietsen en wandelen en
zend gulden lenen? Br o. nr.
Een voordelige vakantie in bos
17077
lezen. Is een beetje links, chr
30708. Postbus 2332. 8203
983
met water en strand op ruime 7-pers. stacaravan met voortent
AM Lelystad. Eventueel bezoek
beg houdt v. een glas wijn en
camping? Informeer 05992
wc, in bosrijke omgeving. Pr. Verbouwing*- ot onderhouds+
woont omg Leeuwarden. Brief
aan huis.
2510 Kenmsmakingsweekend
300 per week. Te bevragen
plannen' Bouwbedrijf Bouma,
onder no. 956.
tel 074 432269.
’25 p gezin. Seizoenplaats
Wijnjewoude. 05166 - 260
vlot, werkz
De rubriek kennismaking is naar
Zomerhuisje
Appelscha, tel. Groepsfoto'a maakt de vakman Jong* vrouw 32 jr.,
770 all-in
verz sektor. z.k.m. eerlijke jonhaar aard geen wervingsveld
05162
2342.
pers.
stacaravan te Forhet mooist! Foto Dikken & HulMax. 6
voor organisaties, verenigingen
geman, die van huiselijke gezelsmga. Schrans 9. Leeuwarden.
merum- Terschelling. Bezet 4-6-p*rs. volledig ingerichte diee d Brieven, die ons van die zijligheid houdt Prot -Chr Niet
sel motorboot. Tel. 05109
van: 8 t/m 13-6 en van 7-7 tot
Tel. 058 - 136702
Brieven
foto o. nr.
de bereiken zullen wi| derhalve
gesch.
+
1268.
11-8 as. Telf. 05126 - 2446
niet doorzenden. Advertentie955.
Appelscha, te huur luxe stenen Grot* gezellige stacaravan, met
afdeling. Leeuwarder Courant.
Leuke jongeman 26. gebonden,
tuin. rustig gelegen Op fijne
6 persoons vakantiebungalow
lieve Voor uw homofiele contacten,
zoekt
contact
met
een
in
in
Gelegen
camping
bossen. Bennekom. Zaterdag 7 april levende muziek
aan de rand van bos.
club discotheek „Incognito",
vrouw 18-50 Strikte geheimtel. 070
bungalowpark,
geen
rustig
973333. 033
in nachtclub Casablanca, WeaNoordvliet 13. Leeuwarden
verzekerd. Br ond. nr.
houding
13281
pretpark. Volledige privacy. Vrij
ze 42, Leeuwarden.
Geopend van 22.30 tot 3 00
942.
vanaf 24-6. Inl. 04103 - 3640 Pasen op de Veluwe hotel-penuur Dinsdags gesloten.
Nette man 54 j vast werk, nieuStacarevan te huur op camping
sion de Landing 3 dagen voll.
we eengezinswoning
met Jongeman 32. N.H.. houdt van
pension
175 p.p. Tel. 03423
Appelscha, vrij tot 30-6 en na
natuur en zeilen Zoekt sportief
mooie tuin. en stacaravan.
1479.
28-7. 300 p.w.. bellen tusmeisje Br. m. foto. oer., ond.
weduwe, eerlijke en opZ.k.m.
sen 19.00-21.00 uur. 051 70
3-4 pers caravan m. voortent Jongen (27) z.k.m. meisje dat
nr. 895
Chr.
jaar
rechte
vrouw.
50-55
op ANWB camping in Achter6578.
ook van huiselijkheid en gezelbeg. Liefst huiseli|ke vrouw die Lente: een nieuw geluid, een
hoek, p. week
Woningruil voor 3 weken va. 7
225. Tel.
ligheid houdt en samen iets wil
nieuw begin. Welke man wil
van tuin. natuur en fietsen
08352 1217.
juli. Woning met 3 slaapk. in
opbouwen. Reacties onder nr.
houdt Br o nr 947
met een vrouw van 39 jr. en
Grouw. Gevraagd woning op 4-p*rs zomerhuisjes. Vorden.
981.
haar twee kinderen een mooie
zoekt
Motorrijder,
gehuwd.
26.
Gelderland,
tel.
05752 1676. Jongeman 28, voelt zich eenTerschelling. Br. ond nr. 978.
relatie
liezomer
tegemoet gaan. Alleen
voor
een
intieme
een
vrijst
Terschelling Midsland. gezellig Diever
recr. bungalow,
zaam, en zoekt langs deze weg
jaar. Geheimve
reacties + foto worvrouw.
20-60
serieuze
c.v, open haard. 3 slaapka6 pers. houten zomerhuis Nog
s k m leuk meisje. Tel. 05150
den beantwoord, onder numhouding verzekerd. Br. ond. nr
mers, tv. Tel. 058 883201.
vrij tot 30 juni en na 24 aug
- 23308.
mer 939
941.
Tel. 05172 2220.
T.h. in de Oosterduinen. Norg onNette man begin 50. werkende
(duingebied),
Maartenszee
ze
sfeervolle
vak.bungalow,
St.
stand, zoekt vrouw of echtpaar,
luxe bungalow, cv., veel comvanaf
275 p.w.. 05929
man bisex. geen bezwaar. Voor
ERKEND BUREAU „TREFPUNT"
fort, fietsen aanwezig Mei
482
vriendschap, sex. Discretie verop
pers. wijze. z. winstdoel, mensen in het Noorden
brengt
275 per week. juni 375 per „Belastingvrij inkopen op zee
zekerd. Brieven onder nummer
Pak tientallen guldens voordeel
week Inl 05232 67271.
met
elkaar
in contact. Goede mogelijkh. v. vrouwen van 20 tot
980
op uw dagelijkse boodschapLuxe motorboot 11.50x 3.90 7
jr Erkend Raad v. Toezicht. Wolvega. tel. 05610-2892,
50
jaar.
Meisje 19
niet lesb.. zoekt
pen. Maak een gezellige bootslaapplaatsen, volledig ingehoofdk. Gron. 050-413311. dir. mevr. Martin.
een leuke vriendin voor weekricht tel 05150 - 19801.
reis op zee met ons varend wavakantie, om uit te
ends
en
pass' Avonds na 6 uur.
renhuis m.s. Dolfijn II Alle
gaan Br. ond. nr. 959
sagiers vanaf 17 jaar krijgen
T* huur in Lunteren op 50 meter
Door vergissing mijnerzijds hadeen liter jenever gratis. We hebvan de uitgestrekte Veluwse
den we geen contact Kom alsben tijdelijk de entreeprijzen gebossen gedurende 3 weken m
jeblieft volgende week. zelfde
juli een riant huis met alle comhalveerd: Volwassenen ’5.
tijd en plaats Ik zal op je wachfort Wel op onze lieve hond
kinderen 3 Vertrektijden: Alle
ten Johannes U B
passen. Tel 08388 4335
dagen behalve maandag 10 00
Echtjf. 30 jr 2 kind., zoekt
uur en 14.15 uur. Reserveer alNog vrij. comf vakantiewoning in
echtp voor vriendschap, geen Onze unieke werkwijze, waarbii u in alle vrijheid zelf uw keuze
Duitsland (180 km vanaf Em05961
tijd telefonisch
bepaalt, schept vele mogelijkheden voor een geslaagde
pi Omg. Drachten. Br ond.
men) Inl 05103
2332
6078/6066 Rederij Kamstra
no. 965
kennismaking.
Reserveert u tiidig voor de
Appelscha, 3 appartementen en
Greag wil ik kennismaken met
Paasdagen'i
2 caravans a/d bosrand, v.a.
geheel
vrijblijvend
Bel
voor informatie (ook 's avonds)
een ongebonden, betrouwbare,
/ 150 p». Tel. 05162 -2660 Te huur op recreatiecentrum
DRACHTEN:
mevr.
v.
d. Woud». 05120-13996;
hartelijke, goed ogende, jonge
midden in de bossen tussen
Drenthe. 4 pers zomerhuisje op
leuk
LEEUWARDEN:
mevr.
Koelman. 058-137768.
mijn
vrouw,
die
het
vindt
boerenerf met privé vispla». naVenlo en Eindhoven 6 pers.
nostalgisch zeilscheepie te beHEERENVEEN: mevr. Klinkhamer. 05131-619
bij bos. heide en ZuidlaaVderbungalows plus stacar Voormannen Ik ben een lange, slanzien van zwembad, speeltuin.
meer. ’2OO p.w. 05922
STICHTING CENTRUM EUROPA
integer,

Complete postzegelverzameling Appelacha, keurig ingerichte
2 slaapkamers;
stacaravan,
F.D.C, wereldcollectie jaar v/h
mei, juni en aug. vrij. Tel
kind 1979. Te bevr.: 058
05160- 2616
881616
Winkel vol markthandel. Tel. Te huur vakantiebungalows Appelscha, voorseizoen en na
058 128468
4/8. St. Maartenszee voor 7/7
Aanhangwagens voor elk been na 18/8. Tel. 05120
drijf! wo. enkel- en tandemas14014.
wagens. schamelwagens, diepladers enz. Div. maten en uit- Taxal, 6-pers. luxe stacaravan,
Pasen, van Pinksteren tot 30/6
voeringen, RDW-gekeurd. Wavrij en na 18/8. Inl. 02220
gen- en trailerbouw. Fa. L v. d.
3459.
Veen, Kleine Geest 67. Tietjerk,
tel. 05118 1401.
kampeerhuisjes
Terschelling,
Matrix gebruikte boeken, strips,
en caravans te huur. Voor 30-6,
platen, radio, tv. Winkelcenna 28-7. Tevens standplaattrum Éasteromwei sd, Hardesen. 05620 8116.
ganip, tel. 05110
6030.
Caravan, 4-pers., Ballum Ameland, tel. 05194
583 Cs
Partij melkbussen, prijs n.o.t.k.
avonds na 7 uur).
05152
415. of 058
Nijholt natuurreizen, 23-daagse
126796.
zwerftochten door Zweden voor
2- wielige paard /ponywagen,
avonturiers, vertrekdata 1 juni,
koopje
780. Tel. 05190
29 juni. Tel. 05140 3465,
3398.
05150 23737.
bgg.
fruit),
merk MysteGokkast len
8-pers. zo1964 Norg, Oosterduin, Vrij
ry, t.e.a.b. Tel. 05181
15-6 tot
merh., 4 slp.kmrs
Pompen voor alle doeleinden bij
30-6 en 28-7 tot 4-8. Tel.
Wavo uit voorraad. Zoals: kel05940 2724.
derpompjes, tuin- sproeipompCaravan te huur. Midsland. Terjes, vi|ver-fonteinpompen, hyschelling. Vanaf 2 juni tot 1 juli
dompeldrofoonnstallaties,
en na 13 aug. Tel. 05953
pompen etc. Wavo BV Fahren1534.
heitweg 35, Leeuwarden, tel.
Terschelling, 4-pers. caravan.
058 123774.
Vrij voor 15 juni en na 10 aug.
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Ind, hal, kelderkast, toilet,
twee woonkamers, keuken,
vrijst. stenen schuur, tuin. 1e
ved over|oop, badkamer,

drie" slaapkamers
naar 2e verd alw.?lSn;/^o7.l_ïi
droogplat.
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BOARSKULP 7
uitst. onderhouden vrijstaande semi-bungalow onder ar-
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draagbaar.
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naar zolder met mogh. voor kamer. Aan
vaarding in overleg.
Vraagprijs f 145.000.- k.k.
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_______PI£EU_AROE_ Spoorstraat 14. Uitstekend onderhouden royale woning met
C.V. en diepe achtertuin op het zuiden.
El 9en grond. Ind.: gang, woonkamer
(36 m., keuken, bijkeuken, toilet + font.
1 e verd:
werkkast. 3 slpks
badkamer met ligbad, douche, 2e toilet,
v.w.t., deur naar droogplat. 2e verd: via
vaste trap. 2 slpks, berging. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs t 129.000,Ml

overloop.

"'■

fraaierondomgelegentuin.gr. 7.17 are.
Ind, ruime hal, toilet, slpk., woonkamer
metschuifpuinaarterras.keuken.zitkuil
met open haard, bijkeuken, garage. 1 e
_.nk. harikamcr mot

bedLkkmg

—,

*omn9- E' _n

en voorzien van CV. Ind, gang, slaapc.g. studeerkamer, kelder, douche met
v.w.t., toilet, slpk., keuken, woonkamer,
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met verbinding Friese Meren. Terras en
tuin op het zuiden. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs / 185.000.- k.k.
ÉÊVST. ANNAPAROCHIE " Van Harenstraat 53.
Op goede stand gelegen vrijst. Burgerhuis met grote garage, 7xlo m. C.V. en

tuin. Eigen grond. Ind: gang, studeerkamer/kantoortje, douche, toilet, woonkamer, achterkamer, eikenhouten eetkeuken, bijkeuken. 1e verd, overloop
met slaapgelegenheid. 3 slpks. met
v.w.t. Aanvaarding in overleg. Vraagprijs
f 135.000." k.k.

9ang'

tollet.
J^f^sTsg3"^'?" '"

kantoortje met trap naar verd.. bijkeuken. 1 e verd: overloop met v.w.L, zolder,

-
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""-"'"«-«rsstr... 8.
Goed onderhouden geïsoleerde tussenwoon9 9rond lnd:
kamer (35 m ) met open trap en schrootleswand. Keuken (is helemaal opnieuw
opgetrokken), badkamer met zitbad,
P|aa,sie. Verd, 2 slpks. +
vwt°VGr'
9

GALOW met garage en tuin, eigengrond

Stmlattitt 61. Aan de
rand van Leeuwarden nabij Groene Ster
uniek gelegen exclusief half vrijst. splitlevel landhuis met blijvend vrij uitzicht
over vaarwater en weilanden. Woning is
uitstekend geïsoleerd. Eigen grond.
Ind: hal, garage, bijkeuken, toilet, woonkamer met vide, loggia en open haard,
woon- en eetkeuken met inb. app. 1e
verd, 3 slpks. met v.w.t., grote badkamer
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GROTE BREOEPLAATS 12
TEL. 05178-3946
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Luxe semi-bungalow aan de
Jintewarren te Hardegarijp.
Ind, entree, bijkeuken, garage,
woonkamer, open keuken, slpk.,
badkamer, toilet.
Verd, douche, 2e toilet, 3 slpks.,
vliering. Rondom tuin
Huurprijs f 875,- p. maand
Gegadigden dienen zich schriftelijk
te melden bij:
Makelaardij Friesland.
Ruiterskwartier 117 te Leeuwarden
Afd. beheer.
1
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15) hhokL en garage. Grondopp. ca. 3.000
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kam e
k
kei der, dee.bey
grote zolder waarop 1 kamer, berven
g,ng. Aanv. en prijs n.o.Lk.
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AeWlKmti Sl.sd.l »3. Aan viswater gelegen TUSSENWONING met ruime

schuur lnd.: entree, woonkamer, eetkeuken, prov. kelder, toilet. Boven- 1
slpk., douche,'mogh. 2e slpk. Alles C V
Vraagprijs / 49.000,-k.k.
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bungalow met garage en schrtterer.de
tuin op het zuiden. Ind: ruime woonkamer met aparte eethoek, zitkuil, open
haard, studeer-c.q. werkhoek, luxe keuken met inb. app., bijkeuken. 1e verd,
overloop met kastenwand, 3 roy. slpks.,
compl. badkamer met ligbad aparte
douche en toilet. 2e verd vlie ing Onder de gehele woning een sousterrain
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Heerenveen, Wolvega, Gorredijk, Harlingen, Groningen,
Assen, Hoogeveen, Delfzijl, Leek.
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gelegen bungalow met fraaie rondom
gelegen siertuin, voorzien van CV. en
garagebox. Ind.: hal, woonkamer met
parketvloer en open haard, bijkeuken, 4
slpks. (1 met v.w.t), toilet, douche met
lavet. Terras op het zuiden. Eigen grond.
« verd, vliering. Aanvaarding
'eg. Vraagprijs M 55.000,-k.k.
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voorzien van C.V. en prachtige tuin.
Eigen grond. Ind: hal, toilet, woonkamer
met voorzet open haard. .Ipk.eetkeubijkeuken, garage/berging. 1e
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verd, overloop, 3 slpks.,
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ligbad, douche, toilet, bidet, dubb. v.w.t..
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1983 1445 m. Aanvaarding in overleg.
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parket. 1 e verd: overloop, 3 slpks., balkon, compl. badkamer met ligbad, douche, toilet en v.w.t. 2e verd, vaste trap
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Makelaars en taxateurs in onroerende goederen
Inlichtingen op ons kantoor of bij de makelaar van uw keuze (lid NVM)
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Prijs
n.o.t.k.

LEEUWARDEN
Ruiterskwartier 117
Tel. 058-151715
AFD. BEHEER
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onderhouden eengeuitst
zinswoning in t Nylan gele-

Hoofdkantoor:
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RUITERSKWARTIER 117
TEL 05*151715
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vaarwater.
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leuke tussenwoning
ZUM gelegen.

Ind. hal, L-vorm,ge woonkamer, open keuken, toilet, tuin
op het westen, houten Ind. hal (gard.nis), toilet, Iischuur, 1e verd. overloop, ving met open haard en baldr,e slaapkamers, badkamer kon. keurige keuken met
met douche en wastafel,
inb.app, twee slaapkamers
vaste trap naar 2e verdieping
badkamer me. ligbad en
waar grote zolderberging met wast, centr. verw., therm.
moge,, voor 4e slaapkamer. beg,., eigen grond, lift, afPremie gedeeltelijk over- sluitbare parkeerkelder, geza-

bijkeuken.
garage/berging, tuin rondom, 1e
verd. overloop met kastenwand, 3 slaapkamers, compl.
badkamer, vlizotrap naar grote bergzolder, eigen grond,
duurzame materialen gebruikt.
Pri)s een aanvaarding n.o.t.k.
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LEMMER HOUDT OP VISSERSPLAATS TE ZIJN, ALS VISAFSLAG WORDT OPGEHEVEN
Als vissersplaats heefl Lemmei

,

vrijwel geen betekenis meer, Nog
enkele vissers brengen
Rechtsde vangst
uit hel IJsselmeer
hier
en
alleen
voor hen be
de
wal
ial
steeds
nog
gemeentelijke
de
staal
visafslag. Steven Visser, de nu
directeur" van de
tachtij
afslag, sla.ii de aangevoerd)
nog dagelijks af, Gevoelsmatig is
de visafslag in Lemmer nog van
veel waarde Immers, Lemmer
houdt officieel op vissersplaata te
zijn, als besloten wordl tol opheffing van de visafslag. Een stuk
historie zal dan worden afgeslo-

ten
Een sluiting van de visafslag
van Lemmer zal velen aan het
hart gaan. Er ligt immers een
roemrijk stuk geschiedenis in de
herinnering van de oude vissers,

die vroege) de Zuidenee bevisten
Alom bekend zijn de „Lemster
bokkens", die voor deze haven
plaats een bekend handelsartikel
waren. Een halve eeuw lang

Lemmer alles om de
visserij. De plaats had een viool
die in 1930 was uitgegroeid tol

draaide in

over de honderd aken. botters,
schouwen ol andere heten Hun
derden personen vonden een Instaan op het water of in de han-

gen, de „baan", de hellingen of de
zeilmakerijen.
De penetrante geuren dn
komstig waren van de visrokerijen, -zouternen en nettentaanderijen kenmerkte op treffende wijze

de bedrijvigheid in de toenmalige
vissersplaats Lemmer. En de frase
„Wee binne Lemster jonges. «ree
leve fan de sé, en al hwal M I e fel
tsjinje forpierewaaie wee Wee
witte fan gjin sparjen. wee lizz.e
noait hwat wei. wee leve as God
yn Frankl vk fan de iene yn de oare dei" uu hel officieuze Lemstei
volkslied, zegi veel over de men
taliteil van de Lemster vissersbevolking
De bloei als vissersplaats had
overigens niet direct een positieve
weerslag op de welstand van de
bevolking. Velen waren afhankelijk van de hesommingen uit de
visserij en anderen vonden slechts
een armzalig bestaan bij de hangbazen Hel waren met name
paling- en haringrokers die met
de handel in
verdiensten binnenhaalden. Heel anders
was het met de vissers en de arbei-

ders.
Sprak men in het jaar 1808 van
een vergelijking van de visserij
met het zoeken van eieren in de
lage hooi- en rietland, „welk zoeken tot zeer weinig voordeel
strekt" en beschreef men de visse-

„De ôfslach is
hjir symboalysk
foar de striid
fan defiskerij"
maal een dringend verzoek had
gedaan, besloot de gemeenteraad
tot oprichting. In een voorstel zijn
burgemeester en wethouders kort
en krachtig: „Deze vischafslag
wordt verlangd om de visschers in
de gelegenheid te stellen bii publieken verkoop zeer waarschijnlijk een hoogeren priis voor hun
visch te In-dingen. Voorts verwacht men, dat na oprichting van
een vischafslag zich meerdere
vischrookeis. zouters en handelaren te Lemmer zullen vestigen en
visschers uit andere plaatsen hun
visch aan dien afslag ten verkoop
zullen aanbieden wat den ingezetenen dezer gemeente ten goede
zal komen".
Eerder had de „visschersvereenigmg" te Lemmer in 1908 aangedrongen op de vestiging van een
lag. In een brief aan de raad
men ook op de misstanden
die toentertijd golden onder de
nl king van Lemmer.
Men geeft te Kennen dat ..de
visehhandel te Lemmer m i
genaardige toestand verkeert.
doordat de aangevoerde visch.
steeds aan dezelfde vischhandi la
ren geleverd wordt, die de priis
van de visch naar hun eigen goedvinden kunnen regelen.

"

Niet alleen wezen de Lemster

is op het eigen belang. Men
rij als „eene zeer schrale kostwinning", voor veel vissers was het verwachtte weliswaar dat ook visrond 1900 niet anders. Als krediethandelaren van Urk of uit Enkgevers bepaalden veel hangbazen huizen of andere plaatsen naar
de financiële positie van de visLemmer zouden komen om voor
sers. Niet alleen vroegen de visrode nodige concurrentie te zorgen,
kers rente en aflossing, ook werd maar men wees er ook op dat
de afspraak gemaakt, dat men de „vreemde visschers die thans

vangst moest leveren.

Het ontbreken van een vis,il
slag in Lemmer wreekte zich dan
ook al gauw. De visrokers. die
overigens al vanaf hei begin van
de negentiende eeuw in Lemmer

bloeiende

bedrijven

hadden,

maakten vanaf 1850 afspraken
met de vissers om de van:
rechtstreeks te leveren. Het
kwam de prijsstelling niet ten
goede, want van openlijke concurrentie was geen sprake. De roep
om een gemeentelijke visafslag

werd dan ook steeds luider
Van verschillende kanten werd
na de eeuwwisseling herhaalde
aangedrongen op de in rtel
ing van een visafslag. Uiteindelijk kwam deze ei in 1916 Nadat
de Zuiderzeevisschersbond ander-

jnalen

Lemmer vermijden, niet zouden
aarzelen ook hier hun visch ter afslag aan te bieden". De Lemster
vissers hadden reden om dat te
denken. Toen in 1916 tot de instelling van een visafslag werd besloten, lagen bij de gemeenteraad
sympathiebetuigingen yan de

„visscherijvereenigingen"

te

Spa-

kenburg. Elburg, Medemblik.
Vollenhove. Huizen. Laaxem,
Enkhuizen, Hoorn en Kolhorn,
alsmede van verschillende vishandelaren uit de vissersplaatsen
rond de Zuiderzee.
Tot grote ontevredenheid van
de Lemster vissers had het toch
nog een groot aantal jaren geduurd, voordat in 1916 tot de opiii hting van de visafslag in Lemmer was beelOten Vele jaren lang
de visafslag in Lemmer on-

gen op de gemeentelijke afslag
aan de Willemskade. Ondanks hel
feit dat de visafslag in Lemmer als
ordenend orgaan tussen visser en
handelaar veel van zijn functie
heeft verloren, is „directeur" Steven Visser er nog dagelijks te vinden als de vissers de haven bin-

waarvoor men de vis wil kot>en en
voor die prijzen leveren de vier
Lemster vissers in de meeste gevallen de vis vrijwel rechtstreeks
Slechts bij grote aanvoeren gaan
de beide Lemster handelaren naar
iie visafslag om te keuren en te

kopen.

/.ou el van de

De vissci ij is voor Lemmer een aflopende zaak geworden. Nog maar enkele vissers uit Lemmer
verdienen hun brood op hei IJsselmeer.

te

zijn

dan met de zogenaamde wonderkuil werd de ansjovisvangst juist
in 1883 lucratief. „leder die maar
een boot machtig kon worden en
éenig kapitaal bezat om het vischwerd ansjovisviswant te
scher; predikanten, restaurateurs,

-

koopen

kroeghouders, turfschippers, boerenarbeiders, motorvaarders, ja
wat niet al, groen en rijp, werd
ansjovisvisscher", zo wera toen in
een rapport verklaard.
Maar ook in de aan de visserij

bedrijven zagen de boeren- en veenarbeiders mogelijkheden. Dankzij de bloeiende vis
serij konden immers ook zeilmaverwante

kerijen, scheepshellingen, masten blokmakenj of nettentaanderijen in Lemmer gedijen. Of min
kon wel in de hangen, de al langere tijd goed draaiden visrokerijen.
aan de slag. En wilde men de Zuiderzee op, dan kon men krediet

krijgen van vLsrokers als De
Rook, De Jager en Sterk of door
ondernemer Jan Pen, die in Lemmer een belangrijke rol heeft gespeeld in dit soort zaken.
De haring- en ansjovisvisserij
was in de bloeiperiode van het
meeste belang voor Lemmer. Vele
vangsten werden

op

de visafslag

aangevoerd en vele „schotten

werden daarna verwerkt in de
hangen. Veel hing af van het slagen van de haringvangst of de ansjovisteelt Was dat goed, dan profiteerde de hele Lemster bevolking. Drukte in de vissersplaats
was er met name in de ansjovistijd. Dan stonden honderden mensen deze vissen uit de netten te halen en waren er evenzovelen bezig met het koppen en zouten.

van de hangbazen.
Overigens waren deze overeenkomsten tussen de visrokers en de
rs geheel in de rede met dt
plotseling opkomende bloei van
Lemmer als vissersplaats.
toevallig was het dat de Lemster
De ommekeer van de bloei van
vissersvloot rond 1880 in aantal
begon toe te nemen. Waren er in Lemmer als vissersplaats kwam
1880 zestien schepen, in 1905 was met de afsluiting van de Zuiderdal aantal al gestegen tot 84 aken, zee. De trots van Lemmer was in
1930 het grootst. De vloot bestond
botters, schouwen of andere vissersboten. Veel personen zagen toen uit 107 schepen. Zes jaar later
een welkom alternatief voor de was de vloot echter al gereduverveningen of de landbouw. De ceerd tot 81 vissersboten. Een aanverveningsgebieden in Echten tal vissers vertrok naar Makkum.
hadden hun hoogtepunt op dat Hindeloopen of Den Oever, andemoment gehad en door de malaise ren stopten in het kader van de
Zuiderzeesteunwet.
in de landbouw was ook het boerenbestaan van mindere waarde.
Sterk merkbaar was de terugVeel veen- en landarbeiders gang op de gemeentelijke visafslag. Met dedaling van de aanvoer
zochten daarom hun broodwinkwam de visafslag in de rode cijning in de visserij. Die bestaansfers. In 1932 besloot de gemeentebron bezat toekomst. Door veranderde vismethoden
het vissen raad deze instelling in een andere
met staande netten voldeed beter vorm voort te zetten. De gedachte

-

ren v.m di ze afslag gerust dichtten doode was opgeschreven". Om
spijkeren", werd m 1952 al aan de
afslager' in Lemmer toegevoegd
visserij
dup<
de
toen niet te
werd echter niet tot onmiddellijke door een van de Lemster- vishanliquidatie overgegaan, zo werd delaren Hel weid een ..hopeloze
toestand" en herhaalde malen is
verklaard.
daarna gesuggereerd om ek
De aanvoer van haring stagmeentehjr.
lag in Lemmer
neerde al snel. nadat de Afsluitte hitten De omzet daal
op
maar
dijk was gedicht. In 1934 werden de voortdurend en het vormde
10.100 stuks algeslagen, in 1937 voor de gemeente Lemsterland
kwamen er nog zeshonderd harin- een aanzienlijke kostenpost
n. maar daarna niet meer. De
De visafslag leek op een spoedi.ie Wereldoorlog gaf echter
ge
sluiting
een andere wending aan hei v_l
omdat
steeds meer Lemster vishaal De aanvoer van met name
um netten definitie! opborpaling, witvis en snoekbaars
maakte ien belangrijk deel uit gen ol het Insluit namen om met
van de omzet en steeg zelfs Door kotters de Noordzee te I .'Vissen
Onderwijl dunde de vloot sterk
de ooi logM nsis werden bovendien hogere prijzen betaald en in uit en van de Lemsti
hi acht ook nog maar si
1941 concludeerde de gemeenteIe vangst naar hun thuisharaad dat de visafslag te Lemmer
ven Van de eens zo vermaarde
ook in de toekomst recht van Insvloot van Lemmer, slon
staan zal blijken te hebben.
19612 nog maar vijftien
r
Hoe anders zou het echter lo- schepenmg<
pen, toen de Tweede Wereldoor- van visten op de Niku.
log was beëindigd. De visafslag vendien bevond zich onder die
verloor nadien steeds meer haar
nok nog een aanfunctie ordenend op te treden hij tal
meel actieve l.Jsselmn
de vishandel Van een ..open
pnjs" was vaak ai helemaal
Opheffing werd door de jaren
sprake. De in Lemmer aanw.
steeds
voorkomen Het zou moeibepaalden
vishandelaren
de prijs.
die bovendien vaak lager was dan lijkheden voorde Lemster \
op andere visafslagen betaalde kunnen opleveren De groep die
prijzen. De bedoeling was om ver- hel IJsselmeer bevtste, zou gedwongen worden om de vis in StaIe praktijken in de handel tevoren. Urk of Enkhuizen af te
gen te gaan, maar van het tegenslaan. Voor dat argument toonde
deel was sprake door het monopoondanks het
lie van de Lemster viskooplieden. men zich
Uit andere plaatsen kwamen de feit dat de visafslag de gemeente
handelaren namelijk niet meer Lemsterland enkele duizenden
guldens per jaar kostte. Hovennaar Lemmer. Urk werd als afdien wees men steeds weer op <l<
slag hoofdzaak en door de te geals er weer stemmen
veilplicht,
ringe aanvoer te Lemmer k
lag nog slechts een zeer opgingen om de afslag te sluiten
bescheiden rol toebedeeld.
En nog steeds wordt opheffing
En ook de verwachting dat na van de visafslag te Lemmer afgede inpoldering van de beide F_ezworen. De gemeente moet er weliswaar jaarlijks enkele duizenden
vopolders de visserij zich zou verplaatsen naar het noordelijke geguldens op toeleggen, maar LemIJsselmeer
en
blijft met de visafslag de stavan
het
mer
deelte
Lemmer gunstiger zou komen te tus van vissersplaats behouden.
liggen, werd gelogenstraft Voor Burgemeester Feite Faber is daar
duidelijk over. „Sa lang as it mei
de meeste vissers bleef het aanin bytsje kosten trochgean kin.
trekkelijker om in Enkhui"
Bovendien speelde sjoch ik gjin reden om der mei te
Urk i'
mee dat in deze plaatsen een betestopjen", aldus luidt zijn commenre outillage aanwezig was. er meer taar.
handelaren waren gevestigd en er
De vier overgebleven Lemster
vanouds een veel betere markt IJssel meervissers hebben te kenwas. Eigenlijk heeft de visafslag nen gegeven belang te hebben bij
ii l.i-1111111 i nooit met Enkhuizen
het voortbestaan van de visafslag.
of Urk kunnen concurreren.
Het zijn Jan Fleer, Gauke Bootsma, Kauke Kuipers en Bauke
knul Wal mij betreft de deu-

overheerste

fi

toen „dat de afslag

zijde van

de han-

delaren, als van de vissers hecht
men nog w aaide aan het voortbestaan van het ..stekkie" van Steven Visser „Ik sjoch foar de ta-

i

lykwols donkere loften
lach kommen", is ech-

!_"

was de aanvoer op de Lemster visafslag in de lijd dat ansjovis en hokkingen nog in de Zuiderzee
werden gevangen en Lemmer daardoor een bloeiende vissersplaats was.

Groter

Visser, die nog voor aanvoer zor-

nenlopen.
Van een echte visafslag kan
men overigens moeilijk meer
spreken. De enige koneis zijn de
vishandelaar Jurjen Bootsma en
minder frequent de visverwerkende industrie van de gebroeders Sterk Meestal laten zij zich
niet eens zien op de visafslag. Ze
geven slechts de prijzen door,

derwerp van gesprek op de algemene vergadering van de Visscherijbond te Amsterdam, maar
het kwam niet tot een uitgedragen
zaak. Maar liefst anderhalf jaar
lang liet de Hoofdinspecteur der
Visscherijen het gemeentebestuur
van Lemsterlandwachten op een
advies over de wens van de Zuiderzeevissers. Toen hakte de raad
van Lemsterland de knoop door.
De burgemeester was „verwonderd" over de trage gang van zaken. Het gevraagde advies is er
nooit gekomen.
Ondanks de komst van de gemeentelijke visafslag bleef aanvankelijk nog de schrille tegenstelling tussen rijke hangbaas en
arme visserman. De conclusie uit
een verslag van de Staat der Zeevisscherijen in 1912 is duidelijk:
„Het gemakkelijk verkrijgen van
eredieten door de visschers bij
hun geldschieters, die teven
nemers van hun visch en leveranciers van hun visscherijbenodigdheden zijn. heeft in deze gemeente
toestanden doen ontstaan, die den
visschers in plaats van welvaart
een aantal verplichtingen heeft
bezorgd. Het grootste deel der
vloot verkeert onder financiële
druk. welke slechts door een
reeks van voorspoedige jaren kan
worden opgeheven". Pas in 1918
werden er maatregelen getroffen,
die ervoor zorgden dat vissers niet

meer afhankelijk hoefden

7 april 1984

mening

van

visser

Jan

„Ik sjoch wol dat dit mei de
i ófrint
Foar
hannel is it no

tiid
de
al hast net mear de muoite wurdich, omt de oanfier te lyts is
Oer't generaal leit de priis hjir ek
leger as yn Starurn of op Urk.
Boppedat komme troch ac lege
oanfier ek gjin frjemde hannelers
mear nei De Lemmer, sadat der
hast gjin konkurrinsje mear is".
■alt de nu 63-jarige Fleer, die
in zijn zonen opvolgers heeft, die
volgens hem mettertijd zullen
moeten uitwijken naar andi
slagen. Om die reden zijn ze ook
lid van de vissersvereniging Stavoren, die daar de visafslag van de
gemeente heeft overgenomen.
..It is gjin gi"
mar oan ien hanneler leverje. Dat komt de pms net ten goeneeiit de heer Gerard Sterk
van het visverwerkend bedrijf in
Lemmer, dat samen met de broers
André en Peter wordt gedreven.
De aanvoer bij de visafslag te
Lemi
or dit bedrnf maar
van zeer ondergeschikt oelang.
Toch hoeft de visafslag voor Ge-

rard Sterk niet te verdwijnen.
De vier vissers zijn nog ingenomen met de eigen visafslag. Wel,r is de veilplicht enkele laren geleden afgeschaft, de handel
loopt nog steeds via de gemeentelijke afslag, ook de vis die recht_s wordt verkocht. Vorig jaar

.

zorgde men voor een aanvoer van
bijna 135.000 kilogram vis en een
omzet van bijna 250.000 gulden. In
1982 beliep de omzet ruim 310.000
gulden en bedroeg de aanvoer
rond de 178.000 kilogram. Dat het
evenwel ook anders kan ziin, bewijzen de cijfers van 1981. De aanvoer was toen met 61.000 kilogam
vis bijna éénderde van de hoeveelheid in 1982. De omzet zat
toen toch nog op bijna 230.000 gulden. Snoekbaars, aal. pootvis,
baars en kleine spiering zijn qua
aanvoer en opbrengst de belangrijkste soorten voor de afslag.
De vraag blijft open of de ge-

meentelijke visafslag te Lemmer
door blijft gaan. Lemmer zal echter definitief de status van vissersplaats verliezen als de visafslag
als intermediair tussen de handel
i ii de visserij verdwijnt. „It soe

spitich wêze", aldus LE-visser Jan
Fleer, „de ófslach is hjir symboalysk foar de striid fan de fiskerij
op'e Lemmer. It hat ommers in
toer west om de ófslach hjir eertiids te krijen".

„Directeur" Steven Visser noteert de door de Lemster vissers Bauke Visser en Jelle van der Heide geleverde
vangst. Plaats van handeling is het kleine gebouwtje van de visafslag aan de Willemskade in Lemmer.
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Voor de een is het een teken
van hoop, voor de ander een
poel des verderfs: het Vredesaktiekamp (VAK) in Woensdrecht. Zeven maanden geilden groeven de bewoners zich
in en ze staan er nog steeds, de
tenten, barakken, een bus en
andere onderkomens. Ondanks
een stevige najaarsstorm en een
poging van het college van 6 en
W om zeven van die bouwsels
te laten slopen.
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„WE ZIJN TEGENRAKETTEN, MAAR OOKTEGEN GELOEDER"

personeel grimmige

/^

~.

Het uitlekken van weekp,
loven zal da.u niet v,,'

zijn geweest.
in.i.u komen,

,

7 anm

IS

.

„Laai

dan

we aan toe zijn", 2t
leden van het
kingskorps nu. na de
in.i.inden geci>nfront
eerd aat.
„iet boze
öjS
op een dienste,,
'<<%
snoeiende ai tv oerders ntr
het personeel van .1,- i,... 0"..
ook het gerucht dal
zijde op een militair t c iv °°rtmei scherp geschoten i_f

lucnU',,

,,

.

K

demonstranten
i

Derden

Een poging overigens die voorDe
lopig op niets is uitgelopen. een
wieken van de windmolen,
van de 'bedreigde' objecten, draaien nog steeds in het rond. Tot ergernis van menig Woensdrechtenaar die in het verleden zijn

Het typische

„ vr.n *

zo

is.

H

kampbewoners, dat de

tiviteiten die up en rond

plaats

lt

dek*'

:

vmden helemaal niet
hen worden b, dacht e n ri*:
voerden dat er dus In 1, ■„,
n is hen de
mi gevolg van is,
Soms zijn het de steungroepen
het kamp dle een actie
ren Of zo maar gn _iHrimLT
tijdens zo n demonstratie <Je _*
en het
Vredesaktiekamp
doen Het is voor een buitensta
loeilijk i.
d

~..

overlast^^H

zelfgebouwde duivenhok ten
prooi zag vallen aan strenge
bouwvoorschriften die burge-

meester Jan de Leeuw de bijnaam
van Jan de Sloper opleverde.
Het Vredesaktiekamp, met de
nadruk op aktie, is en blijft een
vreemde eend in de Woensdrechtse bijt. Het apies kijken door de
Woensdrechtenaren in de eerste
weken van het bestaan van het
kamp heeft, zo lijkt het althans,
plaats gemaakt voor een soort apathie. Al zijn er mensen die hun
woede, tegen wat dan ook, afreageren op net kamp en zijn bewoners. Dat uit zich in bedreigingen
of soms in het gooien met brandbommen. In enkele gevallen vervoegden boze mensen zich bij de
bewoners van het kamp om verhaal te halen. Want acties bij de
luchtmachtbasis, of die nu wel of
niet door de mensen van het Vredesaktiekamp worden uitgevoerd,
Het wordt steeds drukker in
vallen niet altijd even goed.
Zoals enkele weken geleden,
toen een actie voor de poort van
de basis het zweefvliegers van de
Westbrabantse Aero Club onmogelijk maakte hun sport te beoefenen. Met de militaire autoriteiten
zijn afspraken gemaakt dat als demonstranten de basis belegeren de
vliegers dan niet de lucht in zullen gaan. En dat steekt. Er is veel
geïnvesteerd in deze hobby. om een eventuele plaatsing van 48
In op diezelfde dag waren ook de kruisraketten tegen te gaan.
bouwers van carnavalswagens
boos omdat hun pronkstukken onbereikbaar op het terrein van de
basis stonden.
Maar er is meer. Zo liet de heer
geleBaartmans.
Vredesaktiekamp
is
de woordvoerder van
Het
gen op het industrieterrein De de plaatselijke ondernemers weKooi. En dat is een doorn in het ten dat het Kamp 'erg demoraliseoog van de ongeveer 25 ondernerend' voor de werknemers is. die
er iedere dag op hun fietsje langs
mers die daar hun bedrijven hebben. Die hebben van B en W geëist rijden. ~Als ik in zon kamp zou
dat die de vergunning van het willen gaan. dan moet ik vrije daVAK intrekken. Voorlopig zal dat gen opnemen. En het is één grote
niet gebeuren omdat niet aangevuilnisbelt". De kans is groot dat
toond is dat de activisten schade als de kruisvluchtwapens er koberokkenen. En dat is juist waar men, veel zakenlieden op De Kooi
de ondernemersbang voor zijn. Ze
last meer zullen hebben van
et VAK omdat ze dan zelf het
vrezen deze zomer een toeloop
veld moeten ruimen. Volgens het
van tienduizenden demonstranten die bij een confrontatie met de IKV komt er met de raketten ook
politie het industrieterrein op nucleaire munitie mee. Er wordt
vluchten. Maar de ondernemers rekening gehouden met de bouwgaan voorbij aan het feit dat die van een Kernwapenopslagplaats
demonstranten niet voor het VAK voor ongeveer zestig kernbomnaar Woensdrecht komen, maar men. Als dat zo is is in een straal

oroJ'*

,

Vrije dagen

teen

ele di2

hebben om plannen te
zich m veel gevallen afzijdig*
gen te houden En soms is hetiy,
/,. dat mensen van het

karnnT

'derden'doorW
Marechaussee
van

tic ol
zijn aan»
houden Maar die doen dan
zeggen de vredesactivisten

'2I

persoonlijke titel.
Eddy, Karin, Corinne en
Henk
i al sinds de oprichting
L
P Ze helAej
Kt dat het terrein
n
wunenendai
de tenten door een flinke stom

-

liet Vredesaktiekamp. De aanwinst is een autobus die de activisten van een carnavalsveieniging hebben gekregen

r

Vorst en regen war«
hun deelgenoten maar ze hebben
de winter in hun wrakke bou».
sels overleefd ..Het is een pittige
omwoeien

Woensdrecht ergert zich aan vredeskamp

feld

~bi-ramJf

i

VAK-mensen'i

van 600 meter om de opslagplaats
aan de Kooiweg elke bebouwing
verboden.
Hel zal duidelijk zijn dat tolerantie van mensen die het kamp
met argusogen bekijken haar
grenzen Kent. Al doen veel partijen hun best om net te doen alsof
het allemaal pais en vree is. Zo
werd het gooien van een brandbom op een van de tenten lange
tijd geheim gehouden uit vrees
voor een herhaling. Waar de activisten wel voor uit willen komen,
maar verder geen moeite mee zeggen te hebben, is dat er gescholden
wordt. De meeste scheldwoorden
die ze naar hun hoofd geslingerd
krijgen zijn van stapvoets langsrijdende automobilisten. 'Rooie
zwijnen', wordt soms geroepen.
En ook veel gehoord is de opmerking 'hé joh,moet je niet werken.
Die opmerkingen moe hebben de
activisten aan de ingang van het
kamp een bord geplaatst waarop

ze meedelen dat 'ze werken voor

de vrede.

Er zijn Woensdrechtenaren die

verwachten dat naarmate het tijdstip van een eventuele plaatsing
dichterbij komt, de tolerantie je-

gens de VAK-mensen minder zal
worden. Een van hen is pater
Alexander. de pastor van Hoogerheide. „De mensen hier zeggen
'het lijkt wel of wij de schuld zijn'
Er wordt nogal mokkend gesproken over het aktiekamp. Ze moeten daar uit gaan kijken. Er zijn al
eens mensen uit het dorp naar toe
gegaan als iets ze niet aanstond.
Hier zijn er ook veel tegen de raketten, maar ook tegen het geloeder, zoals ze dat hier noemen, op
het kamp. Het steekt ze ook dat
zonder vergunning maar raak gebouwd kan worden. Kijk, ik denk
dat het onze taak is. als al die mensen de komende maanden komen,
te zeggen: protesteren, oké, maar
doe het in stilte, ga niet op de weg

liggen of iets dergelijks, want dat
zaThet volk hier zeker afwijzen".
Er is iets belangrijkers dat de
actievoerders volgens de j
over het hoofd zien: de broodwin
ning van de Woensdrechtenaren
„Kijk, die mensen op het vredeskamp komen hier niet vandaan

m leven",

Het heeft ook maar kort geduurd
dat de basisleiding prik.
op de ba^
de vredes.
ludiek beschouwde. De kramp
achtige houding van de autoriteiten om toch vooral maar nut te

provoceren

bleek

veranderde

dat het de a

kr;.

tegen
ze komen bij al die prot
■i en het militarisme in het
bevolking
de
zeer
wel aan iets wat
Hei 'oh het valt wel
na aan het hart ligt. Het vliegveld algemeen
Ruud
mee'
van
basisvoorlichter
is iets van Hoogerneide en Woensgelemaakte
maanden
drecht. daar verdienen vele gezin- Feenstra
de
voor
plaats
grimmige
den
nen hun dagelijkse brood. En het
komen aan die boterham kan gro- kelijkheid van NAVO-prikkeldraad, dat de basis nu afschermt
te antipathieën teweeg brengen ".
tegen indringers Maar zeil
verhindert niet dat vredesactivisten er nog regelmatig binnendringen om gebouwen en weggetjes in
Dat is waar. De in Woensdrecht kaart te brengen. Want de activisen Hoogerheide wonende militai- ten hebben vorig jaar al aangeren voelen zich ook, zo bleek de kondigd dat ze eventueel daadafgelopen maanden uit gesprek- werkelijk de basis zullen bezetten.
ken met hen. persoonlijk aangeZo langzamerhand is ook de
sproken door de acties bij de basis stemming onder het bewakings-

Prikkeldraad

Heni

zegt

daarm bijgevallen door Eddy.Kj.
rin: ..Wij hebben overleefd'dani
zij een fantastische onderling
ndhouding. Ik ben er m
achter gekomen dat ik in de maaischappij niks mis Hier ben ikii
een voortdurend gevecht meldt
natuur gewikkeld Henk: Jk&
te hebben om eventuet
terug te gaan Hei gras .s onze
.ia! drassige, huisk

Kann zegt n
allemaal gelukt

teleurstellingen

..
al

is.

zijn
geweest

dat I»
er ooi

.ionlachten dat het bi]

n zoete inval, een sociaalny
ntrum of psychiatrische inrichting was" Alle vier menens
dat het VAK een belangrijkeb_j
drage heeft geleverd bij het vor
men van een mening bij ved
mensen over kruisi
schatting duizenden mensen heb
I een bezoek gebracht au
rein aan de Woensdrechts
i

"

Middenweg ..Die uiistralinfiht
die is enorm", zegt Henk ..___
we zullen altijd wel kwart-en»
kers blijven Als we hier klaa.
zijn. kunnen we zo weer ergen
anders aan de si

ONDERGRONDS BRITS ZENUWCENTRUM NOG HELEMAAL ZOALS HET WAS
(Van onze

correspondent)

Men kan zich dat voorstellen.de
elektrische lichten in het complgingen nooit uit. er was altijd het

De tijd heeft er werkelijk een
kleine veertig jaar stilgestaan.
De emmer waarin Churchill
zijn sigarepeuken placht te
gooien, de potloden waarmee
de klerken hun aantekeningen
maakten, zelfs de suikerklontjes die majoor Heagerty in zijn
bureaula achterliet, zijn er terug te vinden.

in de luchtverversing.»
liepen
er
ratten rond.

Churchill zelf heeft maar enke-

*

le keren in zijn slaapkamer in
„War Rooms de nacht doorgf
hl Hij haatte de vertrekken.
vond ze stinken en bromde dat nj
er claustrofobie van kreeg tlcws
in Londen had hij comfortabel
ondergrondse slaapruimten. »
bovendien was het in de o°rl0$;
ren lang niet altijd nodig
gronds te gaan

..on«r"

De ondergrondse ruimten die in
de oorlogsjaren werden gebruikt
door Churchill, zijn kabinet en de
top-militairen die er op tweeduizend kaarten het verloop van de
strijd volgden, zijn nu voor het
publiek opengesteld. Londen is
daarmee een toeristische trekker
van jewelste rijker.
Verwacht wordt, dat spoedig de
rijen in King Charles Street. in
het hart van Whitehall, het stukje
Londen waar regering en parlement gevestigd zijn, minstens
even lang zullen ziin als die nu al
jarenlang dag in, dag uit voor de
Tower met zijn kroonjuwelen

kabinetszittingen we"**
vanaf 1941. ook al aoorbetw
minderde gevaar van lucnuai
vallen, vrijwel niet meer m *
»*
bunker gehouden. Dat sloeg
van
1*»
helft
om in de tweede
de Vis Londen teister**
Hitlers raketten waartegen*

IV

Britten

gen van zijn geschiedenis bestuurd werd. Hier werden beslissingen genomen die het aanzicht
van de wereld van vandaag be-

paald hebben.
Het Britse zenuwcentrum werd
op 27 augustus 1939 geopend verklaard, en bleef dat tot september
1945, toen Japan zich formeel
overgaf. Nadat de lichten in de
bunker waren gedoofd en de
laatste man de deur achter zich
had dichtgedaan, werd al vrijwel
direct besloten dit stukje geschiedenis voor de eeuwigheid te bewa-

ren.

Dat betekende dat in de jaren

daarna niets in het merendeel van
deze ruimten veranderde. De
kaarten bleven hangen, de papei
clips bleven in de bakje- de telt

foonboeken. de stapeltjes kladpa-

pier, de stempels met ..Top Secret. alles bleef, tot de po in
Churchills slaapkamer aan toe
Later werden enkele van de

minder spectaculaire vertrekken

etiw

tieve verdediging hadden.
werd er weer volop il de «

Rooms" vergaderd.
Constant bezet gedurende
hele oorlog waren de kaarten"

"'

mers. Die kaarten

staan.

De ongeveer twintig ondergrondse en via een lange gang
verbonden kamers vormen dan
ook een zeer opvallend tijdsdocument. Het is vanuit deze ruimten,
dat Engeland in de donkerste da-

aanvankelijk geen

In deze ruimte vergaderde het oorlogskabinet

De

slaapkamer van Churchill

, m
en oceanen gaven de P
waren waar zich geallieeroe
oe

"'""

Churchills oorlogsvertrekken open voor publiek
leeggehaald, maar de belangrijkste kamers bleven tot op de dag
van vandaag zoals ze waren. En
omdat ook Britse ambtenaren
nooit iets weggooien, was het mede met behulp van foto's een kleine moeite ook de leeggehaalde
ruimten weer in oude luiste! te
herstellen.

Het was mevrouw Thatcher. de
premier die zich zo graag met
Churchill mag vergelijken, die in
1981 besloot dat de oorlogsvertrekken voor een breed publiek
zouden moeten worden opengesteld. Tot die tijd was het weliswaar mogeliik de „Cabinet War
Rooms" te Bezoeken, maar dat
moest van tevoren schriftelijk
worden aangevraagd. _n omdat
aan die mogelijkheid geen rucht-

baarheid werd gegeven, wis* vrijwel niemand dat.
Vanaf 6 april is dat anders. ledereen kan nu tegen betaling van
twee pond (negen gulden) de
ruimten bekijken, mede dank zij
het nauwgezette reconstructiewerk onder leiding van specialisten van het Imperial War Museum, dat twee en een half jaar
duurde en 6 miljoen gulden kostte.

De ondergrondse kamers werden al aan het eind van de vorige
eeuw aangelegd als een aanbouw
aan het kolossale regeringsgebouw langs King Charles Street
waarin nu het ministerie van financiën gevestigd is. De ruimten
werden tot het eind van de jaren
'30 vooral gebruikt voor opslag
van archieven.

In 1937 evenwel besloot de Britse defensieleiding dat er, met het
oog op de oorlogsdreiging, behoefte was aan een veilig zenuwcentrum van waaruit de oorlog kon
worden gevoerd en het land worden geleid. De keuze viel uiteindelijk op de kamers onder King
Charles Street.
Die ruimten hadden onder
meer het voordeel dat ze waren
voorzien van een stalen framewerk en dus wel een stootje konden velen. Al snel werden ln hei
diepste geheim de kamers gemeubileerd en van telefoon en andere
noodzakelijke outillage voorzien.
Eind '39 waren ze gebruiksgereed en al spoedig waren ze ook
echt nodig, omdat de Duitsers in

1940 met hun ..Blitz-krieg" begonnen, waarbij Londen het doelwit

vele duizenden bommen
werd. In de herfst van dat
werden vrijwel alle kabim
tingen in de „War Rooms" gehou-

van

den.

De ruimte waarin dat gebeurde,
de stoelen waarop de ministers zaten, gedomineerd door de houten
fauteuil waarin de grote man zelf
zat (met achter hem een wereldkaart en naast hem de rode emmer voor zijn peuken), is een
de eerste vertrekken die men bij
een bezoek aan de bunker ziet. '
Wie de gang naast de kabinet»ruimte verder doorloopt, komt bij
een van de verrassendste vei
ken in het ondergrondse con
kamer 63. Naar de deur te oorde-

vormen»

.nerend stukje geschieaei
Mn draadjes gekleurde wol **
den de verschillende ponten»
gegeven, en spelden mi de

len. zou men zeggen: een toilet. Er
zit zelfs een schuitje op dat constant op „bezet" staat.
In werkelijkheid

bevond

(en

bevindt) zich achter de deur een
stoel en een tafel met daarop een
telefoon, de „hot-line" tv

Churchill en Roosevelt. Di>
liep via een codeermachine die zo

gigantisch groot was, dat hij niet
de toch niet kinderachtige
„War Rooms" paste en
was opgeslagen in de kelders van het warenhuis Selfridge's
in

Weer verder doorlopend, volgen er een aantal slaapkamers
Die waren lang niet altijd bezet
Nadat de „Blitz 'in 1941 over zijn
hoogtepunt heen was. slui
merendt el van de mensen die in
de bunker werkten, liever thuis

.-

vijandelijke) konvooien
den.
nel s'De kaartenkamers zijn. n*
bunKer.
andere ruimten in de
het publiek gescheiden
ke glasplaten. Ei
maatregel, al was het alleen

door^u
J
»J
om te voorkomen dat de y ,je
ken. zo lang onaangetast g

'

ven. binnen de kortste keren
de toeristen leeggeroofd w«
we
Ook achter glas hangt wat
licht de meest aanspreken^
nt
(
tuige is van die jaren dat
n"«
<ja'
„Cabinet War Rooms
n
van het leven: een stuk M'
rC
r
op verzoek van Churcn»
gemaakt, en dat een me *" geeef staande stempel'c"

f■

,

nen
te boodschap van

zijn medewerkers bevat

citaat" v»^
J^j.

Het gaat om een
Victoria 3eg"jP
hlieftdai„,.»-!
in dit huis is. en da' wij jkhe_d
geïnteresseerd in de m
8*"
van verlies Die zaken
mngin
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Hjeljûn

De maitiid is foar it jonge
libben yn 'e natoer. Ii jout
kleur, fleur en boardikheid en men moat al slim
noarisk wéze om dêr gjin
niget oan te hawwen. De
maitiid hat lykwols ek dagen dat sels de warbere
lamkes eefkes hjeljün halde wolle. Dy fan Wierurn
ha in aldergaadlikst plakje
fün op de treppen by it nw-

Transportbedrijf in zuivelfabriek Augustinusga

numint.

Augustinusga. De coopererende
boeren besloten in 1907 zelfs tot
verkoop van de fabriek aan de
directeur, de heer C Bijsterveld.
indeliik werd de

zuivelfabriek te Augustinusga een
onderdeel van het Lijempfconcern. Dat vloeide voort uit de
verkoop van de fabriek
i
veld aan de Groninger
i
industrieel J. E. Schuiten in 1912.
In datzelfde jaar werd de NV
Lijempf (Leeuwarder IJ
Melkproduktenfabriek)
opgericht. In Augustinusga werd
van de melk die werd verkregen
van boeren uit de verre omtrek
voornamelijk boter en kaas
gemaakt.

"

Een man die lange tijd 1
kt in deze Lijempf-fabnek
i ler
Koopmans uit
Augustinusga Hij I dle
plaatsen in de
I Merkt en
weet onder an
i tellen
dat vlak voor de Tweede
Een

foto van de Lijempf-zuivelfabriek te Augustinusga van VOOI de Tweede Wereldoorlog.

(Van één onzer redacteuren)

°e zuivelfabriek te

Augustinusga is nooit gaan

■«horen tot de grotere
"mingen. Het waren de
'ie Woudstreek
Jfeineboeren uituden
van wal
varkens en kippen ook enkele
Koeien molken en de schamele
pelkproduktii
n aan de
Tol aan
ac sluiting van dit zuivelbolwerk
1.968 bleef het één van de

''evensvatbaarheid
"
heeft daai

kleiherel

uiteindelijk mede van
afgehangen. Het kostencijfer
werd uiteindelijk te groot.
Waar in vroeger jaren
specialisten werkten aan de
ling van boteren kaas,
hebhen nu specialisten in
meubelvervoer hun onderkomen
Nadat de meikontvangst in 1968
definitief werd gesloten, zorgde

i

tbedriif Lycklamaen

Smids voor bedrijvigheid in het
fabriekscomplex. Het contrast is
groot, maar voor Augustinusga

betekende het een welkom stuk
werkgelegenheid.
De vanaf 1968 leegstaande
zuivelfabriek bood voor het
transportbedrijf een goede
oplossing voor de ruimtenood. De
activiteiten van dit bedrijf in open overslag breidden zich
namelijk uit, vandaar dat een
keuze moest worden gemaakt In
e jaren werd
achter het

/uivelbolwerk een grote lo<

gebouwd, waardoor opnieuw de
opslagcapaciteit werd vergroot.
Van hieruit rijden de twaalf
vrachtwagens van Lvcklama en

Nu vindtin het pand het transportbedrijf Lyckl.nni eil Smidsztyn

Smids nu door Nederland en in
mindere mate door WestDuitsland en België.
Het transportbedrijf uit
Augustinusga legt zich met name
toe op het meubelvervoer, zo legt
e Renske Smids-van der
Zwaag uit. Door het hele land
brengt men vanuit Augustinusga
meubels op de plaats van
bestemming. Ook voor scholen

vervoert men vi
verzorgt men luchtvrachtvervoer
naar Schiphol. Bij het bedrijf zijn
25 personeelsleden in die
Goed beschouwd is van de

voormalige zuivelfabriek alleen
nog de houten kolenbergplaats en
de opslagplaats aan de
rechterzijde van het complex nog
als oorspronkelijk te

onderscheiden. „Frou"Srnids
heeft met name dat
opslaggedeelte in oude st
willen behouden. „Ik fündat dat
aldestikjemei it4lde geveltsje en
de blinen bewarre bleaun wurde
moast", verklaart ze. Hel
fabriekspand is voor het ovei
in een nieuw jasje gestoken.
Letterlijk, want om het besta
zuivelcomplex werden nieuv
muren opgetrokken. In de fabriek

-

Wereldoorlog vanuit
Augustm
impliernelk
werd gele'
lerkan"

onderkomen.

zijn drie jaargeleden voorts riante
kantoorruimten gemaakt.
Het begin van de zuivelfabriek
in Augustinusga lag in 1899. Voor

het merendeelkleine veehouders
besloten in dat jaar tot oprichting
van de coöperatieve zuivelfabriek
„De Goede Verwachting".
Aanvankelijk gingen de
gedachten uit naar

i

nandkrachtfabriek. maar al gauw
besloot men tot het bouwen van
'oomzuivelfabriek. Het
initiatief tot oprichting van een
oratie zou echter geen
klinkend succes worden in

in Di n Haag. Ook weel h
melden dat het het Lijempfconcern was. dat in het tijdvak
1914-1918 voorde aanleg van de
vaart tussen Augustinusga en het

Prinses Margrietkanaal zorgde.

In hetkantoor van het
transportbedrijf hangt als
herinnering aan de
zuivelactiviteiten in Augustinusga
nog een oude routekaart. Met 120
gekleurdespeldeknoppen .taan
eze kaart de melkritten
aangegeven. Tot in
Kollumerpomp en Witvei n zaten
leveranciers vooi de fabriek in
Augustinusga Hel

i

iseh stuk geworden, nadat

rwerking van melk hu

stopgezet.

"
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(Van een medewerker)
zegt zelf voor een directe en eerlijke benadering van de
sport te zijn. Daar is hij van overtuigd, anders stopt hij er direct
mee. „Als ik dingen niet mag zeggen, moet verdoezelen, stop ik
met dit vak". Mart Smeets, commentator, verslaggever, maar
bij het grote publiek vooral bekend als presentator van Studio
Sport. Je mag hem of je mag hem niet als hij op zondagavond
met zijn forse gestalte de Nederlandse huiskamer inblikt. Mensen zetten Smeets op een voetstuk vanwege zijn afstandelijke,
cynische, vaak koele bejegening van de sport. Anderen kunnen
hem daarom wel schieten.
„Ik ben wie ik ben en ik doe wat ik doe", zept Mart Smeets
in een bijna drie uur durend, openhartig interview, waarin hij
gemakkelijk pratend geen blad voor de mond neemt. „Ik zou
niet kunnen leven in de wetenschap dat ik alléén op zondagavond de clown met een das om moet uithangen", relativeert

Hij

Smeets beeldgrapjes, die hij vaak voor de camera doet. Onlangs
zat hij nog 5.85 meter boven de grond in de studio om „dat
(Van een medewerker)
We zitten in de kantine,
rehorend bij een villa van de
Mederlandse Omroep Stichting
NOS) aan de Emmalaan in
Hilversum. De kantinebeheerster,
ante Bep. moet binnenkort haar

'.aakje opdoeken, tot

. ntevredenheid van Mart Smeets.
,Bep moet blijven. Ze is zoals ze

■ruit ziet. rondborstig". Hij bestelt
wee boterhammen met kaas en
en kop soep bij haar. Te weinig,
ienk jevoor dat enorme lichaam
van Smeets. Hij is 1.94 meter lang
?n weegt 99 kilo. Een gezond
igende sportman, ondanks zijn
niet echt opvallende buikje.
Smeets lijkt nu ook veel jonger
lan op de televisie, waar hij de
laatste tijd met een hypermoderne

bril verschijnt.
Hij heeft echt zin in het
gesprek. Hij probeert zo
3ntspannen mogelijk te zitten op
een toch eenvoudige stoel.

Beentjes gestrekt, bovenste
knoopje van zijn overhemd open
met daaroverheen een stropdas
nonchalant en losjes gestrikt. Hij
antwoordt direct, verbergt niets.
Wel weegt hij zijn woorden
nauwkeurig. Maar net als voor de
camera zegt hij waar het op staat.
Eerlijk, pratend met zijn hele
lichaam. Hij beschikt over een
ruime, maar vooral gevarieerde
woordenschat. Wat opvalt is dat
hij met enkele krachtige woorden
allerlei zaken op zijn waarde
schat. Bekende woorden van de
televisie als „fantastisch" en
„bah" floept hij er ook nu weer
gemakkelijk en spontaan uit.
Marten (zijn echte naam)
Smeets, 37 jaaren getrouwd.
Geboren in Arnhem, opgegroeid
en nog steeds woonachtig in
Amsterdam. Deed met moeite de
HBS. wist niet wat hij moest doen
(„een typisch naoorlogs

Vigneron aan te geven. Smeets: „Dat zijn allemaal eenmalige
grapjes. Als je daar niet doorheen kunt kijken, ligt dat niet aan
mij, maar aan die ander". De kijker dus, die eigenlijk niet veel
meer van Smeets afweet dan dat hij presentator is van het populairste sportprogramma in Nederland.
Maar achter Mart Smeets schuilt een interessant persoon,
die andere gedachten over televisie-maken heeft en niet tevreden is over Studio Sport. „Ik streef een andere aanpak na, niet
revolutionair, maar met méér liefde voor de sport. Er is geen
journalist die het diepere wezen van sport begrijpt. Te weinig
sportjournalisten weten wat afzien is. Ik behoor tot de weinigen
die dat wel weten. Goddank. Sportmensen accepteren mij vrij
gemakkelijk, omdat hun woorden niet door een geheel wildvreemde worden geïnterpreteerd". Mart Smeets heeft recht van
spreken, want hij speelde tien jaar topbasketbal voor de Levi's
Flamingo's uit Haarlem en voor het Nederlandse A-team, waarin hij het tot zeven interlands bracht.

Smeets: „Het schrijven erbij is een
must. Om bij te blijven, om spits te
blijven op wat er gebeurt op
sportgebied. Ik schrijf om mijn ei
kwijt te raken. Ik wil altijd maar
bezig zijn. produceren". In 1973

zette hij zijn eerste schreden in de
televisiewereld. Kreeg een
gedegenopleidingvan vijfjaar
van Bob Spaak, de vroegere chef
van Studio Sport. Daar namen ze
hem in '78 in vaste dienst aan.

Mart Smeets denkt met
weemoed terug aan de tijd van
Bob Spaak en praat daar haast
lyriscn over. „Ik heb een goede
baas gehad, debeste die jekunt
hebben. Die liet echt zien wat je

zijn

lieren

"

i,

ben»!*'*.

liiphijdft*ll
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Mart Smeets

moest doen voor

dit vak, gaf jeop

je flikker. Fantastisch die man,
die mis ik zeer. Ik neem graa_
aan van oudere mensen waarvan
ik denk dat ze het weten. Zij
praten uit ervaring, daar luister ik
naar. Spaak was een tweede
voor me. Is hij nóg soms. Als ik nu
iets niet weet. lx.l ik hem op en hij
komt met de oplossing. De leiding
bij Studio Sport zoals dieooit
onder Spaak was, mis ik"

van de chef. Het iswaanzin om te
produceren met mensen die niet
opgeleid zijn. Wat ik het ergst
vind is dat er jongens voor net
vuur ziin gekomen die de kans
niet hebben gehad om rustig in het
vak te groeien. Goede collega's
tegen wie wordt gezegd: „Etoe
maar. ga maar". Als het rode
lampje gaat branden moetje iets

zeggen.

Dikke harses
Bescheiden is hij ook niet. als
zijn persoon bij Studio Sport ter
sprake komt. Maar de woordkomen uit zijn hart, hoewel hij
wat verontschuldigend zegt „een
te groot stempel op Studio Sport te

drukken". Smeets: „Ik ben
overgebleven van een generatie,
die grote programma's en

Mart Smeets (rechts) en oud-schaatskampioen Eric Heiden.

onzin. Ik

Dat doe ik nu eigenlijk al

..Ik idealiseer de tijd van Spaak,
daar ben ik me bewust van, maar
dat kan me geen lorschelen. Tóen
leerde jewat. Ik hebeen echte en
goede opleiding gehad. Veel meer
aan allesen iedereen die na mij is
gekomen. Heerlijk, als iemand
zon vertrouwen in je heeft. Nu
leren ze niets meer. Ik ga geen
beschuldigende vinger opsteken.
Ik heb andere gedachten over
televisie-maken. Het begeleiden
van mensen is de primaire taak

Meurden. Prachtig".
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wat je invalt Je denkt er
natuurlijk wel n\ i i na Koe
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uit
hoofd Dan

een groot stempel

neelsblad van Fokker („een
oude patriarchale fabriek, een
rechtse toestand") en werkte drie
jaar bij De Tijd, „de enige
sportkrant die goed was, daar heb
ik het vak geleerd. Ik hebveel te
danken aan Ruud van den Ende.
Hij maakte mij duidelijk hoe leuk
sport kan zijn en hoe leuk je
erover kunt schrijven. De liefde
voor het vak is bij De Tijd
gekomen". Smeets kwam in '70 bij
de radio terecht en werkt daar nog
steeds alsfreelancer voor Langs
de lijn. Smeets: „Daar heb ik het
zo naar mijn zin. Fantastisch,
lachen. Je mag er allemaal gekke
dingen doen met die idioot van

maandblad Sport International.
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Mart Smeets drukt
op Studio Sport
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dingen die tactisch niet
mtwoord zijn,

fantastische" record polsstokhoogspringen van de fransman

produkt'). Begon zijn
journalistieke loopbaan als
medewerker van net Haarlems
Dagblad, schreef stukjes in het

ledere week schrijft Smeets zijn
i'olumn in het dagblad Trouw.
Verder is hij verbonden aan het
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Drachtster equipe over rallyrijden: 'Het is eigenlijk gewoon verslaving'
(Van een onzer redacteuren)
Op de lijst van minst gangbare
.porten in Friesland staat het

rallyriiden hoog genoteerd,
sporadisch houden in deze
arovincie liefhebbers zich op met

.leze vorm van autosport. Ook bij
de schare sportsupporters houdt
ie kennis van deze snelheidssport
/eelal op bij het noemen van ac
Tulpenrally en deRally van
Vlonte Carlo. Af ten toe duikt er in
le deelnemerslijsten van de
/aderlandse rally's de naam op
/an een Friese equipe, sinds 1980
:elfs regelmatig. Eén van die
ichaarse Noordelijke

allyploegen heeft alsthuisbasis
Draenten en wordt gevormd door
iet vaste koppel Lammert de VosVletsVisser.
„Ja, we gaan het weer
>roberen", meldtde 32-jarige
nonteur Lammert de Vos, daarbij
il aangevend dat het niet de eerste
ceer is dat hij zich samen met de
_lf jaar jongere douanebeambte
_ets Visser in het rally-avontuur
.ort. Vanaf 1980 is hij eigenlijk
looreen soort virus besmet, een
.rus dat hem bij voortduring
ipzadelt met een soort
allykoorts.
„Ik zat in dat jaar bii een equipe
lit Drachten, dieregelmatig
leelnam. Mijn taak lag in de
echnische service. Het leek me
elf ook erg leuk toe, maar al
;auw bleek dat het zonder
'oldoendefinanciële middelen
liet te verwezenlijken was om
nee te doen. Bovendien worden
r in het Noorden practisch geen
ally's gereden, dus ie moet er
ltijd voor naar het Westen of
'uiden, of zelfs naar het
luitenland".

Toch liet hem het hele

utospectakel niet los en zowaar

slaagde Lammert erin om in 1981
zelf een ploeg te vormen die deel
kon nemen aan een reeks
nationale rally's, waaronder de
meest bekende, de Tulpenrally.
Een Opel Kadett GTE werd
zodanig geprepareerd dat
daarmee op redelijk niveau

gepresteerd kon worden.
Een jaarlater de mannen
waren inmiddels al flink bezeten
van de sport stapten ze over in
een speciaal geprepareerde Opel
Ascona E 2 liter, waarmee ze in de
zes wedstrijden, meetellend voor
het Nederlands kampioenschap
zelfs vijftiende werden.
Dat succesje straalde voor een
heel groot deel ook af op de, zij het
bescheiden, maar wel kundige,
technische staf, bestaande uit
Marten van der Galiën (26) en
Bennie Kooyker (27), beiden van
professie eveneens monteur. Doch
ook de kwaal, waaraan al zovele
teams ten onder zijn gegaan, velde

-

-

de Drachtster ploeg: geldgebrek.
Want net als in al die andere
takken van snelheidssporten
begin jezonder de nodige pecunia
absoluut niks in derallysport.

„Maar nu gaan we een nieuwe
poging wagen", kondigt Lammert
verheugd aan, wetende dat voor
dit seizoen het financiële plaatje
al redelijk goed is ingekleurd. Bij
verschillende bedrijven kregen ze
steun, zonder welke de
beoefening van deze sport
onmogelijk is.
Om aan te geven wat er zoal aan
minimale middelen voorhanden
moet zijn om in elk geval van start
te kunnen gaan, rekent het
Drachtster autosportkwartet even
voor welke basiskosten gemaakt
moeten worden: inschrijving per
rally 400 gulden, benzine 400

gulden, startlicentie 125,
sportkeuring 75,
inschrijvingslicentie 100, vier stel
banden 6000, onderdelen 500.
sperdifferentieel achteras 2000,
plus nog wat ditjes en datjes als

mogelijke tijd op de klokken te
krijgen. Een rally is zuiver een
race tegen de klok en veel minder
een race tegen de concurrenten,
want wie over het totaal aan
klassementsproeven de snelste
tijd realiseert is eenvoudig de

brandblusser, vierpuntsgordels,
kooikonstruktie, helmsen
winnaar.
intercom. Alles tezamen toch een
De klassementsproeven, dus die
kapitaaltje van zon slordige
trajecten waarop spectakel wordt
15.000 pietermannen. En aan
hebben we nog niet gerept over de geleverd en waar de bestuurder
de naast hem zittende
aanschafprijs van het automobiel. en
navigator in volkomen harmonie
Dat Lammert, Mets, Matten en
moeten samenwerken, die
Bennie veel, zo niet alles over
klassementsproeven zijn met
hebben voor hun favoriete sport
elkaar verbonden door
moge blijken uit het simpele feit
zogenaamde geneutraliseerde
dat ze de man er toch een kleine
wegetappes. Op die parkoersen
tien mille aan eigen middelen in
dienen de deelnemers zich strikt
hebben gestoken. De rest wordt
aan de snelheidslimieten te
bijeengegaard via
houden, zoals die bij de wet zijn
sponsorbijdragen.
voorgeschreven.
Het moet dan ook wel een heel
De ooit zo fameuze, tot ver over
bijzondere sport ziin. „En dat is
het ook", bekent Mets. „Ze geeft je de landsgrenzen bekende
een kick. Die sfeer er om heen, de Tulpenrally, heeft dit jaar een
lengte van 470 kilometer. Daarin
hele organisatie, allemaal
zitten
in totaal 22
prachtig. Maar daarnaastkomt er
klassementsproeven
meteen
ook nog wel heel wat
lengte van 240kilometer. De
uithoudingsvermogen bij kijken,
Drachtster equipe Mets/De Vos
wil jeeen rally uit kunnen rijden. staat
ingeschreven voor de klasse
Eén verkeerde manoeuvre kan
3,
A
hetgeen
zoveel wil zeggen als
fataal zijn".
de klasse, waarin uitsluitend
Rallyrijden, het moet voor alle productie-toerwagens uit mogen
duidelijkheid worden geschreven, komen,
waarvan er 5000 per jaar
heeft niets te maken met zaken als zijn gebouwd en waarvan de
rallycross, ovalracing,
tussen de 1600 en
cilinderinhoud
oriënteringsritten of autocross.
2000 kubieke centimeter ligt. De
Het gaat hier om wedstrijden,
meest bekende klasse is die van de
waarin het puur op de snelheid
Grand Tourisme-auto's, zoals de
aankomt, waarin het
Audi Quattro, waarmee de
puzzelelement volledig
Westduitser Walter Röhrl dit jaar
ontbreekt, waarin met speciaal
wereldkampioen is geworden.
geprepareerde auto's wordt
gereden. Alles draait in rally's om
De Drachtster heren De Vos.
de klassementsproeven via
Mets. Van der Galiën en Kooyker
afgesloten wegen, waarop de
mikken in eerste instantie op
equipes „vol" op snelheid dienen deelname aan drie rally's. „Maar
te rijden om een zo gunstig
als het even kan willen we

Ga\^

Drie van de vier Drachtster rally-fanaten. V.l.n.r. Bennie Kooyker Marten van der
v°°
Lammert de Vos. Navigator Mets Visser zat op het moment
dat de foto werd gemaakt
zijn werk in Rotterdam.

proberen aan vijf mee te doen. Dat
aantal moetje namelijk minimaal
rijden om mee te kunnen doen
aan het Nederlands
kampioenschap. Of we dat zullen

halen hangt ook nog een beetje
van de sponsoring af", zegt
Lammert de Vos voorzichtig.
Dat ze voorlopig reeds aan drie

vindj*

rally's mee kunnen doen v
r al geweldig. Per slot
rekening g«
;Tver»'
volmondig toe volledig vl
n aan deze hobby.
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Het Lam Gods
~/),-

„iiuiii

boven alle naam"(Philipp.

De wereld, hel leven, het gelooi de Bijbel.de kerk en de prediking draaien urn de Here Jezus.
Wanneerdal met het geval is, dan
i.-ts mis. Dal geldt van alle
een hele boel
ilieiiia.ii iv id, tah ing en vroomheid zijn, maar dan ontbreekt het

~

Christelijke
zending
in Israël
omstreden

enlijke, wanl dan wordt
de wondei weg van Gods barm*
hartigheid versmaad. Hel draait
om de Here J<

Even Stilte
van Hem:

Va-:
Zoon, de Geliefde,
:Uiendeikmijn
welbehagen heb:
God

is

in

mijn

hoor! naar Hein" (Mattheus 17: 5).
.ui Zichzelf: ..Niemand komt tot de Vadei dan door
Mij" (Johannes 14
ui Hem: „En
De profi
De aanwezigheid van christenen in Israël heelt dikwijls problemen veroorzaakt, vooral men noem] Hem wonderbare
wanneer deze christenen zich al te nadrukkelijk presenieerden. Hier een beeld uit 1976 loen Raadsman. Sterke God, Eeuwige
rooms-katholieke pelgrims onder toeziend oog van militairen een Goede Vrijdag-processie Vader, Vredevorst (Jesaja 9. 5).
De apostel kan van Hem
hielden op het binnenplein van de Kerk van het Heilig Graf in Jeruzalem.
gen: „Vervloeid is wie de Here Je-

Jan Willem van tier Hoeven

zus niet liefheeft (1 Corinthters

f Van

eeti medewerker)

een \ mallen gehet
hart van Jefuzabouw in
lenis zeei orthodox religieuze
buurtschap Mea Sjearinrj, leidt
rabbijn Mosje Porusj een nietVanuit

aflatende strijd

tegen christelij-

ke zendelingen, die hij ervan
beschuldigt Joodse zielen te stelen. ~Het proselitisme onder
Joden in Israël heeft alarmerende proporties bereikt", zégl
Porusj, directeur van het antizendingsdepartemem van Vad
I'Achim (..hulp voor on/e broeders"), een particuliere organisatie die /ich u i]dt aan het bevorderen van loods bewustzijn
onder Israëliërs. ..Die zendelingen plegen geestelijke volkerenmoord op wat van het
Joodse volk is overgebleven"
voegt hij er boos aan toe.

Een paar kilometer verderop, in
de exclusieve wijk Talbieh. vergelijkt Jan Willem van der Hoeven
van de internationale christelijke
ambassade in Jeruzalem een organisatie die zich beijvert voor
groter steun vor Israël onder
christenen Porusj c.s. met de Farizeeërs uit de tijd van het Nieuwe
Testament die Jezus Christus vervolgden.

-

-

Tiberias mensen die voor zendelingen werden aangezien aangevallen en hebben enkele christe-

lijke leiders dreigbrieven gekregen.

Daniel Rossing, hoofd van de
christelijke sectie van het ministerie van godsdienstzaken, zegt
dat groeperingen als Vad I'Achim
een moderne en doeltreffende

in de Israeiscnepers tegen zendelingen voeren. „Helaas maken ze niet altijd

firopagandacampagne

„Dit soort mensen bewijst dat
het Nieuwe Testament gelijk had.
onderscheid tussen zendelingen
Hetzelfde Farizese element waarde meerderheid van christenen
en
van wij allen weten dat het de
die
alleen maar hun geloof in alle
van
bebetekende,
dood
Christus
rust
willen belijden', aldus Rosstaat hier weer in het moderne Issing.
raël", aldus Van der Hoeven.
Gevangen tussen de twee maRossing heeft ook kritiek op
ken regeringskringen zich bezendingsgroepen. „Zij moeten bezorgd over de toeneming van antislist christelijke traKtaten verzendingsgevoelens onder Israë- spreiden in orthodox Joodse buurliërs, die zich onlangs uitten in geten en sturen over de post zenwelddadigheden. In de laatste tijd dingsmateriaal naar Jesjivot (hogescholen voor kennis van het Jois de brand gestoken in een kerk
van een sekte in Jeruzalem, de dendom)", zegt hij. In de zomer
„Messiaanse Assemblee", zijn in van vorig jaar, na een aantal van

deze postzendingen, betoogden
honderden Jesjiva-studenten tegen een uitvoering van Handels
oratorium „Messias" in Jeruzalem. Ze onderbraken het concert
herhaaldelijk en probeerden leden van het Amerikaanse gastkoor aan te vallen.

gelmatig traktaten verspreidt in
orthodox Joodse wijken „Wat is
daar voor verkeerds aan°" vraagt

hij. „Wij belasteren niemand. De
staat wordt er niet door benadeeld. Wie ons materiaal niet aanstaat kan het weggooien". Smadja
zegt dat zijn centrale boodschap
aan de Israëliërs is dat zij niet
ophouden Jood te zijn door Jezus
Christus te aanvaarden als de Ver-

Van der Hoeven zegt dat hii begrip heeft voor de vijandigheid losser.
van de Israëliërs jegens zendelingen. „Er is het vreselijke getuigeRabbijn Porusj signaleert dat
nis van de geschiedenis. Ten tijde zendingsbewegingen over vrijwel
van de inquisitie martelde de kerk onbeperkte middelen beschikken
Joden om hen tot bekering te die afkomstig zijn uit de Verenigdwingen. Zowel ervoor als erna is de Staten, Europa en Zuid-Afrika.
het gedrag van de internationale „Ze bieden de eenzamen vriendchristelijke wereld tegenover Joschap aan, de kans op een buitenden triest geweest. Wij moeten belandse reis aan mensen die daar
grijpen dat zulke dingen niet veranders nooit aan toe zouden kogeten zijn", zegt hij.
men. Ze sturen kandidaat-bekeerlingen naar scholen in Europa en
Victor Smadja van de „MessiAmerika
en betalen alles. Ze
Assemblee",
aanse
waarvan de leplachten mij geld aan te bieden
den overwegend bestaan uit Jomaar ze moeten voorzichtiger
den die tot het christendom overzijn", zegt Porusj.
gingen, bevestigt dat zijn sekte re-

Het Israëlische parlement nam
in 1977 een wet aan die het aanbieden verbiedt van financiële voordelen met het oogmerk om be-

keerlingen te maken. „Wanneer
de gelegenheid zich voordoet .verspreidon ze hun boodschap", aldus
Porusj. „Wij koesteren achterdocht jegens christenen die Israël
willen helpen".

Van der Hoeven stelt de organisatie van de rabbijn „rechtstreeks
of indirect" verantwoordelijk
voor de geweldpleging tegenover
christenen. „Waar is de nederigheid van dit land?" vraagt hij. „De
God van Israël zegt: gij zult geen
vals getuigenis afleggen. Deze orthodoxe rabbijnen kunnen niet de
dienaren van de God van :
zijn. De orthodoxe Joden willen
christenen die hun opvatting verkondigen
schuld aanpraten
Christenen mogen hun mening
geven. Het Nieuwe Testament
zelf is een Joods geschrift en het is
niet verkeerd dat te zeggen".

De wijze van Injbclbeschouwing en oijbelgebruiK is hij uitstek bepalei i i di vi ischillende standpunten bij de oordeelsvorming over homofilie Vooral

de biibelbeschouwing waarbij de
Bijbel hei enige rii htsnoer is voor
het denken en handelen, leidt tot

principiële afwijzing van homofilie. Ei n di
lijke biibelbeschouwing komt aanzienlijk meer voor
in g< :■
in roomskatholieke kring, hetgeen zich
:s ( lullenlaai \i i kl
de denktraditii

i

Dil

paar conclusies uit
het rapport ..Homifihe. binnen de
zijn een

kerken bekeken", dal de resultaen enquête die

ten wi
gehouden

onder pastori
in
Groningen,
Friesland en Drenti Di cm
«gehouden in 1982 '83 door de in-

van Homofiele Kinderen Dl
De enquête werd VOTZOI
aan 1875 hervormde, gei
meerde, doopsgezinde en roomskatholieke pastores en kerk
parochieraadsleden. Er wi
491 enquêteformulieren teruggezonden, waarvan er 33 niet bruikbaar waren.
Pastores blijken minder moeite
te hebben met de aanstelling van
een homofiele collega dan k

.

paroihieraadsleilcn Val
r niet
doopsgezinde p
een tegen, van de doopsgezinde
kerkeraden 5 procent Bij de heren

vormden was 11 proi

de kerker

ent

van de

bij de n

Kerkbesturen

katholieken 20 procent van de
pastores en I_7 procent van de pa-

terkerkelijke Wei kgroep Sexualin Relatievormen in de drie

formeerden 22 procent van di
lores en maar liefst 67 procent van
de kerkeraadsh

is

noordelijke provincies. Daarin
participeren kerkelijke instanties
«ls het hervoi
i
en rooms-katholieke

formeerde
maatschappelijk activeringswerk en de Diocesane Werkgroep Kerk in de Sa-

menleving

van het hisdom Groningen en niet-kerkelijke instanties als de ouderwerkgroep van
n<i COC en de Werkgroep Ouders

rochieraadsleden en bij di

Op de vraag of men homofilie
Ix-schouwt als lichtzinnig, zondig,
als een ziekte of als een ven,
gewoonte, antwoordde van

de

doopsgezinde p

en van de doopsgezinde kerkeraadsleden 5 procent bevesl
Bij de rooms-katholieken
procent van de pastores en 7 pro"■

van de parochieraadsleden
die mening toegedaan, bij de hervormden iO procent van de pasto-

seert 25 procent zich op gesprekken met homofielen (kerkeraads-

leden, bij de gereformeerden
16 procent van de pastores en 34
procent van de kerkeraadsleden.

23 procent), eveneens 19 procent
op de Bijbel (kerkeraadsleden IS
procent) en 18 procent op het gezonde verstand (kerkeraadsleden
30 procent).

n 23 procent van de kerke-

Gevraagd werd vervolgens hoe
men aan een bepaalde mening
kwam. Daarvoor kon worden
kruist: medische inzichten.
nsnormen, literatuur/radio/
kerkelijke uitspraken,

de Bijbel, het gezonde verstand en
gesprekken met homofielen. Van
de rooms-katholieken blijkt geen
enkele pastor en geen enkel parochieraadslid zich te baseren op
kerkelijke uitspraken. Van de
aat 52 procent af op het
nde verstand en 23 procent op
rekken met homofielen. Van
de parochieraadsleden is dat 61 en
8 procent.
De doopsgezinde pastores gaan
:'>7 procent af op gesprekken
met homofielen, voor 27 procent
op de Bijbel en voor 18 procent op
het gezonde verstand. Van de keridsleden daarentegen gaat er
ii af op de Bijbel en 72 proi
cent op het gezonde verstand.
Van de hervormde pastores ba-

leden 15 procent). 19 procent op
literatuur, radio en tv (kerkeraad

De gereformeerde pastores baseren zich voor 26 procent op gesprekken met homofielen (kerkeleden 4 procent), voor 24
op de Bijlxl (kprkeraadseden 41 procent), voor 18 procent
op het gezonde verstand (kerkeraadsleden 27 procent) en voor 13
procent op literatuur, radio en tv
(kerkeraadsleden 15 procent).

firocenl

Degenen die zich op kerkelijke
uitspraken baseren, zijn verre in
de minderheid. Bij de hervormden is dat 6 procent van de pastores en 5 procent van de kerkeraadsleden, bij de gereformeerden
10 procent van de pastores en 9
procent van de kerkeraadsleden.

Gevraagd is ook naar de houding die men aanneemt ten opzichte van homofielen. Keurt men
hun gedrag af, bidt men voor hun
bekering, raadt men hen aan in
therapie te gaan streven naar een

man-vrouw-relatie? Het aantal
pastores en kerkeraadsleden dat

een dergelijke houding aanneemt.
is klein, alleen de gereformeerde
kerkeraadsleden springen er met
39 procent uit. Als het er in de
om gaat homofielen te

&raktijk
eschouwen als volwaardigi

deburgers, dan is de meerderheid
van alle pastores en kerkeraadsleden daartoe bereid, ook 80 procent
van de gereformeerde kerke-

raadsleden.
In het rapport wordt daarover
gezegd: „Men heeft vaak negatieve vooronderstellingen opgebouwd, maar weet er dan blijkbaar in het maatschappelijk bestel
geen raad mee. Het geloofsleven

is niet in overeenstemming met
het maatschappelijke gedragspatroon. De maatschappij vraagt tolerantie en de christenen gaan er
in mee".
Uit het onderzoek is ook gebleken dat de wijze van bijbelgebruik bepalend is voor het t
men homofilie al of niet afwijst
Van belang is ook of men weleens
met homofielen in aanraking
komt. Van de pastores en kerkeraadsleden blijkt dat bij 41 procent overigens nimmer net geval
te

zijn.
Wie regelmatig contact heeft

De wereld draait om de Here
Jezus: „Zie hei Lam Gods, dal de
ZOllllhannes 1 29) Hel li
ii! om

de Hen- Jezus: „Alzo liel
de wereld gehad, dal Hij Ziin
ven heeft,
eniggeboren Z
iijid.it een i« d< r die ui Hem gelooft

lohannes 3:16).
Het geloof komt altijd uit bij de
Je/vs: ~Kr is geen andere
naam de mensen
waardoorwij behouden moeten "(Handelingen 4: 12) Geloof m de Here
Je/vs en gij zult Ix'houden worden
(Handelingen Ui: 31). In de bijbel
gaat het altijd weer om Hem: „Gij
onder/iiekt de Schriften
Mij uetuilm het. «
(Johanni
In d
het middelpunt I)
undin,i.il
n in de
met.

_

kerk.

..

zijn

den.
de kerk
I
kruis van Christus Ons v.
.kerk komt heel waarschijnlijk
van het gnekse kuraiké. Dit betekent: Wat van de Here is. Di
diking, die Hem niet noemt, komt
dicht in de buurt van ijdel geklap.
voor 1 _-v-

blijven

Bijbelbeschouwing bepalend voor houding inzake homofilie

16:

ti

het kruis van Jezus Christus
laten 6
I

i

Hoeveei

met homofielen, heeft minder bezw aar tegen een homofiele
;

en vindt homofilie minder vaak
zondig, een verkeerde gewoonte
of ziekte. Van degenen die deze
mening wél zijn toegedaan, baseert een groot deel zien op de Bijbel, evenals van degenen die een
homofiele pastor afwijzen. In het
rapport wordt hiervoor o.a
zegd: ..Wil men een verkeerd hijbelgebruik bij de kwestie homofi■i ngeren. dan zal men
het bijbelgebruik In het algemeen aan de
orde moeten steilexegetisch onderzoek over de
toenmalige bedoeling van de auteur moeten we ons de hermeneutische vraag stellen hoe we in onze
andere culturele situatie met deze
bijbelse zienswijzen en ki
verder kunnen. In deze benadering gaan christenen soms ver uiteen, naarmate men meer of minder gewicht hecht aan hedendaagrworvenheden van bijbels
iderzoek en moderne theolo-

gische interpretatie".
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Het rapport is voor ’3.80 verkrijgbaar bij de Hervormde Stichting voor Welzijnsbevordering
vanwege de Ned. Herv. Kerk in
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Vrijzinnige samenwerking: remonstranten voorop
monstranl >e gemeenten zijn
kken bii alle 36 samenwerkingsverbanden tussen gemeen
,|!' di Vi ii niging van Vrijzinnige Hervormden (VVH), Nedi i
'and i Pr, tantenbond (NPB).
en doopsgezinde

'' "
I"

'

lersi hap

11

Daarmee partici-

90 procenl van de
remonstranten in een vrij-

ruim

" samenwerkingsverband
"_?" bliiki
000

ÏJPn'g

uil een enquête, die de
Commissie voor hei vrij"nnig proti itantisme heefl ge
nouden onder de 36 samenwer-

"

De motieven voor de samen
Werking zijn in bijna al Ie geval len
van praktische en financiëli
(teruglopend ledental
l
volgen daarvan) Gemeenten die

-

lunet ioneren, lijken
niet tot samenwerking geneigd te
lijn, In slechts een Zi
aantal gemeenten hei n de samen
werking tot fusies geleid
zelfstandig

de
elijke
eenderde van de

Oi loofsinhoud en vorm van

geloofsbeleving

(di

aspecten) zijn m
k'ngsverbanden. Hierin partici- gevallen niet bij de voor bereiding
king
-36 n monstranl ie gemeen- aan de orde gl
nergens
van
deze
zaken
leidde
tol
ifdelingen (mei de
"elft van de 9000 VVH-ers). 17 onoverkomelijke barrières. In
NPB
n lim i eenderde minder dan eenderde I
g ,), 2sdoops- menwerkingsvet'banden ziin de
Va»id
_ezind
nten (mei eenzesde resultaten van deze gesprekken in
UI di
n doopsgezinden). De een schriftelijk document
Sömen
die legd

,,

V'

>

n

!

werkingsverbanden,
i
i .ian hel eind van dl
zijn ontstaan, komen
1 in het midden en wi
Va» hei land vooi

.

De samenwerking heeft voor de
meeste gemeenten

aan de

wachtingen voldaan

vei

kwart was dit zeker niet het geval
Ook in gemeenten waar po
over de samenwerking werd gedacht, bleken de teruggang van
hei ledental en de vergrijzing van
■ui- nu

pi te zijn.

i verminderd ol

Angst voor identiteitsverlies en
onduidelijkheid over de bedoeliniii de partner, zijn de grootste problemen. De-ze doen zich
al voor waar de samenwerking minder intensief is. Slechts
in twee gevallen wordt gepleit
voor snelle eenwording van de
'i'
l kerkgenootschappen in „een
algemene vrijzinnige volkskerk".
In alle andere gevallen houdt
ist aan al/.ouderlijke kerkn. Ook de verstervan de vrijzinnigheid tegen-

"

■

de (overheersende) ortho-

-

de oprichting van een gezamenlijk blad voor alle Vrijzinnig*
neringen het meest genoemd

dew enquête
be iproken op een

De resultaten van

zijn onlang

landelijke bijeenkomst

van keruls-bestuurskeden van de 36
samen werkingsverba riden Daar
werd gesproken over het onder
werp De gemeente van de toe
komst". Bij de inventarisatie is de
werkgroep samenwerking van de
Centrale Comi
vier gemeontemodellen gekomen.

i

-

Het eerste model beschrijft de
'iite die bestaai uit een hech-

n, met begroep gelijl
hoefte aan mooie lezinj
en bemoediging. D>
n zijn
grote huiver vooi om nigheid,
ring om Hi- (boze) buiti
te

leid binnen te halen, pi incipiole

i rdals motie! voorsamen- vrijblijvendheid Deze gemeenten
werking nauwelijks genoemd. Bij
ipig nog toekom.i.
de wensen betreffende samenU,< Zien dl in iging
I aliswerking op landelijk niveau werd

me bij jongeren Theologisch ge-

sproken is er sprake van de oude
opvatting van ondogmatisch zijn,
de geest van vrijzinnigheid
bonden met het oude liberalisme
De gevolgen hiervan zijn dal nu n
zich afzei tegen de orthodoxie, de
Wereldraad, het IKV, de Ikon enzovoort.

O dat
laai Hii nv

Theologisch ge/
minder band met
christelijke gemeenschap.

nmgseentra

totdal
in i hi

de

Het derde model wordt gekendoor behoefte aan Bijbel
uitleg en maatschappelijke be

merkt

trokkenheid De toekomstvan denten, die niet meer ~typ-

isch"

mode^voehg, kunnen

groeien

tot

uitbelangrijke bezin

roont,

-

mij ï'unduuu.

De werkgroep pleit voor handvrijzinnig zijn, onzeker
having van dit gemeentemodel Wegens de principiëleis openheid
„om mogelijke regeneratie kankunnen ze een belangrijke taak in
sen te geven". Het ware. aldus de de oecumene vervullen.
werkgroep, te bezien of dezi
meente mogelijkheden in ziï h
heeft om een leerschool voor
Van het vierde model waren de
praktisch christendom te zijn.
contouren nog niet duidelijk
zichtbaar. In zon gemeente heliHet tweede model beschrijft ben mensen zich verenigd dii
een gemeente die door de leden der de indruk zijn van de abaurdiwordt sezien als servicecentrum
n de zinloosheid van het
religieuze bezinning. Open slaan Na <en persoonlijke beheid voor andere religies en mon
trachten zij het gewonnen inzicht
we vormen van religieuze beh
tol i i n bron van positieve gi
ving (meditatie, yoga
n omdancing"). Deze gemeenten, hoe
nen de ali
menselijke
wel

woont

vragen naai

ac zin van hei
.en

wil

zien

be

■
rondom Hem

B.
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Passiespel ter
afsluiting Heilig Jaar

Ter afsluiting van hel Hi ilig
Jaar van de verlossing wordt
tweemaal in Rome het oude Hongaarse passiespel v,
mlyd
opgevoerd. De uitvoeringen van
het Hongaarse Nationale Theater
vinden plaats op Goede Vrijdag
(20 april) en
(22
april) Er wordt gebruik gemaakt
van de muziek van
componist Zoltan Kodalv. De
werd gi

_

alleen in

■il Hel spel

erd

«k in
iiileii met

Zaterdagse bijlage

fc.__.ilrén S-iein
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Leeuwarder Courant -

6

natuurlijkekwahti
compenseren Oph,

laten we het bescheiden

achteren

pistool en revolverschutters
\,m ons land. Zijn dagelijks
werk ligt bij hel
Bewapeningssquadron van de
i eeuwardervliegbasis maar
het ijselijk rappe gedoe mei de
i/ulcankanonnen, die

een lijn lopen na
hel doel terwijl
zeil er wel op

deogeilblikki
wordt hen

'

schijfje tegen deschuurdeur
aanjaagt is natuurlijk slechts een
goedwillende dilettant. sferen
Vergeleken bij het in hoger

teoefendeschietsportwerk

is dat
meer dan geknutsel in de
kleuterklas. Wim Bleize si hiet
ook met een luchtpistool maar
dan wel een van honderden
guldens en perfecte constructie
De kolf is bijgewerkt en geheel
aangepast aan zijn handgreep
zoals ook bijzijn andere wapens is
gebeurd -. een kwestie van zelf
vijlen en schuren. Het is een
wapen dat op gecomprimeerde
Kient werkt maar er zijn ook
schutters, die gebruik maken van
C( )_-gas. dat in een capsule onder
aan de loop zit.
Overigens is adjudant Bleize
wel zo eerlijk om aan zijn verhaal
over het luchtpistoolschieten
direct toe te voegen, dat hij
meestal daarin zijn meerdere
moet erkennen in de Sneker
Willem Barendsma van de
schietvereniging ..Duel", die een
fenomenale specialist opdit
gebied is. Dat hij er desondanks in
Slaagde de/e Friese Willem Teil
op de Nederlandse
kampioenschappen luchtpistool
achter zich te laten verschafte
hem dus wel grote voldoening. Bij
t

-

ia-

wordt aan de meest fundamentele

en warme kleren, niet voldaan
Emotionele mishandeling kan
n en vernederen van het
kind inhouden, ol het stellen van
eisen waar het onmogelijk aan
kan voldoen. Bij emotionele verwaarlozing wordt het kind geen
een voorbeeld
liefde geboden;
hiervan is ook de postnatale den baby ervaarl een de-

"

moedei als vijandig.

bruik,
lotte is er sii.
het
misest,
ml
nu
waarvan
~lti-

.

f;
'Wh*.

moment«

kun je goede resultal

_

kom

''"
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Volle concentratie voor hei schot valt. Het wapen is hier de Manurhin. Aan
de wand rechts een kijker. De opname werd gemaakt op de baan van de
Scramble-schietvereniging op de vliegbasis.

\

WIM BLEIZE:
concentratie is
alles voor hoge score bij schieten
zes minuten moeten worden
gelost, het sportpistoolschieten:
dertig schoten in series van vijfbinnen-de-zes-minuten. en duelschieten op de kantelbare schijf.
De/.e min of meer rompvonnige
schijf is draaibaar om zijn lengteas (op een baan staat er een serie
van) en kan dus met zijn brede
zijde (waarop elliptische tingen
zijn getekend) als met zijn smalle
kant naar de schutter worden
gekeerd. Dat gebeurt dan ook in
een van tevoren bepaald tempo:
zoveel seconden tijd om op de
schijf te vuren, dan een bepaald
aantal seconden smalle kant en
dusrust. dan weer de brede kant
enzovoorts. Een der disciplines is
vijf maal drie seconden vuren
afgewisseld met vijf maal zeven

seconden rust, totaal 50 seconden.
En die cyclus zes maal. Dit kan,
zoals men zal begrijpen, dusdanig
worden opgevoerd, dat een

schutter echt snelvuur moet
geven om het tempo bii te houden
en te scoren. Met het Olympisch
snelvuurwordt dat dan ook
Wim Bleize zou hier
ijzonder graag aan meedoen
want wat is voor een sportschutter
mooier dan pogen aan de OS deel

fedaan.

-

te nemen? ware het niet, dat dit
soort sportschieten munitie vreet
en ergo bar duur is. Voor een niet
sportman niet te

fesubsi
etalen.dieerde

Een ander Olympisch nummer
is het zogenaamde vrije
pistoolschieten: 60 schoten
precisievuur op een normale

'

rijdschijf, echter op een
afstand van 5_ meter. Men le
hiervoor niet slechts een erg duur

enkelacbota pret isiepistooJ nodig

nditie en
Zelfvertrouwen) maar ook een
baan met de voor du onderdeel
vooiv

vind

je

n

- _

lengte en

die in het n

____

In eigen land heeft adjudant
en
Bleize al een lange tritt
victories binnengesleept: onder
andere recentelijk nationaal
kampioen sportpistool-licht in '81,
tweede in die klasse het jaar erna,
in '83 Nederlands kampioen
H-rkaart-licht en nummer

allerlei
districtskampioenstitels van de
Koninklijke Nederlandse Schiet

en vizier moeten dof zijn!
De beoefenaar van de
schietsport staan series artikelen
ter beschikking, die direct of
zijdelings van nut kunnen zijn
voor het behalen van succes en
het beleven van alle genoegen aan
deze vrije tijdbesteding. De
catalogi dergrossiers in deze
artikelen spreken inderdaad
boekdelen. Evenzeer vertoont het
soort wedstrijden waarin men op
dit gebied kan deelnemen een
grote verscheidenheid.
De afstanden waarop wordt
geschoten en de kalibers waarmee
vertonen verschillen en ook de
soort wedstrijden, de discipl, i
doen dat. Bijvoorbeeld
'meesterkaart-schieten, acht maal

der de meest voorkomende vorm
is.
Het ergste van al deze vormen
van mishandeling is misschien
niet eens de mishandeling zelf. als
wel het onvermogen van de OUhi-l knul daarna te Iroo-.li-n
en het weer een veilig gevoel te
gevi

Als men zich verdiept in de ooizaken van kindermishandeling,
blijkt dat vrijwel alle mishandc
lende Ouders in hun jeugd zelf
weiden mishandeld of op andere
u ijze tekort zijn gekomen Wie als
kind mishandeld wordt, krijg
slecht gevoel over zichzelf: ik
moei wel héél slecht zijn dat mijn
ouders me zo straffen. Ze leren al
kind niet liefdevol met an.i
om te gaan en kunnen daarom lam hun eigen kind.
belde tonen Bovendien verwachten deze ouders /onder het zeil te
weten van hun kinderen <li liefde
die/e Vroeger Van hun ouders niel

ontvingen;

deze hooggespannen verwachtingen kunnen kinderen uiteraard niel voldoen. De

<li

aan
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Ie ou-
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De geschiedenis van het kind is
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hoogs,

om te w innen.
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Militaire". Hel begroot de hBleize. dat de
Warschaupaktlanden h
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Maar bewijzen kan

Adjudant B'

evenementen zijn goed al moet
men doorgaans de hooj
laten aan de Amerikanen en de
Zwitsers. De oorzaak daarvan zijn
minder de persoonlijke
kwaliteiten der Nederlandei
wel de enorme mogelijkheden,
die beoefenaren van de
schietsport in andere landen
worden geboden op hi I
van persoonlijke

faciliteiten. Maarc!
ii
kwestie, die heel duidelijk ook in
andere sporten spreekt. Onze
schaatsers kunnen er vooral na
Serajewo van meepraten

iuboptf

1
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zijn al
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'tje gehuurd en
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Een samenstel van factoren kan
iemand on
een topschutter maken
i stuk of drie gastm Wi dachten,
uiteraard tellen veel advii zen ook datw'
nden
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De koffertjes

met de wapens en alle toebehoren. Voorgrond de Wall her GSP mei wisselsei
daarachter het luchtdrukpistool Feinwerkbau model 65 en in het platte kistje erboven de
Manurhin .32 Match.

eveneens belangrijk; mishandelde kinderen zijn opvallend vaak
te vroeg geboren, ziek gevlak na de geboorte of ter wereld
gekomen met een keizersnede of
3e tang. De kinderen zijn ook relatief vaak ongewenst: de ouders,
hebben besloten geen abortus te
laten plegen maar het kind te krijgen. Deze beslissing hebben ze bij
(je geboorte nog niet verwerkt. In
al de/e gevallen gaat er al heel
iets mis lussen het kind en
He ouders Overigens beteken! dn
nul dat alle kinderen waar vlak
na de geboorte iets mei- ls, later
ook mishandeld worden.
Ook de omstandigheden waarin
het gezin leeft hebben grote invloed. Werkloosheid, schulden en

een krot als woning maken de
sfeer slecht en het wordt nog
moeilijker om met problemen om
tan. Alcoholisme en drugge-

bruik komen
gezinnen veel

in

Tenslotte zijn

mishandelende

■
de verhoudingen

binnen het gezin van l>elang Ei
zijn vaak huwelijks- of echtschei
dmgspioblemen. de ouders hebben moeite mei de negatieve geus die in iedere relatie aanwezig zijn Bij mishandeling gaat

het bovendien niet alleen om vijandigheid van de ouder tegenover
het kind. Het kind gaat de vijandigheid op den duur beantv
den en „haalt de ouders het bloed
onder de nagels vandaan".

niet aan, vluchten vaak in drugsof alcoholmisbruik en plegen
soms zelfmoord. De kans is groot
dat zij hun eigen kinderen later
ook weer gaan mishandelen.

Al met al verkeren mishandelende gezinnen voortdurend in
crisissituaties die ze niet aan kun-

Dé meeste mensen die mishan-

nen. Ze raken gevangen in een
kringloop van schuldgevoel en
agressie. Hulpverh
zuh
in de situatie verdiepen begrijpen
vaak al snel hoe het mishandelen
is ontstaan. Hulp bieden is dat ook
altijd de enige manu i om II
de situatie te veranderen
De gevolgen van mishandeling
voor het kind zijn groot. Het leert
voortdurend in een sfeer van vijandigheid en kan zich daardoor
niet normaal ontplooien. Heel
jonge kinderen vertonen een ~failto thrive": zij zijn dept'
en groeien niet. gedijen nu
I
der dat daar een lichamelijk!
zaak voor te vinden is Ook op ou
dere leeftijd ziin zij dep.

ure

deling van een afstand meemaken
zijn geneigd de ouder te veroordeMen hoeft echter geen welzijnswerker te zijn om in te zien
dal de ouders zeker zo hard hulp
nodig hebben als het kind: hl
zin in zijn geheel moet geholpi n
worden Door de ouders te veroordelen en te straffen gaat de mr
komst van het kind in iedei
stuk. Gelukkig is men m Ni
land inmiddels zover dat ook ouders die hun kind hebben gedood
geen gevangenisstraf van betekenis meer krijgen. In de meeste andere landen is dat nog wel Ü<
val.
Sinds 1972 zijn er m Nederland
vertrouwensartsen inzake kindermishandeling Kr

zijn

nu

over

hl

tien bu-

I
hebben een slechl ..zelfgevoel". waar
die
met kindermisbang
zijn
om in de steek g< laten te handeling te maken krijgt - dus
worden, durven geen relatn
de ouders en de kinderen zeil
an en rijn daardoor eenzaam ook
dit kan melden Dal gebeur! vol
Zij kunnen later crisissituaties strekt vertrouwelijk, de
bureaus
ld

icht

ln

hij natuurlijk
helemaal in de/i tak V
Opgaan, aanleg is van gTOOI belang
lening niet minder w aarbij
het l | gebrek aan

leur uit. Zi
wal later'

int

zijn verplicht tot geheimhouding
van de namen van de meld'

Kindermishandeling niet alleen slaan
bruik van de dochter door de va-

I
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'

Rusland - kom

richtmiddelen te beroeten. Korrel

ntdan

:,'rijd

'u' ,t'

jke Ik
w
ei ant.

1

gedicht.

vijf schoten, die per vijf binnen de

M

■

Wim Bleize bij een kamelschijf voor het duelsi hielen. Tal van pletsteries
markeren de plaatsen waar de door de inslagen ontstane gaatjes werden

die wedstrijden in februari werd
Bleize ex-aequo derde met 563
punten en de Sneker negende met
549 punten.
Op de militaire wedstrijden
pistoolschieten is de dienst- FN 9
mm voorgeschreven, een goed
maar niet verfijnd wapen, dat bij
Wim Bleize meestal in de kast ligt.
Voor de algemene wedstrijden
gebruikt hij een pistool type
Walther GSP waarmee zowel
kaliber .22 als kaliber .32 munitie
kan worden verschoten dank zij
het gebruik van verwisselbare
lopen. Sinds kort heeft hij ook een
Manurhin tot zijn beschikking,
een revolver met kaliber .32 en
een topwapen van Franse
makelij.
Tot zijn uitrusting, die hij in
twee houten koffertjes naar de
wedstrijden mee neemt, behoren
speciale schietschoenen. die een
stevige stand garanderen, een
schietpet. welke voor het schieten
in de open lucht bedoeld is en
enkele klepjes heeft waarmee
hinderlijk zonlicht kan worden
geweerd, en wat klein
edschap om lichte reparaties
uit te voeren Dat er tussen die vrij
grote voorraad attributen ook een
stompje kaars zit wordt verklaard
met de uitleg, dat dit dient om de

an

.

~.I
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Bij kindermishandeling den-

behoeften van het kind, zoal

da J"i

denken dan |i.

1.11.l llm-li

schadelijk.
Bij lichamelijke verwaarlozing

B*.

~,.,,

"Al

medische medewerkslei dn Bai

ken de meeste mensen aan het
slaan of schoppen van kinderen
door hun ouders. Mishandeling
kan echter veel meer vormen
aannemen; men zou het kunnen
omschrijven als iedere vorm van
geweld, kinderen aangedaan,
■oor toedoen Ol nalaten van ouders ol verzorgers, waarbij het
kind schade oploopt of met grote
waarschijnlijkheid zal oplopen
Bij lichamelijke mishandeling
wordt het kind geslagen, geschopt
Of door- elkaar geschud, met /o
heel zelden tot de dood erop volgt.
Andere vormen van misnande
ling zijn minder bekend en voor
de omgeving minder opvallend,
ma,u voor het kind zeker even

*"

'ken,V

enorme concentraUe.

Bleize betreft heel anders

De huis-, tuin-en
keukenschutter, die met een
luchtbuks een kogeltje op een

,

■pilt-

nchtmiddelei
;

heel is nii'i te \crmijden en ZOU

uitstekend.

_,»na.

lang/aam en gedosei ~|w
bouwd Zijn hl

6000 granaten per minuut, is
ken toevalligheid. Dat heelt
niets te maken mei /ijn sport.
Dat hei instrument waarmee
lui die spon neoefent „wapen"

Ook al weer precies zoals met elke
sport moet er een dosis aanleg bij
komen om iets goeds te bereiken.
Die kwaliteit heeft de heer Blei/e
ongetwijfeld in zijn physieke en
geesteliJKebagage want twee jaar
later was hij derde op de
kampioenschappen van de
luchtmacht hoewel er niemand
was, die hem trainde of steeds van
goede raad en informatie voorzag.
Hij scharrelde zelf maar wat door.
„Ik deed mijn normale militaire
schietoefeningen en probeerde
steeds beter te worden. Pas in de
zeventiger jaren ben ik met
pistoolschieten begonnen, nu ook
met de revolver. Ik kwam in het
luchtmachtteam terecht en
trainde zoveel als ik kon. Een
nadeel was eerst, dat we hier op
Leeuwarden geen schietbaan
hadden. Die is in het seizoen '72-73 gebouwd in een afgedankte
fietsenstalling. Toen ook kreeg
onze basissportvereniging
Scramble een afdeling voor de
schietsport. Er zijn ongeveer
vijftig leden en de baan is voor
een groot deel door onze mensen
zelf ingericht. Hij is nog niet
helemaal optimaal maar voldoet

"■

waarbij di di uk op de,,..,,

[egenwoordig goed /ipi voor

mogen worden genoemd. Op
25 meter afstand een punt te
treilen /o groot als een
kattenoog is een prestatie in
dezelfde orde v.m grootte als
2.20 m hoogspringen of de
honderd meter lopen in 10.2
seconde. Wim Bleize is wat zijn
sport hetrelt ook net als de
atleten, die zulke prestaties
wensen te leveren. Hij houdt er
wat zijn levenswijze betreft
rekening mee, hij besteedt et
en
een hoop tijd en geld
weet. dal al die inspanning
hem alleen veel plezier,
vrienden en gcnoegelijke
ervaringen zal opleveren maai
materieel niet meer dan eens
een beker ol een medaille.
In '57 begon hij met
sportschieten, eerst met het
geweer, veel later pas verlegde hij
Zijn voorliefde naar het pistool.

,

moet reehtsi

tiekkei

houden - een van de tien beste
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bijeen schol lost ,-, |, h
wapen Koed 111 de hand o

Adjudant Wim Blei/e (47) is

wat
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Na een melding worden er
rondom het gezin gegevens verzameld en WOrdt
derdaad sprake is van mish.
ling. Vervolgens gaan de hul;
I' in i | dn- ~,,k al i oiitai | mi
«e/m hebben, proberen hul:
te bieden. [)e hulp ,1,,,,,- d«

van

1

"en

ii".

zijn in

Am

Groningen, w*
"er

In-

Zwolle Ze zijn aiW
rij het 's nachts

schillende hulpverleners wordt

de vertrouw

coördineert).

Het ..helpen" tiestaat ui'
'Hen van de rust in het
desnoods door één of meer (_.'
leden mt huis te pj
houdt men het gezin bij elk.i.u
Als gevaar dreigt voor een kind
kan uiteraard Wl I een kimt

achermingsmaatregel

De

bureaus
met de
te maken.

o

hebben overigens
Kinderbescherming

Verder wordt gezorgd dat aan
de primaire levensbehoeften van
het gezin is voldaan; vervolgens
kan men de oorzaken van di
handeling gaan uitzoeken en het
gezin gaan ..behandelen" Als de
situatie is hersteld, wal lang)
kan vergen, blijft noggeruimi

i
manier hulii

dwijnt ook de

is

de juiste
verleend ver-

mishandeling

De bureaus Vertrouwensarts

Medisch

Journaal
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Foto's fanfoar deoarloch

Feitsma van de Hommemastraat 13. Dronrijp. deelt
Mevrouw ook
ons mee,
weet waar de lot,, vandaan komt,
tlill /M nu
allevering van
die
in
de
10 maan werd geplaatst Van het onbekende gezelschap bij een hek. De
man m uniform, che rechts achteraan op de foto staat, is Fokke Boersma

,

lang geleden machimst was op de zuivelfabriek in Dronrijp. Boersma
was aflcomstig uit Mantgum. Mevrouw Pijlman, Achlumerstrat 16 Leeuwarden, vertelt ons, dat zij de namen kent van de drie kinderen die in de
aflevering \<m 24 maart stonden afgebeeld voor de winkel van Boorsma
jn weidurn. Die kinderen zipi Folkert, Jan en Froukje
Boorsma Folkert is
de vadei van mevrouw Pyiman. De vrouw die achter de kinderen staat,
|SGriet Sikkema. Ir. H. Gros, Van Roonhuysestraat 21, Leeuwarden vertelt
ons, dal ei volgens hem een fout moet staan in het bijschrift bij'de foto
van de beu.uu schoolklas wm Rauwerd, in de aflevering van 24 maart Er
Staal een dochtertje van juffrouw Havinga bij. Dat kan niet zegt de heer
Gros, omdat jui Havinga, Zijn moeder, in I_> 12 nog ongetrouwd was en ook
geen dochtertje had. /e trouwde m 1916 met de zoon van dedorpstimmerman te Katiwerd. ln 1917 werd hun eerste kind geboren: de heer Gros. En
dan meldt de heer Freark Dam, conservator van het Frysk Letterkundich
Museum en Dokumintaasiesintrum ons de naam van de onbekende jonge
vrouw ui de middelste ri) van de afdeling Oranjewoud van deJeugdbond
voor Onthouding. Het is /im zuster Roellje Dam uit Katlijk. Zij leefde van
1911 tot 1941. We zetten de serie vandaag voort met aflevering 218.
|K

De heer S. Couperus, Ypecolsga 5, stuurde ons deze foto van de mannen van de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm uit Woudsend en Hommeris-Jutrijp. Voor wie het niet meer weet: de Bijzondere Vrijwillige
Landstorm werd opgericht in 1918, als reactie op uilluüngen in de SDAP, die erop wezen, dat sommige

socialisten, onder wie Troelstra, dachten aan een .soe.«/e revolutie m Nederland. De BVL trommelde de
aanhang op, en die demonstreerde toen in Den Haag. Ook de afgebeelde BVL'ers uil Woudse.id en Hommerts-Jutrijp waren daarbij en ze zijn toen ook gefotografeerd. Achteraan van links naar rechts: Sietse
Wierda, negen onbekenden, Siebren Visser en Sjoerd van der Werf. Daarvoor: een onbekende. Pier Hoekstra,
Jan R. de Jong, een onbekende, Durk Fortuin, Willem „Moskje" , Anske Schotanus, een onbekende, Geale
de Vries, Siemen R. de Jong, Catrinus Nagelhout. Daarvoor: Johannes Osinga, Jan A. Posthumus, Sietse
Bakker, de aalmoezenier, de hulp ran de aalmoezenier, Jurjen Scherveer, Wopke Schilstra, Lammert J. de
Jong. Vooraan: een onbekende. letsen ten Brink, Luitzen J. de Jong, Sietse Dijkstra, Koop Visser. Inzender
zou graag de namen van de onbekenden te weten komen.

Abele

___________________________________________________________________________________________________

en Geertje de Vries uit Rottum mei hun zoons en dochters en hun wederhelften. De foto is van mevrouw
Janny Dtjk.stra-ten Hoeve. Sickengastraat 5, Wolvega.

on-M

_______________________________________________________\

1913. De foto, die ons werd toegestuurd door de heer R. M. Dijkstra, Rijksweg 174,
Irnsum, is genomen ter hoogte van de tegenwoordige vestiging van de SRV.

lijkheidsfeest

klas

van

I

van de bij- 1
zondere \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
lagere school in Oudega (W.), uit 1902. Rechts het schoolhoofd, de heer W. Kijne. Vooraan, vierde en
vijfde van links Jan en Jaap Kijne, zoons van de meester. De foto is van mevrouw Wilbrink-Kijne,
Tylkedam 47, Leeuwarden.
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Omloop 42
9201 CC Drachten

Tel. 05120-13935

Onder de namen

■

Repro brengen wij

-

ej.clus.ei_

meubelfcollektiesopde
markt. Het grootste

deelvan onze
produkten wordt
geëxporteerd naar een
aantal Westeuropese
landen, alsmedehet
Verre Oosten en
Canada.

behorende ontplooiingsmogelijkheden
ambieert, wordt verzocht om een schriftelijke
sollicitatie te richten aan de direktie van
Bouwbedrijf Reitsma BV, Omloop 42,
9201 CC Drachten.

bouwbedrijf reitsma

■

Ercfusii'ite.f tn
vafcmanschapjijn
binnen ons bedrijf

vanzelfsprekende
zaken

>

/
//

het leiding geven aan een klein team van administratieve medewerk.
het verzorgen van periodieke informatieverstrekking;
het opstellen en instandhouden van procedures
met betrekking tot de administratieve organisa-

controle.
;
_.„_..
FUNKTIE-EISEN:
diploma MBA, studerend voor
tn

Kfl

W

is een onderdee. va n de
K

Mij b.v
oosthoek. VerkoopUitgeverijen
B.V.

ADVISEUR/VERKOPER

Korte
taakomschrijving:

interne

-

- ruime administratieve ervaring,brD;
waarbij erva-

-

_

Gevraagd
wordt:
Gevraagd woroi.

r j ng binnen een accountantsorganisatie de

voorkeur geniet;
leeftijd ca. 30 jaar.
Voor de funktie is met name organisatievermogen< ne t in staat zijn medewerkers ie inslri.
en t mo( i iVrt alsmede bekendheid met automatische gegevensverwerking een eersie vereiste.

.„

e

_____________l_l l________^^l

wer Groep Algemene
verkoopactrviteiten ,n deze regio.
Ter versterking van onze
op korte termijn één

ADMINISTRATEUR

k.

CastleFuriiiriirt-i-H

Hij, die het zelfstandig werken met de daarbij

Op korte termijn hebben wij plaats voor:

FUNKTIE-INHOUD:

D n ll jLGi»h__irn
DOll_CoCUiU|l

Voor een juiste taakvervulling is naast enige
jaren ervaring en een commerciële instelling
een HTS opleiding noodzakelijk.

____________________

MM^^^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^B^^^^^^^^^^^^M

/Bouwbedrijf
Kalkulator/
een

ÉkMm

__________________^^^

Reitsma BV te Drachten vraagt

8

«^
m/ v

van de door ons beschikbaar gestelde of aan__
sen van panicu |,eren. met de doelstelling .„,,**
naslagwerken als ook inte ess
verschaffen over onze diverse
aanschaf.
te zetten in
h_., n«k__n

, ,^

persoonlijkheid
O een verkoop gerichte
ele eigenschappen
contactU

in de
jaar

O bereidheid om ook

O

min.

leeftijd 25

avonduren

te

werken

op basis van een garant,,
Geboden wordt: O goede prov.s.eregel.ngkm-vergoeding voor eigen inkom*
ue
dan
wel
auto
bedrijfsauto
o

O interne opleiding
O goede secundaire arbeidsvoorwaarden

ons beGezien het internationale karakter van Engelse
en
Duitse
drijfis redelijke kennis van de
taal gewenst.

in de avonduren hebben wij „o,^
N B Ook voor een go__e bijverdienste
op freelance basis.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

Verkoopmaatschappj, By. afd. P*^
Uw sollicitatie kunt u richten aan Oosthoeks
Savannahweg 60, 3542 AW Utrecht, tav. dshMtH. Schout* (tel
030-434944).

plaatsingsmogelljkhaid

reiszaken.

_,„ BoU&Scharp
■

haersmahiem

i

De Stichting Christelijke Bejaardenzorg beheert in Buitenpost het bejaardencentrum „Haersmahiem" met een capaciteit van 86 verzorgingsplaatsen.
I.v.m. haar benoeming tot directrice van „Haersmahiem" van het huidige hoofd
verpleging/verzorging ontstaat met ingang van 1 juni 1984 een vacature voor de
functie van

HOOFD VERPLEGING/
VERZORGING m/v
DE TAAK OMVAT:
leiding geven aan en coördineren van de werkzaamheden van het verzorgend personeel met
bijzondere aandacht voor het medisch en verpleegkundig aspect van de verzorging;
het waarnemen van de directrice tijdens haar

-

- afwezigheid;
het in overleg
directrice en andere hoofden
- van
dienst bevorderen van een optimale leefmet

en werksfeer.
VEREISTEN:
een grote betrokkenheid bij de problematiek
van de ouder wordende mens;
een diploma verpleegkundige A/B of A;
leidinggevende en organisatorische kwalitei-

-goede contactuele eigenschappen t.o.v. bewo- ners
en personeel;
ten;

het
- dedoenbereidheid
van bereikbaarheidsdienst;
dan ca.
- leeftijd
35 jaar;
Protestants- positief
Christelijke levensovertui-

"'

ZUIDHORN

tot

niet jonger

9'n9Ervaring in soortgelijke
functie strekt tot aanbevehng-

GEBODEN WORDT:
arbeidsvoorwaarden en
salariëring overeenkomstig de CAO-bejaardente-

-

huizen;
opname in het PGGM-

GEZOCHT ISOLATIEDEALERS
BESTAANDE BOUW

rJÖJh

$g£

is een gekombmeerd verpleeghuis waar 215 bewoners worden verpleegd,
begeleid en gereaktiveerd. Daarnaast vindt er dagbehandeling plaats.
De afdeling opleiding verzorgt de inservice-opleiding van
leerlingen tot ziekenverzorgende.

+

zestig

hoofd
opleiding (m/v)

Voor onze afdeling Research and Development (R&D) vragen wij t.b.v.
praktische ontwikkeling en trouble shooting een jonge, beslist inventieve

Het te voeren assortiment is een kompleet pakket na-isolat
produkten waarin ondermeer spouwmuurisolatie,
dubbelglas, kozijnen en produkten voor renovatie.

Schriftelijke reakties met vermelding van uitgebreide
bedrijfsgegevens onder nummer 1000 van dit blad.

~

ver. bedrijven
de leeuw
jellema b.v.

w_^

/

TAAKINHOUD:
de organisatie en coördinatie van de opleiding tot ziekenverzorgende;
bewaking en ontwikkeling van het leerplan;
beleidsvorming ten aanzien van de praktijkbegeleiding.

Verenigde Bedrijven De Leeuw Jellema b.v. zoekt voor haar
hoofdkantoor te Gorredi|k een representatieve

telefoniste/receptioniste

WIJ VERWACHTEN VAN KANDIDATEN:

TEBEL PNEUMATIEK is een jong een groeiend bedrijf dat pneumatische
komponenten zoals cilinders, ventielen e.d. ontwikkelt, fabriceert en
verkoopt. Ook komplete, zeer speciale pneumatische systemen zijn in
het produktiepakket opgenomen.

marktbewerkingsaktiviteiten.

bij voorkeur part-time (80%), in de rang van hoofd verpleegkundige.

-

PIMEUMATIEK

Vooraanstaande Europese fabrikant van isolatiematerialen
zoekt kontakt met serieuze bedrijven voor uitbreiding van d
bestaande franchise organisatie.
Bedrijven die al bekend zijn met isolatieverwerking in renovatie e
nieuwbouw genieten de voorkeur.
Na een gedegen opleiding en trainingsprogramma ontwikkelt de
isolatiedealer zelfstandig commerciële

Per 1 augustus 1984 zoeken wij een:

- pensioenfonds.

betrokken.
Met de hand geschreven sollicitaties met volledige inlichtingen voor 20 april te
zenden aan het bestuur van „Haersmahiem", Eringalaan 8, 9285 TR Buitenpost.
Nadere informaties zijn te verkrijgen bij het huidige hoofd verpleging /verzorging, mw
Van Noord, telefoon 05115-1815 (werk), 05115-3599 (huis).

ALFA-LAVAL GROUP

aft

POSTBUS 40
8471 AA WOLVEGA

„HET ZONNEHUIS"

In de selectieprocedure zijn directie, bewonerscommissie, staf en personeelsraad

OC TEBEL

f

een voltooide verpleegkundige- en docentenopleiding;
- ruime
leidinggevende en onderwijskundigeervaring, bij voorkeur in de
- opleiding
ziekenverzorging;
protestants-christelijke
levensovertuiging zijn toegedaan.
een
Arbeidsvoorwaarden conform CAO-Ziekenhuiswezen.
Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door de heer F. J. Aardema,
hoofd verplegingsdienst, terwijl u uw sollicitatiekunt richten aan de heer
W. Oving, personeelszaken.

De voor deze funktie geschikte kandidate heeft:

ontwikkeling
- een goede algemene
in
ervaring
een soortgelijke funktie
- ruime
- een duidelijke en beschaafde stem.

Indien u meent aan de gestelde voorwaarden te voldoen, nodigen wij u gaarne uit uw sollicitatiebrief te richten aan:
Verenigde Bedrijven De Leeuw Jellema b.v.. t.a.v. mevrouw
J.K. de Haan, Postbus 16, 8400 AA GORREDIJK.
\j lid van de Van Wijnen Groep

HTS-er
(of overeenkomstig niveau)

Wij vragen:
_.
enige jaren praktische ervaring
redelijke beheersing van Engels en Duits
spoedige indiensttreding
"k belangstelling voor, beter nog ervaring in pneumatiek strekt tot aanbeveling

*__

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke sollicitaties richten aan de
afdeling Personeelszaken van TEBEL Machinefabrieken 8.V., postbus
370, 8901 BD Leeuwarden.

Het bestuur van de Martena-Stichting vraagt voor haar verzorgingstehuis
„Martenahiem" te Tzum wegens benoeming elders van de huidige funktionaris
een

DIREKTEUR m/V
Het centrum heeft 68 verzorgingsplaatsen.
Daarnaast exploiteert zij 71 aanleunwoningen.
Er werken, inklusief part-timers, ruim 30 personeelsleden.
De te benoemen funktionaris zal worden belast met de algehele leiding onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.
Van de sollicitanten wordt verwacht, dat hij/zij:
zorg draagt voor een goed woon- en leefklimaat voor de bewoners
regelmatig kontakt onderhoudt met individuele bewoners
het werk van de bewonerscommissie bevordert en stimuleert
belangstelling heeft voor de leef- en denkwijze van bewoners
zorgt voor een goed werkklimaat en een daarop afgestemd personeelsbeleid

--het bestuursbeleid voorbereidt en uitvoert
-- goede
contactuele eigenschappen heeft
heeft in een organisatorische- en leidinggevende funktie, bij voorkeur
- ervaring
in de bejaardenzorg
op de hooote is en blijft van ontwikkelingen in het intramurale bejaardenwerk
-- een
goed zakelijk en administratief inzicht heeft
is, de Stichting op
wijze te vertegenwoordigen bij
- in staat relaties
opleiding heeft, welke hierbij aansluit, zo mogelijk aangevuld
- een
de
direktie opleiding van de L.5.0.8., of bereid is deze laatste
gaan volgen
is bereikbaarheidsdiensten vervullen
-- bereidwonen
in de beschikbare direktie-bungalow
voert

Hè Hè, na zon dag hard leren even lekker de krant lezen.

ASS. TECHNISCH
INKOPER

representatieve

externe

met

te

te

gaat

Aanstelling: de CA.O.-bejaardentehuizen is van toepassing op de
arbeidsvoorwaarden. Opname in het P.G.G.M.-pensioenfonds.
Indiensttreding zo spoedig mogelijk.
Bij de selektie worden ook bewoners en medewerkers betrokken.
Een medisch onderzoek zal, een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van
de selektie-procedure.
Desgewenst kunnen nadere inlichtingen worden ingewonnen bij de huidige
direkteur, de heer J. H. Dekker. Telefoon verzorgingstehuis 05174-2324, privé
05174-2384.
Eigenhandig geschreven sollicitaties, met uitvoerige inlichtingen en vermelding
van referentie-adressen, dienen voor 20 april binnen te zijn.
Sollicitaties te richten aan: bestuur Martena Stichting, p.a. de heer R. Lubberink,
Ds. van Dijkstraat 4, 8804 RC Tzum.

Leopack B.V. is een zelfstandige,

internationaal geonënteerde

onderneming, waarin verpakkingen
voor o.a. eieren, fruit en vlees worden
geproduceerd. Daarnaast worden in
het buitenland projekten uitgevoerd in
het kader van de verkoop en het in
licentie beschikbaar stellen van
proceskennis, produktie-ervanng en
produktiemiddelen.

Voor onze afdeling INKOOP zoeken wij
voor direkt een

assistent

Voor een goede funktievervullmg
achten wi| van wezenli|k belang een
goede uitdrukkingsvaardigheid in
woord en geschrift, flexibiliteit,
inventiviteit, een

systematische

aanpak en het vermogen om zo. e

solistisch als inteamverband te
kunnen werkm
Een redeli|ke k .nms van de Duitse
Engelse taal is nodig

.

Hoewel ervaring in een «echmscn

:r.____r_i:_r_*>

TECHNISCH

""b"""

INKOPER

Leeftijdsindikatie: ca. 25 jaar.

Zijn taak omvat de inkoop van gronden hulpgrondstoffen en technische
materialen.
Aspekten hiervan zijn onder meer

Een medisch en psychologisch
onderzoek maken deel uit van de

voorraadbeheer, inkoopdokumentatie,
offerteaanvraag. voorbereiding
inkooporders. bewaking levertiiden

faktuurkontrole en
klachtenafwikkeling.
„
A
Aanstelling

zal vooralsnog geschieden
op basis van part-time en tijdelijk.

waarbij een volledig dienstverband
voor onbepaalde ti|d na enige tijd tot
de reële mogelijkheden behoort.
Wij vragen een TECHNISCH-

KOMMERCIEEL medewerker, met

vooropleiding M.T.S. wtb. b.j voorkeur
woonachtig in Franeker of naaste
omgeving.

selektieprocedure.

~

„

_._...,

~„_, voorzie"
Uw schr,ftel,lke sollicitatie,
van relevante informatie, ge»e w
spoedig mogeli|k te richten aa
hoofd personeelsdienst van
Leopack B.V.
Zuktelljk. Induetrieweg 3
8801 JB FRANEKER
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„IN ARGENTINIË WORDT GEEN VAN HEN MEER LEVEND AANGETROFFEN"

los te krijgen, voornamen, adressen. Maar ik geloof' zeker dat wij
voldoende bewijzen zullen vinden om de belangrijkste schuldigen voorgoed op te sluiten".
Waarom deze zware taak met
opgedragen aan een parie __-___."

(Van onze speciale verslaggever)
Met een vriendelijke glim-

de voorbijgangers
lach vroeg /ij op

het Plaza de la
hij de obelisk
Hepublica van de Argentijnse
hoofdstad om met hun handtekening de actie van de Dwaze
poeders van hel Plaza de Mayo

-

„Dat zeg je nu wel, en dat

nn de moeden van de Plaza de

was een van hen,
die .il sinds i*>77 elke donderdag voor hei ro/e paleis, van
waaruit tot eind vorig jaar de
te steunen, /ij

Mavo ook, maar een parlement.n
re onderzoekcommissie zou geleld
hebben tot dagenlange diSCU
er zouden politieke spelletje
speeld zijn. Deze commissie is volledig apolitiek en bestaat uit mensen die onafhankelijk zijn en allen pure democraten. Deze mensen nebben meer kans van slagen
dan een parlementaire onderzoekcommissie, want in di
schiedenis van ons land hebben
parlementaire commissies nooit

wrede generaals regeerden, om

terugkeer

kinderen

van

hun verdwenen

vragen.

Op de vier wanden van de obelisk waren de portretten geplakt
v ,ui honderden verdwenen jon■ensen meisjes; dal van haar zoon
ook. Zijn naam had /ij geborduurd

,

opeen witte hoofddoek. Ondanks
j plooien kon je leien dat hij Antonio heette. „Wilt uw handtekening plaatsen?**, vroeg zij een
(

(

veel uitgehaald",

_

-

Gelooft u dut alle verdwenen
mensen dood zijn?
„Helaas kunnen wij niet aan die

oiul'ii'. streng ogende man. Die
strak aan. sloeg eerst
op hei forrechterhand
zijn
met

keek haar

constatering

-

werden gelijkertijd met hun
die in gevangenschap
„We zullen blijven vragen dat onze kinderen levend terugkeren", zegt Hebe zijn geboren, zijn doorgaans aan
militaire of politiemensen toeverde Bonafini (derde van links).
trouwd, als ze tenminste niet ook
vermoord werden. Kan ie je voornapt

beel hij haar
i
Later in het kantoor van de „Levend terugkeren" staat boven een portrettengalarij van duizenden verdweMoeders kon zij er nog «'m nen Argentijnen op een obelisk in het centrum van Buenos Aires.

huilen. „Dat zijn de mensen die
hun misdadige oorlogsverleden in

ouders, of

stellen wat er spiritueel en emo-

Duitsland

ven.

De leidster van de 'Moeders van
het Plaza de Mayo', Hebe de Bonafini. is het in het geheel niet
eens niet de wijze waarop de democratisch gekozen regering van

president Raoul

Alfonsin het probleem van de duizenden vermisten aanpakt.
.IV militairen hebben nog
steeds veel le veel nacht en Alfonsin kan tegen ben niet verder
gaan dan zij hem toestaan. Al
gewone sterveling steelt, dan
moet hij voor de rechter verschijnen en staat geboeid tussen twee
politiemannen in. De militairen
verschijnen in vol ornaat met hun
handen in hun zakken, of ze komen helemaal niet Alfonsin
spreekt de strijdkrachten toe in
hun kampement La Perla in Cordoba. dat tijdens de jaren van onderdrukking bet grootste concentratiekamp van Argentinië i
Hg moet veel harder tegen
de militairen optreden".
Hebe de Bonafini heeft twee
ikinderen* verloren %u de 'Guerra
iSucia'. de 'smerige oorlog', waarin
het le^er van gt ner.ial Jorge Videla lukraak, genadeloos en zonder vorm van proces de guerrillero's van de Monteneros uitroeide.
Daarbij werden ook duizenden
onschuldigen uit hun huizen gesleurd, die nooit meer terugkwamen. Zij heeft het geweten van de
wereld wakker geschud, door de
generaals te tarten en elke donderdag vreedzaam en met vele andere moeders, die hetzelfde lot beschoren waren, rond te lopen op
het Plaza de Mayo voor het n
ringspaleis. Een struise vrouw,
pc ogen achter brilleglazen
Zij heeft haar tol betaald voorde
herstelde democratie, maar daar is
haar taak niet mee volbracht. Zij
heelt het al zo vaak gezegd, maar
toch vloeien steeds haar tranen:
„Wij willen weten waar onze
verdwenen kinderen, onze zonen
in dochters en waar onze mannen
zijn gebleven. Wij weten nu niets.
achterhalen wie ze
Wij willen
hebben weggehaald, wie ze hebbui berecht wie besloten hebben
dat ze mm sten verdwijnen, wie
ze gemarteld, wie heeft ze
ven, welke dokter heeft de
valse overlijdensakten geschreven, waar is het personeel van de
kerkhoven dat zich over hen heeft
■ntfermd, in wat voor vrachtau-

tioneel met die kinderen gebeurt
wanneer ze ooit te weten komen
waar hun oorsprong ligt?".
All schrijver reuliseert u zich
natuurlijk heel goed dut niet al-

-

leen de vermoorden, muur ook ét

moordt'nuurs Argentijnen zijn.
„Natuurlijk ziin dat ook Argentijnen. Haar datbewijst niet dat de

Dwaze Moeders wachten
tegen beter weten in
op verdwenen kinderen
ren in gevangenissen geboren. De
moeders zijn vermoord; de kinderen ziin aan andere ouders gegeven. Af en toe komen wij zulke
kinderen op het spoor. Ik neb tegen de ni
;i het Plaza de
Mayo
lat wij door zullen
ons onderzoek. De Nationale Commissie voor de Ver-

dwenen Personen heeft duizenden aanklachten gekregen, die
worden stuk voor stuk onder-

zocht. Die commissie heeft voldoende mogelijkheden, want ook
wij willen de schuldigen vinden
en wij willen hen voor net gerecht
brengen ".

Militairen
De man die ervan verdacht
wordt als politiecommandant de
hoofdschuldige te zijn van de verdwijningen, de martelingen en

Ramon
moorden,
generaal
Camps, zit gevangen in een kamer
op de tweede verdieping van de
staf van het Eerste Argentijnse
Legerkorps in Buenos Aires. Hij
heeft het vertrek ingericht als een
commandopost en bereidt er zijn
verdediging voor. Zijn vrouw en
beide zonen bezoeken hem regel-

deel en zullen door de krijg
worden berecht. Wij hebben aan
dat systeem wèl kunnen toevoegen dat alle vonnissen van militaire rechtbanken die betrekking
n op de periode van de dic-

tatuur, moeten worden bekrach-

tigd door de burgerlijke rechter.
„Er is in de behandeling die de
generaals en admiraals Krijgen
verschil of zij in preventieve
hechtenis zitten omdat er al beschuldigingen tegen hen zijn ingebracht, of niet. In het eerste geval
zitten zij in de militaire gevangenis en in het andere zitten zij in
een soort verzwaard huisarrest en
hebben dus meer vrijheden ".
„Wij hebben in de verkiezingsstrijd gezegd dat wij de schuldigen
aan de moord op duizenden jonge
mensen voor hun rechters zullen
slepen. Wij willen de rechtsstaat
herstellen en zullen geen speciale

tribunalen oprichten. Daarmee
stellen wij het justitiële apparaat
voor een zware proef, maar het
moet dat aankunnen. Wij houden
ons aan de rechtsregels en dat nemen helaas velen ons kwalijk".

over deze commissie. Hebe de Bonafini wil een parlementaire enquête. „Als burgers hebben wij
volksvertegenwoordigers gekozen die tot taak hebben de gruwelen van het militairebewind helemaal tot de bodem uit te zoeken.
Wij willen een open debat en

openbare verhoren '.
„Ik geloof wel dat de leden van
de nationale commissie de bedoeling hebben om naar vermogen te

onderzoeken wat er gebeurd is,
maar zij hadden voor die eer moe-

bedanken. In die commissie
zitten mensen die wij enorm
waarderen en we willen ons niet
tegen hen keren. Maar wij zijn
bang dat die commissie iets gaat
doen wat wij niet willen; een moten

nument oprichten.

Onze kinderen

die verdwenen zijn, wilden gewoon leven, zij wilden niet sterven. Zo lang wij niet weten wat er
met hen gebeurd is, willen wij
geen monumenten. Als dat er
komt, gaan wij daar elke dag tegen protesteren".

-

Wat kunnen de moeders dan
nu nog doen?

„Wij zijn dinsdag begonnen officieel aanklachten in te dienen
bij de burgerlijke rechter. Van ons
matig.
Direct na de machtsoverdracht gaan er 947 optreden als aanklaDe beul van het militaire begers tegen allen die in de provinpresident Alfonsin de Natiowind, admiraalRuben Chamorro, heeft
cie
Buenos Aires actief zijn gewordt ervan verdacht de hand te nale Commissie voor de Verdwegedurende de periode van
weest
nen Personen ingesteld. Hij heeft
hebben gehad in de dood van bijdaarvoor een aantal onpartijdige onderdrukking van '76 en '77.
na de helft van alle verdwenen
Daarna komen alle moeders die
uitgezocht uit de rechtermensen. Hij zat eerst gevangen in mensen
lijke macht, uit commissies voor kinderen hebben verloren in '78
het Mariahoofdkwartier aan de de
en '79 aan de beurt, en daarnaalle
mensenrechten, uit de univerhaven. Sedert een paar weken is
ijn hun lijken vervoerd, wie hij overgebracht naar een speciaal siteiten en uit de wereld van de volgende jaren.Wij vragen aan de
mensen die zich tijdens de rechter om deze aanklachten niet
de chauffeurs, wie, wie,
i
hut op een van de oor- kunst:
op te splitsen in 900 zaken, want al
' ingerichte
dictatuur
herhaaldelijk op humahepen die betrokken zijn gedeze aanklachten zijn één. Dat
gronden
nitaire
hebben
verin hel roze paleis zijn de gem
actief
weest bij de Falkland-oorlog. Hij
wordt
onze kracht; wij gaan de
bejaarde
zet.
Voorzitter
is
de
verdwenen. Hun plaats is in- krijgt daar bezoek van zijn kinde- schrijver Ernesto Sabato, van
strijdkrachten
aan de basis aanwie
nen door de gekozen p
ren en vrienden. Maar dat worden
pakken.
(l( ui
Aan
die
basis weet men
in
Nederland
de
onlangs
vertaling
Raoul Alfonsin en zijn minis- er steeds minder, want die voelen
goed wat er in die jaren is
heel
ll' van binnenlandse zaken
van
boek
gra„Van
helden
en
zijn
en zich gecompromitteerd
gebeurd".
ven" is verschenen.
vertrouwensman, Antonio TrocMassera,
Admiraal
Emilio
lid
is klein, breed en goed„Als wij het niet zo doen, dan
De moeders van het Plaza de
IlijDeze
van de eerste militaire junta in
bijna 60-jarige volMayo
tegengebeurt
staan
zeer
kritisch
hier hetzelfde wat in
1976, die in zijn machtswellust
''ll" d di mui raat is de politieke
zag
als de toekomstige
waakhond van de president. Ibi zichzelf
van Argentinië en allen
onderzoek naar het lot van de ver- president
liquideerde die hij op zijn weg teArgentijnen berust bij genkwam,
zit in de gevangenis
Z1.l" departement.
van Buenos Aires. Nadat hij uit de
In zijn rijk gclambrizeerde junta was
zette hij zijn
Werkkamer legl bi| beide handen praktijken gewipt,
op eigen houtje door.
voor zich optafel. „Wij wilj'l"'"
Een verzoek tot voorlopige invrij(ii niets
verborgen laten en zulheidstelling werd onlangs afgel(" 'ot de
bodem gaan. Dat neemt wezen.
Biel weg <ja t 00k wij niet in staat

De moeders

Argentijnen daarom in v_
slecht zijn. De mens is altijd en

tJ hetzelfde. Het kwaad be-

ijn om verdwenen' volwassenen
terug te brengen. Wij lul.
<'v''| nd
nadat wij aan de regering zijn
pkornen op 10 december vorig
Tegenover de beschuldiging
«Bar, bet hele land meter voor mcvan
de moeders van het Plaza de
Ur uitgekamd. We
hebben een on- Mayo, dat de militairen te veel
derzoek laten instellen in alle
plaatsen waar wij zouden kunnen vrijheid krijgen, zegt minister Antonio Troccoli: „Het militaire
'eden dat er een concentrarecht
in ons land uit de pe"ekamp was ingericht of een ge- riode dateert
van
Peron, 33 jaar
generaal
nemie gevangenis. Alle militaire
geleden.
wij niet
Dat
recht
hebben
"ampementen hebben wij onderzelf gemaakt, dat hebben wij
gehaald. Wij zijnier abso- geërfd en ligt verankerd in de
zeker van dat er na 10 decem- Grondwet.
Wij moeten ons als
"iemand meer In heel AlgenUnië tegen zijn wil in het geheim rechtsstaat daar aan houden. Die
bepaalt dat alle misdavastgehouden. Dal bete Krijgswet
den, ook van civiele aard, die ge«mtdal mdit land-voor het buipleegd zijn in militaire oorden, of
nd kan ik niet spreken hein opdracht van militaire comin verdwenen
mensen
mandanten,
door de krijgsraad
meer levend zullen worden aan- moeten worden
behandeld. De
M< trollen
militairen die vastzitten, zijn dus Overal in Buenos
■■Kinderen wel. Er zijn kinde- gevangenen van hun eigen onder- gen. Vrijwilligers

eenmaal in de wereld, de
mens is in alle tijden en op alle
plaatsen onderworpen gev
aan het kwaad. Daarom verbieden
alle grote godsdiensten het k
en dreigen met eeuwige straffen".
„Nog niet zolang geleden w.is
hier een Duitse journalist en die
zat in dezelfde stoel als waar jij nu
in zit en die verbaasde zich t i
dat in een beschaafde samenleving als de Argentijnse zulke
übtigheden hebben kunnen
nen. Ik heb hem er bescheiden aan moeten herinneren _l.it
een van de meest beschaafde volkeren van de wereld, een yolk dat
staat nu

Minister Antonio Troccoli: elke dag met de
dood bedreigd.
Duitsland is gebeurd. Daar heeft
men in '45 niet iedereen willen
veroordelen. Zij kregen de kans
om hierheen te komen om onze
soldaten op te leiden tot moordenaars. Om dat te voorkomen, gaan
wij door tot het uiterste, tot wy
niet meer kunnen".

-

Wanneer komt het moment
waarop de moeders aanvaarden
dat hunkinderen niet meer /"
Tranen wellen in de ogen van
Hebe de Bonafili. „Wij zullen blijven vragen dat onze kinderen levend terugkeren. Dat doen wij om

het leven zelf te beschermen, ook
al weten wij wel beter. Door hen
levend terug te eisen, kunnen wij
de schuldigen blijven zoeken.
Daarom aanvaarden wij hun dood
niet, totdat wij weten wat er gebeurd is".

- Hoeveel verdsvenenen ziin er.
er circuleren zoveel lijsten. President Alfonsin spreekt ian 10.000,
de nationale commissie t_tn 8600,
en steeds is daar het cijfer vun
30.000?

„Er zijn 8600 aangiften gedaan.
Maar de Moeders van de Plaza de
Mayo blijven erbij dat het er
30.000 zijn. Er zijn zoveel mensen
du- angst hebben en de verdwijning niet durven aangeven. Zij
willen niet laten wéten aan hun
anderekinderen en aan hun familieleden dat zij een kind hebben
dat ervan verdacht is tot terroristische organisaties te hebben behoord. Ook zijn zij ooit bedreigd
als zij aangifte zouden doen. Er is
zoveel angst onder de mensen. Ik
heb heel veel vrienden van mijn
verdwenen zoon aangegeven.
Hun ouders durfden niet. Van een
van die jongens zijn de beide ouders gestorven. Er was alleen een
jonger broertje over. die was te
bang om aangifte te doen. Ik heb
dat gedaan, omdat zijn broer als
een kind voor mij is geweest ".

dwenen

Krijgswet

*

ontkomen".

Ook de kinderen.
„Neen, de kinderen die gekid-

mulier dat /.ij voor hem hield en
stak vervolgens zijn arm trillend
schuin naar voren. „Sieg Heil!",

zijn ontvlucht en hierheen zijn gekomen. Hier hebben
zij on/e jonge soldaten opgeleid,
die later onze kinderen uit onze
huizen lubben gehaald, hen hebben gemarteld, /onder vorm van
proets hebben omgebracht en in
zee gegooid, of naamloos begra-

enquêtecommissie-1

/."

steboven
JuiU
"'
J'ordt

-

Aires worden levensgrote beeltenissen van verdwenen mensen opgehanhebben er zeker 30.000 gemaakt van papier en karton.

- Wordt u wel eens bedreigd?
..Ik? Ik word permanent bedreigd. Gisteren nog werd mij [nr

gruwelijke dood aange-

schrijvers, dichters, filosofi
nusici van de hoogste orde
voortgebracht, ook Hitler beeft
geproduceerd. En zo kan je doorDe Fransen hebben in Al-

"

wreedheden zomi
Zelfs een ri
yolk als het Zweedse heeft tijdens
zijn 30-jarige oorlog zich wreed
en sadistisch gl
En wat te
n van de honderdduizend» n
nse doden onder de Amerikaanse atoombommen. Er zijn boyen.

Ziin ogen worden steeds slet liil
donkere bril en
duister. Eriu sto
Sabato, een van de grootste hedendaagse schrijvers van het Latijnsamerikaanse continent, die in
zijn boeken de eeuwige strijd van
de mens tussen beschaving en barbarij beschrijft Hij woont buiten
de stad in een donker huis. verscholen achter hoge bomen. Al jaren kan hij niet meer schrijven
omdat zijn ogen te slecht zijn. Nu
schildert hij nog, neo-impi'
nistische portretten van schrijKafka, Dostojewski, Sartre.
President Alfonsin heeft hem
gevraagd om het voorzitterschap
van de Nationale Commissie voor
de Verdwenen Personen op zich
te nemen. Hoe voelt een zo subtiel
schrijver zich als voorzitter van
een commissie, die alle gruwelen
uit de donkerstenacht van de Argentijnse geschiedenis aan de dag
ter
ij draagt een
zit het liefst in het

brengen?
„Hoe denk je dat ik mij voel:
lijk, geteisterd. Wij staan
voor een taak die heel zwaar is.
onaangenaam en wij zijn bemoet

las!

met

een enorme verantwoor-

delijkheid. We hebben de indruk
dat wij moeten proberen water uit
zee te halen met een mandje. Volgens de opdracht van de president
moeten wij de aanklachten van de
familieleden van de verdwenenen verzamelen, die aanklachten
onderzoeken, zo mogelijk de verdwenen mensen en kinderen opsporen, de schuldigen zoeken en
de zaak overgeven aan de rechtbanken. Ten slotte zullen wij over
drie maanden een eindrapport
met een uitvoerige omschrijving
van ons werk en onze bevindin-

gen produceren".
Er wordt gezegd dal u uw portefeuille aan de president heeft
willen teruggeven, maar dat hij
dat heeft geweigerd?
„Ik ben herhaaldelijk bij Alfonsin geweest, maar dat bericht is
volledig vals. Het is typerend voor
de houding van velen tegenover
onze commissie. Wij werken onder enorme druk; te beginnen bij
de strijdkrachten die ons proberen
te manipuleren. En dan zijn er de
voortdurende anonieme bedreigingen met de dood of met ongelukken. Maar wij gaan do'
zullen onze taak volbrengen. In
de drie maanden die wij aan het
werk zijn. hebben wij ong'
4000 aanklachten verwerkt. Vele
daarvan berusten op deugdelijke
bewijzen en hebben wij reeds
doorgegeven aan de justitie."
„Ik kan je verzekeren dat de
hoofdrolspelers in de onderdrukking zeer zware straffen kunnen
krijgen op grond van die bewijzen. Ongeveer 10.000 mensen
werden uit hun huizen gehaald of
gewoon op straat opgepakt, werden gemarteld en vermoord. Maar
dat alles gebeurde in nachtelijke
operaties en in de clandestiniteit.
Het is heel moeilijk om de juiste
schuldigen aan te wijzen, namen

-

vendien geen wredere oorlogen
dan burgeroorlogen. Kijk naar de
afscheidingsoorlog in Anierika.de
burgeroorlog in Spanje. En ik wil
t de genocide van de Russen
in Afghanistan niet vergeten. Begrijp goed dat ik dictaturen haat
en niet alleen die van rechts".

De regering
De minister van binnenlandse
zaken. dr. Antonio Troccoli.
van overtuigd dat het onderdrukkingsapparaat van de militaire

dictatuur geheel is ontmanteld.
„Wij zijn nu bezig met de omscholing van de basis. De mensen van
de veiligheidsdiensten hebben ti|densde militaire dictatuur een opleiding genoten die geheel afwijkt
van wat in een democratische samenleving aanvaardbaar is. We
hebben hun leiding afgea
willen het hele opleidingssy
veranderen. Dat gaat niet van de
ene op de andere dag. Er zijn afschuwelijke gewoonten in het
korps binnengeslopen, die I
gecorrigeerd moeten worden.
Daarom moet niemand zich erover verbazen dat er nog
dingen gebeuren die herim
aan de dagen van de dictatuur. We
hebben met alle kracht alle martelmethoden afgezworen, dit
bruikelijk waren geworden bij
ondervragingen. De veilighi
diensten moeten leren werken
met moderne en beschaafde
nieren om achter de waarheid ta
komen".

- Ik hoorde vun de moeders van

de Plaza en van Erneslo Sabalo
dat zij nog steeds met de dood bedreigd worden.
„Natuurlijk worden zij dat",
Troccoli, „dat worden wij,
ministers, ook. Elke dag. Niemand
ontkomt daaraan. Maar u komt

ook uit een continent, waar terrorisme heerst. Wie is daar
van zijn leven? Maar daarom hoef
j' nog niet hysterisch te worden
Vergeet niet dat wij een lelie
strijd moeten voeren. Ons land
ontwaakt uit een periode die heel
atypisch en abnormaal voor dit
land is geweest. Alles was gemilitarLseerd en het miltaire concept
heeft nu eenmaal niets met democratie te maken. Wij moeten dus
die samenleving grondig omvor-

men, niet alleen de militaren,
maar ook de burgers, want er zijn

er genoeg die van mening zijn dat
wij met de verdachten die onder
bescherming van de dictatuur
gruweldaden hebben bedreven,
op dezelfde wijze zouden moeten
omspringen als de moordenaars
van die dictatuur met onze verdwenen landgenoten hebben gedaan. En dat kan nooit de bedoe-

ling zijn. Die schande willen wij
nooit op ons laden".

I EEI

HBliTl

<__.__^

,"______________! __V

I IrK
____.»

*
dy't him/har dwaande hSlde sil mei it rie jaan

g0n;

-/

’

oan te stellen meiwurk(st)er sil yn
haadsaak bestean üt:

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:
onderhoud aan gebouwen en inventaris
onderhoud siertuin
technische dienstverlening t.b.v. het onderwijs
Salariëring volgens rijksregeling.
Nadere inlichtingen bij ir. J. Sonneveld, adj.direkteur, tel. 058 884995 (werk) of 05118
1357 (privé).
Sollicitaties binnen een week te richten aan het
adres van de school, t.a.v. drs. J. Walsma, di-

-

oanfragen;

ündersyk dwaan en foarskriften opstelle yn itramt
- fan
de advisearring oangeande de yntsjinne
oanfragen;

en advizen opstelle oangeande de
- rapporten
niisneamde oanfragen;
tasjen
- skriften;op it neilibjen fan de opleine foar- behanneljen fan miljeuklachten.

-

-

rekteur.

Fereaske:

ünderfining op it mêd fan de ütfiering Hinderwet,
- dêr.
ünderfining op it mèd fan de bestriding

--

Algemien:
It lean sil öfhinklik fan aldens en ünderfining op syn
meast f 4.746,-- bruto yn 'e moanne wêze.
In psychologysk ündersyk sil ta de seleksjeproseduere hearre.

It provinsjaal belied is derop rjochte it tal froulju

■
fcjlf

__

_^_

fan lüdshinder en benammen luchtforsmoarging in
oanrikkemandaasje is;
diploma HTS chemyske of fysyske technyk of
natoerkunde of dêr lykweardich oan;
goed mei minsken omgean kinne;
jin goed münling en skriftlik ütdrukke kinne;
rydbewiis BE en ree wêze om jins eigen auto foar
de tsjinst te brüken.

yn provinsjale tsjinst te fergrutsjen en it wurkjen
yn dieltiidfuort te sterkjen.

____

\m^^^—\

JLflp

onderlinge waarborgmaatschappij

algemeen provinciaal fries

W_

ziekenfonds u.a.

In verband met functiewijziging van de huidige functionaris
zoeken wij op korte termijn voor de afdeling Financiële Administratie een

I SOUSCHEF (M/V)
WmA

Wm£_

__

Kiftl
tsmS mms\W—\
W_\\*ess\\

~

Her Algemeen
Provinciaal Fries
Ziekenfonds is belast
met de uitvoering van de
ziekenfondswet en de
AWBZ voor ruim
-250.000 verzekerden
en de administratie van
000 verzekerden

Inde
0'
'ziektekostenverzekenng

leiding van de afdeling, welke bestaat uit de secties Boekhouding en Debiteurenadministratie,
alsmede de Salarisadministratie, tebezig moeten houden met ondermeer:
voortgangscontrole op de werkyens

VGNN m de provincie
Friesland.
Het APFZ heeft een
personeelsbestand van
±210 medewerkers.
In de regio Friesland
wordtin
gestructureerde

overlegorganen en
stichtmgen nauw
samengewerkt met de

andere in Friesland
werkzaam zijnde
ziekenfondsen

Ww

_m

zaamheden
interne controle op binnen de secties

uitgevoerde werkzaamheden en rapportage hierover
coaching van de sectiechefs
begeleiding van de geautomatiseer-

de boekhouding

H et gehele functioneren zal »_■__■■
geschie°j
den onder suPervlsie en verantwoordelijkheid van de Chef Financiële Administratie, met wie een nauwe samenwerking zal ontstaan.
De °P deze afdeling werkzame sectiefS
het kader Van de
delegatie van bevoegdheden binnen de
gehele organisatie, een grote mate van
j

hebben/

'"

zelfstandigheid.
c

Functie-eisen:
'

°P!*

,dm 9 °P

HAV9" aU'

3an9e"
RA en SPD
vuld met MBA
._.
jaar
3
in
ervaring
leidinggeven" m'
de functie op financieel administratief terrein
. delegerend vermogen
-I
' organisatorische en leidinggevende

n-

'
...

■
capaciteiten
van geautomatiseerde infor- kennis
matiesystemen
contactuele eigenschappen
- goede
goede
- woord enuitdrukkingsvaardigheid
in
geschrift
- leeftijd vanaf 30 jaar
Geboden wordt:
interessante en afwisselende
- een
werkkring
- uitstekende primaire en secundaire
arbeidsvoorwaarden

Een psychotechnisch onderzoek kan een onderdeel vormen
van de selectieprocedure.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het hoofd van de
afdeling, de heer J. v. d. Weij, telefoon 058 913923, toestel

308.

I

-

Schriftelijke sollicitaties te richten aan het hoofd personeelszaken van het Algemeen Provinciaal Fries Ziekenfonds, Harlingertrekweg 55, 8913 HR Leeuwarden.

directeur m/v

_

Anaesthesieverpleegkundige/
anaesthesie-

Algemene informatie
De Heerenveense Werkgemeenschap is een Sociale
Werkplaats met een industrieel karakter. Er werken
ruim 200 medewerkers krachtens de Wet Sociale
Werkvoorziening (WSW) en 40 ambtelijke
medewerkers. Het bedrijf kent diverse afdelingen,
onder andere voor hout- en metaalbewerking,
confectie-, electromontage- en
verpakkingswerkzaamheden en vervaardiging van
keramische produkten. De Heerenveense
Werkgemeenschap beschikt tevens over een
arbeidsrevalidatie- en een test- en tramingsafdeling.

-

kunnen beschikken.
Beleidsdinitiëring en -voorbereiding op
bedrijfsorganisatorisch, sociaal en commercieel
terrein ter advisering aan het college van
burgemeester en wethouders.
Zorgdragen voor de vertaling van het beleid in
taakstellingen en het toezien op een goede
uitvoering daarvan.
Zorgdragen voor het doen opstellen van planning,
begroting en jaarstukken.
Stimuleren van optimale samenwerking en
communicatie tussen de verschillende afdelingen
van het bedrijf.
Bevordering en instandhouding van een goed
sociaal beleid, in overeenstemming met de

contacten in de meest uitgebreide zin van het

De gedachten gaan uit naar een krachtige,
dynamische persoonlijkheid, die beschikt over:
aantoonbare management-kwaliteiten, blijkend
uit een ruime ervaring in een daartoe relevant te
achten functie in het bedrijfsleven of een non-

-

profit organisatie;
een opleiding op tenminste HBO-niveau, bij

voorkeur bedrijfstechnisch/organisatorisch of

bedrijfstechnisch/commercieel georiënteerd;
contactuele eigenschappen alsmede een goede

De belangrijkste taken bestaan uit het
bij anaesthesievemchtingen en het
bewaken van de patiënten.

Funktie-eisen:

- geestelijk en lichamelijk
gehandicapte mensen;
in staat zijn om op een verantwoorde wijze verder
- vorm
te geven aan het op
gebrachte
-

gang
proces
van inspraak van personeelsleden;
passieve beheersing van de Friese taal strekt tot

De gebruikelijke gemeentelijke
rechtspositieregelingen zijn van toepassing. Het
salaris zal afhankelijk van ervaring maximaal
/ 5.534,- bruto per maand bedragen. Het is niet
uitgesloten dat dit bedrag, nadat de
functiewaardering gerealiseerd is, verhoogd zal
worden.

Overige informatie
Een psychologisch onderzoek kan tot de
selectieprocedure behoren. De
medezeggenschapscommissie van de ambtelijke
medewerkers en het orgaan van overleg van de
WSW-medewerkers, de staf en de adviescommissie
van de „Heerenveense Werkgemeenschap" zullen
bij de selectieprocedure betrokken worden.
Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatiebrief
binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te
richten aan het college van burgemeester en
wethouders, p/a K. R. Poststraat 10, 8441 EP
Heerenveen onder vermelding van het nummer
84/4pin de linker bovenhoek van de enveloppe.

Heerenveen, 7 april 1984.

Bij de afdeling Elektrotechniek van de
HTS
bestaat een vacature voor de functie van

TECHNISCH

MEDEWERKER
Er moet zowel zelfstandig als in
teamverband kunnen worden gewerkt.

Bekendheid met

gebruik, onderhoud en

reparatie van (elektronische)
meetapparatuur strekt tot

aanbeveling.

Aanstelling vindt plaats volgens
rijksregeling in schaal 32 (/ 1.937 t/m
2.691). terwijl uiteindelijk schaal 45
(’ 1.977 t/m 2.834) bereikt kan worden.
Verdere promotiemogelijkheden zijn
afhankelijk van diploma's en ervaring.

’

’

Inlichtingen over de functie kunnen worden
ingewonnen bij de adjunct-directeur
Personeelszaken, ir. C. W. de Körver en bij
J. Zondervan van de afdeling
Elektrotechniek (058- 139125)

te zijn van het diploma
plus
anaesthesie-opleiding
A-verpleegkundige
volgens de richtlijnen N.Z.R. ol diploma opeiaticasMstent met differentiatie anaesthesie iN VR).

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden

zijn

konform de CAO

voor het Ziekenhuiswezen.

Informatie:
Omtrent de/e funktie kunt u informatie
verkrijgen bij Zr. G. Vermeer, hoofd operatiealdeling. Haar telefoonnummer is Or.'
toestel 210.

.

Sollicitaties:

De/e kunt u schriftelijk voor 21 apnl 19K4
nêhten aan de afdeling
P_rsoneel/aken.

£%"o*

Postbus 30034;
971)0 RM Groningen

DIAKONESSENHUIS

GRONINGEN
VAKSCHOOL

RUNDVEEHOUDERIJ
SNEEK

EUROBOEK is een dynamisch,
vooruitstrevend, jong en hardwerkend bedrijf en
zoekt voor baar kantoor te Haren op korte
termijn

enthousiaste jonge

VERTEGENWOORDIGERS
in de leeftijd van 18 tot 30 jaar.

Euroboek, gevestigd te Vianen. Laanakkerweg 16.
4124 PB. werft huis-aan-huis leden voor de
boekenclub ECI volgens het sectonsmg-system.

WIJ BIEDEN:
vast basissalaris (hoger dan minimumloon)
- een
22
vakantiedagen
- opname pensioenfonds
- gedegen
opleiding
- goede werksfeer
- goede toekomstmogelijkheden
in

Als deze funktie u aanspreekt, richt u dan uw brief

met persoonlijke gegevens, opleiding en eventuele
werkervaring aan bovenstaand adres, met
vermelding van ons kenmerk LC7-4/340S

Aangifte leerlingen vóór 30 april 1984

Doel: Beroepsgerichte opleiding tot:

A.)

VAKBEKWAAM
RUNDVEEHOUDER

Toelatingseisen:
Een diploma van een
1. lagere agrarische school
2. andere lagere beroepsschool indien examen is afgelegd op minstens B-niveau
t.a.v. twee vakken te kiezen uit: Nederlands, wiskunde, handelskennis, biologie
(kennis der natuur)

3. M.A.V.0.-4, daarmee

of

1.
2.
3.

gelijkstaand of hogere opleidingen, met aanbeveling voor de
vakken wiskunde, natuur- en scheikunde
en biologie.
een getuigschrift van:
overgang Havo 3 naar 4
algemeen voorbereidend jaar
algemene land- en tuinbouwcursus

B.) ASSISTENT

RUNDVEEHOUDER

aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

LEEUWARDEN

dient u in het be/il

mondelinge en schriftelijke

uitdrukkingsvaardigheid;
sterke sociale gerichtheid met belangstelling voor

HTS

Leeuwarden.

assisteren

woord.

Functie-eisen

S----------iis_________----------nis__i

Personeelszaken, Vondelstraat 9. 8913 HP

Funktie-informatic:

maatschappelijke ontwikkelingen.

Onderhouden en leggen van de nodige externe

10

Brieven met duidelijke opgave van
opleiding en bedrijfservaring binnen 14
dagen na plaatsingsdatum van deze
advertentie te richten aan HTS, afdeling

Om voor deze funktie in aanmerking te komen

-

naast de dagelijkse

-

De gemeente Heerenveen vraagt wegens vervroegd uittreden
van de huidige directeur voor de Heerenveense
Werkgemeenschap een

leiding van het bedrijf hetgeen tevens het
- Algehele
voorzitten van diverse teams inhoudt.
ten behoeve van alle afdelingen
- Acquisitie
teneinde over voldoende werkzaamheden te

I

Het Diakonessenhuis is een algemeen ziekenhuis
niet een centrumfunktie.
Het Ziekenhuis h__f_ 422 bedden.
De operatie-afdeling heelt operatte-kamert.
Op korte termijn bestaat de mogelijkheid om
geplaatst te vs orden als

_______ assistent(e)

Taakomschrijving

Functie-informatie:
te benoemen functionaris zal zich

-

Gemeente Heerenveen

cfbcfb
CX7J

*

Praktische elektrotechnische ervaring, 0p
basis van een mbo-diploma is noodzakelnir

(voor 16 uur per week)

algemiene advisearring oangeande de ütfiering
- fan
de niisneamde wetten;
dwaan mei bedriuwen en oerheids- foaroerlis
ynstansjes oangeande foarnommen fergunnings-

sollisitaasjes skreaun
yn it Frysk of
Nederlansk kinne
binnen 10 dagen
stjoerd wurde oan 'e
öfdieling personielssaken fan de
Provinsjale
Wettersteat fan
Fryslan, Dimpte
Keizersgréft 38,
8911 KL Ljouwert; yn
'e lofter boppehoeke fan 'e slüf
efkes de letters
GL sette.

Per september.
Repetitie donderdags.
mevrouw
Sollicitaties kunt u richten aanb18,
F. Feenstra, U. P. Draismastr.
8806 XX Achlum.

ONDERHOUDSMEDEWERKER

De taak fan de

Skrittlike

DIRIGENT

De BHLS, een instelling voor Hoger Agrarisch
Onderwijs, vraagt voor zo spoedig mogelijk een

oangeande de ütfiering fan de Wet oer
luchtfersmoarging, de Wet lüdshinder en de
Hinderwet.

netfens provinsjaal bestjoer
■op itmèd tan e wettersteat.

vraagt

Antillenweg 3, 8931 BV Leeuwarden.

w TV TY__W T / _f~wl*V W" _"_

IVI ___-__. 1IIA/l
I
l'l
W L_ IViVi.
1-I_\

tersteatsobjettten (milieusünens ynbegrepen); tatersjoch op it neilibien fan wetten,

"99^nraol"se~
ii

——

mw—
__-"

CHR. ZANGVER. „LOOFT DEN
HEER" TE ACHLUM

BIJZONDERE HOGERE
LANDBOUWSCHOOL

:_

450 personielsleden)
besteane üt: Ontwerpen, ütfleren en behearen lan wet-

ïis___----------iis_________----------iis_________---------_,

__■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

By de sektor MILJEU is op it buro Lud/Lucht plak foar

Provinsjale Wettersteat
f De
laken lane tslinst (mei san

APRIL 1984
WARDEB COURANT ZATERDAG 7

Toelatingseisen:
een diploma van:
1. het i.1.0. (individueel landbouwonderwijs)

2. het i.t.o. (individueel technisch onderwijs)
3. een andere vorm van individueel beroepsonderwijs
Leerlingen die 4 klassen van het 1.b.0. .of een
andere geschikte opleiding hebben gevolgd,
maar geen diploma behaald hebben, zijn toelaatbaar.
Duur van beide opleidingen: 2 jaar, 1 dag per
week.
Max. leeftijd voor deelname is 26 jaar.
Inlichtingen:
A. H. Riemersma, adj.dir. en consulent, Bumalaan 28, IJsbrechtum, tel. 05150-14955
I. de Haan, consulent, Fockema Andrealaan
29, Beetsterzwaag, tel. 05126-1463
Spreekuur voor de Vakschool:
elke woensdagmorgen, na afspraak, vanaf

9.00 uur.

Opm.:

De Vakschool Rundveehouderij is ondergebracht in de gebouwen van de Chr. Agrarische
School, Meeuwenlaan 8. Sneek
tel

05150-14095.

ULBE von HOUTEnSCHOOL

\-Y

Chr. Scholengemeenschap voor
Voortgezet Onderwijs
St. Annaparochie
Het bestuur vraagt per 1 augustus 1984 docenten voor de volgende vakken:

a. Duits,

|

23 u.

b. Handenarbeid/
tekenen, 25 u.
c. Machineschrijven, 6 u.

-

-

voor Duits en handenarbeid/tekenen kunnen eventueel worden uitgebreid tot een volledige weektaak, de uitgifte
van een v.b is in dat geval met uitgesloten.

De vakatures

De Ulbe van Houtenschool is een scholeng^
meenschap voor mavo en Ihno in NW-Ff |eS
land met ± 600 leerlingen.
Per 1 augustus 1984 wordt gestart met e

projekt voortgezet basisonderwijs. Van sollicitanten wordt verwacht dat zij zich willen mze *
ten voor de onderwijskundige ontwikkelmge
waar de school mee bezig is en dat zij va
harte kunnen instemmen met de doelstelling 6
van christelijk onderwijs.

Verdere informatie wordt graag verstrekt do
de direktieleden
il
J. Haakma
tel. 05180-1447 (schooi
1925 (th ulS'

(schooi~
1517 (thuis'
«
Brieven graag binnen 14 dagen aan het
stuur, postbus 64, 9076 ZP St. Annaparocn
of
A. v. d.

Velde

05180-1447

s'; LEEUWARDER COUR INT ZATERDAG

Jtoflk. vacatures
R.K. V.V.
„MET KRACHT VOORUIT -29"
vraagt voor het seizoen 1984-1985 een

*_L-___Ml______k

Pixyfoto Nederland b.v.
■■^Wy>m

zoekt voor haar vaste studio, gesitueerd
Dreesmann te Leeuwarden, een:

JEUGDTRAINER
Inl. en sollicitaties

te

Laeuwenhoekstraat

~~7/7/^~

////

Stichting Vormingscentrum

Direkt werk voor:

woodbrookers
Vraagt een

kursusleiderm/v
in een religieus-sociahstiese traditie.

Het centrum staat
Bestuurs- en stafleden funderen hun keuze voor het

socialisme (mede) op levensbeschouwelijke
opvattingen Er worden plm. 350 kursussen per jaar
gegeven, waarvan 225 voor ondernemingsraden

De vakature is voor het o r -werk

assistent inkoper m/v
Voor deze functie

is

v randstad uitzendbureau

Funktie-mhoud
het zelfstandig voorbereiden uitvoeren van meestal
3-daagse kursussen aan ondernemingsraden
- m stafverband bijdragen aan de beleidsontwikkeling
van het centrum

-

"

Drachten, Raadhuisplein 11, 05120 20805
Heerenveen, Burg Falkenaweg 43, 05130-20025
Leeuwarden, Ruiterskwartier 101. 058-121013

-

- en instellingen

CHR. MIDDELBARE
TECHNISCHE

|^ _J

DRACHTEN SCHOOL

Overige informatie:
cao-welzi|nswerk is van toepassing
er is een 100% vakature die ook in deeltijd vervulbaar is
vrouwen worden met nadruk uitgenodigd
te solliciteren
een informatiepakket over centrum en werk
is desgevraagd beschikbaar
-sollicitaties binnen twee weken richten aan:
SollicitatiecommissieA.G. der Woodbrookers.
Boerestreek 24, 9211 TV Kortehemmen
Telefoon 05126-1313
HBO of universitaire opleiding gewenst.
voorkeur voor een bedri|fsekonomische achtergrond

-

TE DRACHTEN

ADMINISTRATIEVE
KRACHT
*

Onze gedachten gaan

uit

naar iemand met MAmet een opleiding op

VO/HAVO diploma, aangevuld

sekretaneel gebied.
Enige ervaring gewenst.
Salaris volgens rijksregeling.
Sollicitaties te richten aan de direkteur. Postbus 46,
9200 AA Drachten.

*

Nog geen werk gevonden?
Uitgeloot voor een vervolgopleiding?

-

-

Uw huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Inlichtingen en aanmelding:
Onderwijscentrum „Van Haersmasingel"
■

—■.■__,

-

■■»_■,
__^___r^-

-

.___

_~...

i

_

_^y

__§_________________! __É_______^_____!^_r'l^_k_i____________^_^^^___K/_____L

de
+ 1
akte NXX
-- diploma
en O
-- diploma KKinderbescherming
HBO - J
A+
- diploma OPM + VSID - DVO B
Vereist
bezit
het

F—if—i

heid.

Van toepassing zijn de arbeidsvoorwaarden Dagverblijven
en Gezinsvervangende tehuizen.
het bestuur sollicitanten op voor de funktie

fysiotherapeut(e)
die in het bezit zijn van een hiervoor geëigende opleiding en het diploma hiervoor behaald hebben komen voor
deze funktie in aanmerking.
Gezien de geldende richtlijnen betreft het hier een partme funktie voor 8 uur per week, te verdelen over de
werkdagen.
Dnze gedachten gaan hierbij uit naar een funktionaris die
lnhoud kan geven aan een stuk fysiotherapie, die afgestemd is op de bezoekers van ons dagverblijf
worden schriftelijk binnen
'0 dagen tegemoet gezien
de
sekretaris van het bebi/
stuur: G v. d. Hoest. Mr. K Bijlsmastraat 21. 8802 TR
raneker. Inlichtingen over -leze funkties kunnen worden
ingewonnen bij de hoofdleider van het dagveron/t dhr A.
_. de Vries. tel.
05170 - 3663 (tussen 9.00 en 16.00

te Groningen gevestigde fabrikant van:
constructiecoatmgs scheepsverven wegenverven

NELF LAKFABRIEKEN BV is een
bouwverven

"" a _i|tmiddelen"

chef
interne zaken

"

De dagelijkse Ie ding is in handen van het managementteam bestaande uit
de direkt». verkoop-, administratie-, R & D- en produktieleiding

4-2171/0107

Functie-informatie: dagelijks zorgen voor de
materiele instandhouding van het apparaat:
controle houden op schoonmaakwerkzaamheden,
coördineren van werkzaamheden gericht op de
instandhouding, veiligheid en exploitatie van het
gebouw, controle houden op de
kantineboekhouding: beheren van de inventaris van
gebruiks- en verbruiksgoederen, leiding geven aan
het huishoudelijk personeel, tw bode/portiers,
telefonistes en kantinepersoneel

"

Voor ons managementteam zoeken

wi|

een

technisch managerm/v
die verantwoorde^ e voor:

Hi) rapporteert rechtstreeks

-

produktie

Het bedrijf heeft kenmerken van een

Gedacht wordt aan
H T S -niveau, zo mo9e_jk

technologie
van verf- en
- venverwerkingstechnieken
een leidinggevende
- functie op een
laboratorium ol
- zowel
als

se_oe_b_dri|f m de rustige periode
wordt gedeeltelijk op voorraad
geproduceerd, tijdens de seizoendrukte moet flexibel worden
gereageerd op de markt
De afstemming van de produktie
op de verkoop, de produktieplanning
en de logistiek behoren tot zijn taak
Het adviseren aan binnen- en
buitenlandse afnemers, over verf- en

Vereist: diploma MULO/MAVO of een hiermee
vergelijkbare opleiding: leidinggevende ervaring,
ervaring met of kennis van technische apparatuur.

chemische
txj voorkeur kennis

ervaring rt

in

produktie
goede uitdrukkingsvaardigheid.
mondeling
schriftelijk

Engels en zo
mogelijk ook Frans
leeftijd 30-40 jaar
goede kontaktuele eigenschappen, coöperatieve instelling
gewend aan initiatieven te nemen
in hel Duits.

vertverwerkmgstechnieken wordt
gekoOrdmeerd door de technisch

--

manager

jaren

- voorraadbeheer - expeditie

aan de dvektie

Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer P E van der Zee. direkteur
Telefoon kantoor 050-262620. telefoon thuis 050-345476
Uw schriftelijke sollicitatie met c v kunt u binnen
van deze advertentie nchten aan

voortgezet onderwijs

14 dagen na het verschijnen

Nelf Lakfabrieken bv Afdeling Personeelszaken Postbus 302
9700 AH Groningen

telefonist/receptionist
vac.nr 4 2173/0107

'kN \^

zwakzinnigenzorg

diploma VSID-DVO en moet
is het
van
men minimaal 2 jaar ervaring hebben als bevoegd groepsleider/ster in een dagverblijf.
Gezien de taak- en funktie-omschrijving van bovengenoemde funktionaris geldend binnen onze voorziening is
een administratieve vaardigheid een goede bijkomstig-

>i

Gevraagd worden.

Salaris: max f2l 24,- per maand, met een
uitloopmogehjkheid op grond van diensttijd

Il

diploma

Uur)

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer
dienst van het KADOR in de provincie Friesland,
bureau Algemene Zaken, sectie Interne Zaken

Vereist: enige

Het dagverblijf ~De Lytse Keats" biedt overdag opvang
aan 48 bezoekers welke door middel van diverse aktiviteiten worden begeleid door een team van personeelsleden
die hieraan de meest relevante invulling geven. Wij verwachten dan ook van de nieuw te benoemen funktionaris
dat hij/zij zich hiervoor voor honderd procent wil inzetten.
In aanmerking voor deze funktie komen diegenen die in
het bezit zijn van één of meerdere onderstaande diploma's
of akten.
akte van bekwaamheid als onderwijzer
■
akte van bekwaamheid als leidster bi| het kleuteronder-

Sollicitaties voor beide funkties

Sollicitaties binnen 14 dagen na verschi/nmg van dit blad aan de
secretaris van devereniging, de heer A. Puit e. J.H. Jurresstraat 31,
8442 JP Heerenveen.

De rijksoverheid wil meer vrouwen
in dienst nemen.
Daarom worden vooral ook zij
uitgenodigd te solliciteren.

Functie-informatie: verrichten van
portiersdiensten volgens dienstrooster; verrichten
van bode- en andere diensten; toezicht houden op
de schoonmaakdienst buiten de diensturen.

bevoegd groepsleider/
waarnemend hoofdleider

van

Informatie: hoofdwijkverpleegkundige mevrouw A. Tamsma,
telefoon 05130-23035, tijdens kantooruren.

vac.nr. 4-2172/0107

Het bestuur van bovengenoemde stichting zoekt voor haar
dagverblijf voor ouderen ~De Lytse Keats', R. Koopmansstraat 1 te Franeker. i.v.m. de benoeming van de huidige
funktionaris elders, een

Tevens roept

-

bode/portier

gevestigd te Franeker.

jaar ervaring in

Gevraagd wordt:
diploma M.G.Z.;
of diploma H.8.0.V. met minimaal 2 jaar ervaring;
iemand met een positieve en aktieve houding ten aanzien van
G.V.0.-aktiviteiten;
rijbewijs BE en auto.

Salaris: max f2691- per maand, met een
uitloopmogehjkheid op grond van diensttijd

Stichting Dagverblijven voor
Gehandicapten N.W. Friesland

wijs

"
"

(Z-H)

de rijksoverheid

vac.nr.

In onze MHNO-afdeling Interim Algemene Schakelopleiding (INTAS)
zowel in de 1-jarige als in de 2jarige afdeling is nog een beperkt
aantal plaatsen beschikbaar.

I^W/I

I

Geboden wordt:
e allround wijk, met belangstelling voor de ouder wordende
mens;
e werken in collegiaal teamverband;
e groepsbegeleiding en ondersteuning van
hoofdwijkverpleegkundige;
goede samenwerking met andere eerstelijns hulpverleners;
salaris en overige uitvoeringsregelingenvolgens CAO
Kruiswerk en Tuberculosebestrijding.

Pixyfoto Nederland b.v.

medewerkers (ml/vh.)

Gevraagd per 1 juni a.s. een

Eindexamen-kandidaten

School voor MDGO/MHNO

| WIJKVERPLEGING
_____

LEIDIJK 49
tel. 05120-19115

i

Van Haersmasingel 37
9201 KN Drachten
Tel": 05120 12124

é&Ê

voor de plattelandswijk bestaandeuit de dorpen Oude- en
Nieuwehome, Mildam, Katlijk en Bontebok.

______________________-_-_—-_---___-__-—_—__——

relevant zijn m.b.t. medezeggenschapsontwikkelmg
kennis van de verhoudingen binnen bedrijven

11

WIJKVERPLEEGKUNDIGE

vraagt

Funktic-eisen
zich kunnen vinden in de achtergrond van het centrum
" ervaring in het edukatieve werk en of ervaringen die

U_S_^W
\T/j**e>^_\
111 11

I

standig onze studio zal kunnen runnen. Onze gedachten
gaan uit naar een commercieel ingestelde |onge vrouw,
die er plezier in heeft om met kinderen om te gaan en die
het begrip service hoog in haar vaandel heeft staan.
Bent u van mening, dat u voor bovenvermelde funktie in
aanmerking kunt komen, stuur dan uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een recente pasfoto naar:

Postbus 127. 4130 EC Vianen
Tav. de heer H. Bloemendal

*

Het bestuur van de Vereniging voor Wijkverpleging Heeren veen
vraagt met ingang van 1 juni een enthousiaste

die, na een trainingsperiode van enkele maanden, zelf-

vereist:
enige jaren ervaring bi] bouwbedrijf of bouwmatenalenhandel, in identieke functie
commercieel inzicht
Het werk zal ondermeer bestaan uit het sluiten van contracten
met leveranciers en onderaannemers en het bijhouden van de
daarvoor benodigde administratie.
De werkzaamheden zullen waarschijnlijk meerdere maanden
duren.
Salariëring volgens regeling arbeidsvoorwaarden.
Indien u voor bovenstaande functie in aanmerking denkt te
komen, kunt u contact opnemen met Eric Ruessink of Eleonora de Boer van onze vestiging in Drachten.

-

___________________

Vroom &

REPRESENTATIEVE
COMMERCIËLE
JONGE VROUW

richten aan A. Cramer
3, 8921 T2Leeuwarden. Van

Arbeiders Gemeenschap der
*£_________/ Woodbrookers
Kortehemmen Beetsterzwaag

in de

7 APRIL 1984

If
IJ
II

Il

II

Functie-informatie: bedienen van de
telefooncentrale en verrichten van
receptiewerkzaamheden.

II

Vereist: ten minste enige jaren voortgezet
onderwijs; bekendheid met het werkterrein door
opleiding en/of ervaring

Dagelijks 11
een rijkdom 11
aan nieuws 11
in huis? 11
I

#53>

**p
Dat kan!
Ga vandaag een vast lezerschap
aan met de

I-il'

I LEEUWARDER COURANT
jr
I i Naam

1

I J Adre9

I j Plaats
■ j ontvangt

L

14 dagen gratis de krant en wordt

!

de Leeuwerder Courent, Antwoordno. 123. 8900 VC Leeuwerden).

i

i daarna kwartaalabonnee.
| /Deze bon in eveloppe zonder postzegel zen- [

i

J

den een

««.LEEUWARDER COURANT
Een nieuwslengte voor.

''

Salaris: max f2124- per maand, met een
uitloopmogelijkheid op grond van diensttijd
Voor deze functies geldt:
Standplaats: Leeuwarden.
Sollicitaties inzenden voor 20 april 1984

__\

é%

Zk

Schriftelijke sollicitaties, indien niet anders
aangegeven, onder vermelding van het bij de
gewenste functie genoemde
vacaturenummer (in linkerbovenhoek van
brief en enveloppe en voor elke vacature een
afzonderlijke brief) en uw huisadres met
postcode, zenden aan de Rijks
Psychologische Dienst, Prins Mauritslaan 1.
Corr. adres: Postbus 20013,
2500 EA 's-Gravenhage.

Een mededeling van ontvangst van uw
sollicitatiebrief wordt u door het
desbetreffende ministerie, de dienst of
instelling toegezonden.

EXPORT-ASSISTENT M/V

y

r^Ê
M
Bovengenoemde (bruto)salarissen zijn in het
algemeen afhankelijk van leeftijd, opleiding
en ervaring en zijn exclusief 7V_% vakantieuitkering.

Van Sloofen Suikerwerkfabriek is een middelgrote onderneming, die overwegend exportgericht is.
ln verband met de steeds groeiende export hebben wij
behoefte aan een

\y

__

(binnendienst)

Zijn/haar taak zal vooral bestaan uit het begeleiden van
export-opdrachten in de ruimste zin en het onderhouden
van de externe kontakten (correspondentie, telex, telefoon),
ter assistentie en bij afwezigheid van de export-manager.

aA\

_M

M

_m

W

r__\

f_\
JÊL

WAn

__m

Voor deze funktie vragen wij:

-

middelbare opleiding _^^^
met kennis in
w\t%.^
woord en geschrift
t
van Engels, Duits,
Frans en

-

\ A*^

WA
V_m

S
®v,..
tot
leeftudPaans'

~^^
TS
i /

bij voorkeur ervaring
op exportgebied.

Uw schriftelijke
sollicitatie kunt u
binnen 14 dagen
y
nchfen aan de
direktie van

rWA
A

é\W

__■m

-

#

VAN
SLOOTEN
B.V. jI_4
Postbus
8901 BH Leeuwarden

W^\

ca. 25|aar.

519,

/

WA

r___\
_ü

■
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Wij zoeken voor het rayonkantoor te Groningen een

en

.?*

"Na opleiding op éen of meer van onze kantoren (veel buitendiensttraining, maar ook
burowerk) moet de betreffende medewerker zelfstandig kunnen opereren.
«De instandhouding en de uitbreiding van kontakten met onze relaties behoort tot een
essentieel onderdeel van zijn taak.
«Nodig is een goede algemene ontwikkeling (middelbare opleiding), uitgesproken goede
kontaktuele en kommerciële eigenschappen, representativiteit en doorzettingsvermogen. Als u branchegerichte ervaring hebt is dat een voordeel, maar het is geen
vereiste.
«De honorering en sekundaire arbeidsvoorwaarden aan deze funktie verbonden, zijn
zonder meer uitstekend te noemen
«Heeft u belangstelling"?
Schrijf dan naar ons Hoofdkantoor afdeling Personeelszaken t.a.v. mevr. L. Hagenaar.
Wilt u meer weten over deze funktie, neem dan kontakt op met het rayonkantoor,
telefoon 050-1810 41, Spilsluizen 12,9712 NS Groningen, en vraag naar de heer
B. Bakker. Of 's-avonds, telefoon 05910 -16701.

I Amsterdam
Haar Hoofdkantoor gevestigd
I Herenqrach't postkode 1015 BE
105-107 Doorhet'hele
|I land verspreid heeft zij momenteel
is

\

JnSpekteiir 23t/m3ojaar
in

__ _

I 13rayonkantoren
I Via assurantie- en financienngsbiedt Vola haar
I tussenpersonen
financieringspakket
I uitgebreidekrediet,
persoonlijke
I (produktief
krediet-hypotheken,
I leningen
m leasinqovereenkomsten door% lopend krediet) en spaarcertifi-

katen aan de konsument aan.

19

é
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provinciale friese kruisvereniging

m

m
m
m

een uitvoerende
De Provinciale Friese Kruisvereniging heeft
als
de
dienstverlenende functie in het kruiswerk onderdeel van
eerstelijns gezondheidszorg in Friesland

en

m

van de
Vanwege verdere uitbreiding van de dienstverlening
wij
kandidaten
afdeling voedings- en dieetvoorlichting zoeken

voor de functie

I

M/V

DIËTIST

Tot de taken van de diëtist behoren:
e het houden van dieetspreekuur;
e het opbouwen en onderhouden van werkcontacten met
andere zorgverleners in de thuisgezondheidszorg;
e het werken met groepen mensen met betrekking tot

voedingsgewoonten.

|WIJKVERPLEGING

De functie-eisen zijn:
diploma diètetiek;
enige werkervaring als diëtist;
rijbewijs B.E.

-

Sportcentrum Friesland
sectie „Sport Technisch Kader"
vraagt

ENTHOUSIASTE

De Vereniging voor Wijkverpleging Ooststellingwerf,
omvattende de dorpen Oosterwolde, Appelscha, Fochteloo,
Ravenswoud, Donkerbroek, Haulerwijk, Makkinga, Elsloo,
Olde- en Nijeberkoop, waar acht wijkverpleegkundigen, twee
wijkziekenverzorgenden en één hoofdwijkverpleegkundige
werkzaam zijn, vraagt per 1 september 1984

I

TWEE WIJKVERPLEEGKUNDIGEN

Het werkgebied omvat Friesland-Noord en Midden-Friesland.
De CAO. voor het Kruiswerk en deTuberculosebestrijding is van
toepassing.

GYMNASTIEKLEIDER(STER)
in het bezit van de vereiste diploma's, voor de bij

I

Een psychotechnisch en medisch onderzoek maken deel uit van
de selectieprocedure

ons aangesloten vereniging „OSS" te Beetgum op
vrijdagavond van 15.30-21.00 uur.
Inlichtingen + sollicitaties: Het Sportcentrum Friesland, postbus 757, t.n.v. J. H. Postma, 8901 BN
Leeuwarden, tel. 058 126010 of 05126 2592.

-

Informatie over de functie wordtverstrekt door
mevrouw M Westmaas-Jes. hoofd afdeling voedings- en
dieetvoorlichting, telefoon 058-131024

-

voor Haulerwijk 100% en voor Oosterwolde 50% (deeltijdbaan).

Sollicitaties binnen een week na het verschenen van dit blad
richten aan de directeur van de Provinciale Friese
Kruisvereniging. Postbus 161. 8900 AD Leeuwarden

Geboden wordt:
allround wijk;
consultatiebureaunieuwe stijl;
collegiale ondersteuning;
werkbegeleiding door hoofdwijkverpleegkundige;
salaris en arbeidsvoorwaarden volgens CAO Kruiswerk en
Tuberculosebestrijding.

"
"
"
"
"

„HUIZE MAARTENSWOUDEN"

_Tf_Sfc

Gevraagd wordt:

Tel. 05120-14315
Binnen huize "Maartenswouden" ontstaat door vertrek een vakature voor fysiotherapeutisch werk binnen
het cluster bewegingsaktiviteiten
Het cluster beweging is een van de drie clusters binnen het totaalveld aktiviteiten De andere twee zijn de
clusters kreativiteit en 't werk
Wij zoeken een

Nadere informatie wordt graag verstrekt door
mevrouw Frouke Petersen-Boersma, hoofdwijkverpleegkundige,
telefoon 05160-3663 van 09.00 tot 10.00 uur (behalve dinsdags).

FYSIOTHERAPEUT(E)

Uw Sollicitatie kunt u binnen 10 dagen na verschijning van dit
blad richten aan de heer Hans Welle, Nijesteegde 44,

in een deeltijdfunktie. nl. 70%
Verdere funktie-informatie:
fysiotherapie maakt binnen de bewegingsaktiviteiten
deel uit van een groter geheel van aktiviteiten voor
bewoners op het gebied van het bewegen.
het totaal van aktiviteiten is gericht op het bieden
van zinvolle en plezierige belevingsmomenten in de
omgang met bewoners in de wereld van het bewegen;
deze uitgangspunten voor de fysiotherapie betekenen; hulp bieden, direkt binnen door bewoners als
zinvol beleefde aktiviteiten
Daarom verschillen de bij ons voorkomende fysiotherapeutische aktiviteiten van de normaal gangbare
Funktie-eisen:
bereidheid zich in haar/zijn omgang open te stellen
voor de binnen ons huis wonende zwakzinnigen;
bereidheid binnen een groter geheel van aktiviteiten
werkzaam te zijn en daaraan een bijdrage te leveren;
inzicht l.z.v, technische aanpassingen en voorzieningen op orthopedisch en fysiotherapeutisch gebied en een zekere vaardigheid daarin.

-

8426 GV Appelscha.

-

lOp

de afdeling sport van de redactie van het
voor een jongeverslaggever.
Van hen die voor de vervulling
komen, wordt verwacht dat zij:

ma

_
*■_

Friesch Dagblad is

van deze vacature

in

plaats

aanmerking willen

g

een opleiding hebben op het niveau van V.W.0.'H.8 O.;
B
kennis hebben van de diverse facetten van de sport en affiniteit met de

_
_

"
■
" christelijke sportorganisaties:
het bezit zijn van een rijbewijs:
"
" inin Leeuwarden
of directe omgeving woonachtig zijn of bereid zijn zich
■
" daar te vestigen.
■
■ Een groot deel van de werkzaamheden vindt het weekend plaats.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij doelstelling en grondslag van het
Dagblad onderschrijven.
Friesch
■
■

|

in

__

Geboden wordt een gevarieerde werkkring in een klein team.
Salariëring is conform de CAO voor Dagbladjournalisten.

I

■

Nadere informatie wordt graag verstrekt door de heer R. Bosma, chef sportredactie, tel. 058-138765. "

■

__

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan: Friesch Dagblad. Voltastraat
7-A. 8912 AE Leeuwarden, tav. Personeelszaken, onder vermelding van

m

vacaturenummer 8410
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Salariëring:
Salaristabel van de Nationale Ziekenhuisraad
Inlichtingen over de funktie kunt u inwinnen bi| dhr
P. Claessen. hoofd aktiviteiten
U kunt uw sollicitatiebrieven tot uiterli|k 21 april a.s
sturen naar dhr. J. Kramer, hoofd dienst personeelszaken.
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Christelijke Middelbare
Landbouwschool,,de Südfinne"
school

zijn

per

15

a. Landbouwtechniek
+ 18 uur
De lessen omvatten zowel de praktijk
als de theorie.
b. Gezondheidsleer
12 uur
c. Economie
+ 25 uur
d. Dierlijke Produktie
+ 22 uur
Combinatie van Economie
met
Dierlijke Produktie of Gezondheidsleer
met Dierlijke Produktie geniet de

_A

AMBTENAAR M/V
belast met controle werkzaamheden voorlopig
voor de duur van een jaar. ten behoeve van de
gemeenten Aduard. Grootegast. Gnipskerk,
Leek. Marum. Oldehove. Oldekerk en Zuidhom.
De te benoemen funktionaris zal samen met 2
collega's, worden belast met uitvoeringstaken
betreffende deWWVABW.RWW en andere rijksgroepsregelmgen
Voor deze funktie is vereist een diploma algemeen voortgezet onderwijs en een voorde funktie relevante beroepsopleiding waarbi| kennis

voorkeur.

e. Bodemkunde
+ 11 uur
f. Plantaardige Produktie
± 18 uur
De uren voor Bodemkunde en
Plantaardige Produktie zijn in principe
voor één jaar beschikbaar i.v.m.
van

een

leraar

van de sociale wetgeving belangrijk

-

van

-

Van de te benoemen docenten wordt een
positieve instelling t.a.v. het Christelijk
onderwijs verwacht.
Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt
door de direkteur ir. A. v. d. Greft, Lemmerweg
53, 8608 AA Sneek, tel. 05150 20115 of
14800.
Schriftelijke sollicitatie te richten aan de
direkteur.

naar 6)
Autovergoeding zal worden toegekend op
grond van het reisbesluit
De te benoemen funktionaris dient bereid te zijn
in het werkgebied te wonen
Sollicitaties dienen binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad te worden ingezonden bij
de direkteur sociale dienst Grootegast

-

„

verleent op persoonlijke wijze uiteenlopende bankdiensten aan bedrijven.
particulieren en instellingen.

__m

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

hoofd bedrijven/bankzaken (m/v)
De afdeling Bedrijven/Bankzaken bestaat

uit circa 12 medewerk(st)ers en is belast
met de volledige dienstverlening aan
bedrijven en instellingen, waaronder
agrarische bedrijven, midden- en kleinbedrijf, industrie, verenigingen en

stichtingen.

Naast de leiding van de afdeling is het
hoofd Bedrijven/Bankzaken mede

verantwoordelijk voor de commerciële
beleidsvoorbereiding en voor een actieve
en planmatige marktbenadering. Hij of zij
dient tevens het relatiebeheer voor een
deel van de bedrijfsrelaties op zich te
nemen. In zijn of haar positie binnen de
bank is het hoofd direct verantwoording
verschuldigd aan de directeur.

Voor deze verantwoordelijke en veelzijdige
functie denken wij aan een man of vrouw
met een opleiding op HBOniveau,
aangevuld met vakstudies met name op
het gebied van financieringen.

Voorts verwachten wij een commerciële
instelling en leidinggevende kwaliteiten,
Ervaring in een soortgelijke functie strekt
tot aanbeveling.
De Rabobank biedt een goede honorering
en uitstekende secundaire voorwaarden
waaronder een dertiende maandsalaris en
een premievrije pensioenverzekering
(Jw

schriftelijke sollicitatie wordt met
belangstelling binnen 10 dagen verwacht
door de directie van de Rabobank,
Postbus 44, 8800 AA Franeker.

Rabobank Q
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Salaris:
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring
wordt een maximum-salarls geboden van
/ 2 974 bruto per maand (gemeente ambte-

Rabobank Franeker
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Bij de Gemeentelijke Sociale Dienst kan worden
geplaatst een

augustus aanstaande de volgende vacatures:

terugkeer

telef 058-131024

I

(^GROOTEGAST

te Sneek
Aan bovengenoemde

sixmastraat2
8932 PA leeuwarden

fjÊj) GEMEENTE
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De Rabobank Franeker e.o. kent naast het
hoofd- en bijkantoor te Franeker, drie
vestigingen in Tzum, Achlum en Ried.
T

postbus 161
8900 AD leeuwarden

ontwikkelingswerk.

Opleidings-eisen:
Diploma fysiotherapie.
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OVERSTESINGEL 5 9204 KJ Drachten

in het bezit van een MGZ-of HBOV-diploma
- verpleegkundigen
(ervaring is vereist);
interesse tot het geven van groepsvoorlichting;
- bereidheid
samenwerking;
- bereidheid tot
tot wonen in het werkgebied.
-

provinciale friese kruisvereniging

&

MODERNE INRICHTING VOOR
GEESTELIJK GEHANDICAPTEN

