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GERUCHT OVER

KANDIDATUUR
VAN KENNEDY
(Van onze correspondent in
Washington)
Senator Robert Kennedy zou
zün aanhangers in Californië
groen licht gegeven hebben voor
het lanceren van zijn kandidatuur in de voorverkiezingen van
4 juni, aldus het gerucht, dat
gisteravond laat met stelligheid
door een Amerikaans televisiestation werd verbreid. Kennedy zou
tot dit opzienbarende besluit gekomen zijn, omdat de tegen president Johnsons Vietnambeleid
gerichte kandidatuur van senator
Eugene McCarthy boven verwachting bij de kiezers lijkt aan
te slaan en ook omdat Kennedy
verbijsterd zou zjjn over de zeer
terughoudende reactie van Johnson op het nieuwe rassenrellenrapport, waarin gepleit wordt
voor drastische actie om aan het
racisme in de Amerikaanse samenleving een einde te maken.
Het Kennedy-gerucht (dat als
het waar is betekent dat de
Democratische Partij een bittere
en verbeten strijd om de presidentiële kandidatuur tegemoet
gaat) kwam na een dag waarin
president
Johnson overstelpt
werd met kritiek en onprettig
nieuws. Het debat in de Senaat
over nieuwe burgerrechtenwetgeving werd namelijk onderbroken door een drie uur lange felle
discussie over Vietnam, waar
twee medestanders van de president het moesten opnemen tegen
de kritiek van maar liefst veertien van de meest prominente
leden van de Senaat.

Studie samenwerking
tussen universiteit

Groningen en
Friesland
De senaat van de Rijksuniversiteit in
heeft een commissie ingesteld, die de mogelijkheden zal onderzoeken op het gebied van decentralisatie van het wetenschappelijk onderwijs.
Dit op verzoek van de curatoren, die
een bespreking hebben gehad met
vertegenwoordigers van Gedeputeerde
Staten van Friesland, burgemeester en
wethouders van Leeuwarden, de Commissie Hoger Onderwüs in Friesland en
de Fryske Akademy. Onderwerp van
gesprek was de mogelijkheid van samenwerking tussen de universiteit en
Friesland.
De instelling van deze commissie
werd vanmorgen in Assen tijdens de
hearing van de Kamercommissie voor
de regeringsnota over het Noorden
bekend gemaakt door de voorzitter van
de Bestuurscommissie Noorden des
Lands. Mr. K. H. Gaarlandt deelde dit
mede, nadat hij de Kamerleden had
gezegd, dat de Bestuurscommissie de
wens ondersteunt, dat in Leeuwarden
een instelling van hoger onderwijs
wordt gevestigd. (Zie ook pagina 5).
Groningen
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Amerikaanse senatoren
eisen nadere uitleg
Felle aanval
van Kennedy
Amerikaanse senatoren onder leiding van William Fulbright, voorzitter van de senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, hebben een
spoeddebat over Vietnam geëist om
te worden geraadpleegd over berichten betreffende opvoering van de
Amerikaanse troepensterkte daar en
mogelijke uitbreiding van de oorlog
tot buiten de grenzen van Zuid-

Vietnam. Zij onderbraken daartoe een
debat in de Senaat over de burgerrechten.

Fulbright, reeds lang tegenstander van de Vietnam-politiek
van de regering zei: „Er zijn
geruchten en meer dan geruchten, dat zeer belangrijke besluiten in verband met een grote
nieuwe uitbreiding van onze
strijdkrachten in Vietnam worden overwoger" Hij voegde er-

aan toe,
ding van

Andere senatoren zeiden het eens te

zijn met Fulbright, onder wie senator
Clifford Case (republikein) en Robert
Kennedy (democraat). Kennedy zei,
dat de regering bij voorkeur andere

|(Vervolg op pag. 3, kolom I)||

Weertype onvast
(Van onze weerkundige medewerker)

Verwachting voor het Noorden (geldig tot zaterdagavond): Overwegend bewolkt met enige regen, later een bui. Matige, tijdelijk krachtige wind in hoofdzaak uit west tot noordwest. Maximum temperatuur
5 tot 6 gr., komende nacht geen vorst. Verdere vooruitzichten: opnieuw
iets kouder.
Vanmorgen vroeg trok er een gebied met opklaringen over Friesland.
reageerden hier onmiddellijk op met een daling tot —1 è
thermometers
De
richtingen
—2 gr C Inmiddels was de wind gekrompen naar westelijke
langzaam
de
onder invloed van een nieuwe storing uit Noord-Europa, die hogedruk oprug
van
richting
wegschuivende
zuidelijke
over ons land in
tot
volgt De storing voert zachtere oceaanlucht aan die van het westen
wat
op
temperatuur
een
omgeving
zal bereiken en de
noordwesten uit onze
op
hoger plan brengen (op de Far Oër-eilanden was het vanmorgen +6,
nergens
nacht
komende
IJsland +4 gr.). In verband hiermee wordt voor de
vanmorgen
vorst meer verwacht. Verscheiden Deense stations rapporteerden
regen
enige
plaatselijk
regen en ook in Friesland is in de komende 24 uur
net
nog
steeds
handhaaft
zich
andere
kant
te verwachten. Aan de
hogedrukgebied van 1036 millibar ten westen van de Britse eilanvan
den Boven Noord-Scandinavië is de luchtdruk laag. Aan de westzijde
MiddenNoorden
koude
lucht
uit
Groenland
daar
stroomt
depressie
de
in
Scandinavië binnen. Tijdens het weekeinde zal het temperatuurniveau
weertype met
en
duurt
het
lager
wat
worden
wel
weer
ons land ook
variabele temperaturen in groter verband bezien voort.
Waarneming Oostmahorn vanmorgen negen uur: Barometerstand 1019
hoogste
millibar (764 millimeter). Temperatuur: 0 gr. (4), laagste —1 (3),
tot
2
meter
west-zuidwest
0
goed.
Wind:
3 (5) Weer: half bewolkt. Zicht:
Neerslag:
(3).
Beaufort).
3
mm
1
(0
tot
per seconde
Elahuizen: maximum temperatuur 4 gr., Fluessen 1%; gemiddelde
vochtigheid gisteren overdag 97 procent; maximale wind 6 Beaufort uit
noordoost.
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praten over

ombudsman
Er is een wettelijke regeling opgesteld tot invoering van het instituut van
een ombudsman. Het kabinet zal op
korte termijn deze regeling bespreken.
De voorbereidingen hiertoe zün getroffen door de ministeries van algemene
zaken, binnenlandse zaken en justitie.
Met een ombudsman wordt bedoeld een
onafhankelijke
klachtenonderzoeker
tussen burger en overheid.
Dit deelt de minister van justitie
Polak mee in antwoord op opmerkingen
van Eerste Kamerleden over de begroting voor 1968. De bewindsman antwoordt de Kamerleden verder, dat een
wet tot beperking van de bevoegdheid
van lagere openbare lichamen, in het
bijzonder van gemeenten, om aanvullende voorschriften vast te stellen
bijvoorbeeld omtrent het gebruik van
de openbare weg voor het propageren
van bepaalde denkbeelden
behoort
tot het terrein van binnenlandse zaken
dan van justitie. Volgens de bewindsman zal de staatscommissie tot herziening van de grondwet ongetwijfeld
mede de nodige aandacht schenken aan
het recht tot vrije meningsuiting. De
vrijheid van meningsuiting is reeds
erkend in het verdrag van Rome tot
bescherming van de rechten van de
mens en de fundamentele vrijheden.

—

—

Lijk gevonden van
man, die zijn vier
kinderen doodde
ln de Roosendaalse Vliet heeft de
politie vanmorgen het stoffelijk overschot opgedregd van d>> 39-jarige C.
van de W. uit Roosendaal, die woensdagavond laat zijn vier kinderen door
ophanging van het leven heeft beroofd.
Het lijk werd opgedregd op circa
vijfhonderd meter afstand van de woning, waar Van de W. zijn daad
pleegde.

Binnen vijf uren zün de Sikkens
lakfabrieken in Sasssnheim vanmorgen
grotendeels door brand verwoest. Omstreeks één uur vanmiddag konden de
brandweerkorpsen van
Sassenhcim,
Leiden. Warmond, Oegstgeest, Voorhout, Katwijk. Wassenaar, Den Haag,
de marinevliegbasis V .lkenburg en de
bedrijfsbrandweer van Sikkens het sein
geven: brand meester. Hoewel de directie van het bedrijf meedeelde, dat de
schade meevalt, zal deze toch nog vele
miljoenen guldens bedragen. Een twintigtal brandweerlieden raakte licht gewond, voornamelijk door in het rond
vliegend glas tengevolge van explosies.
Acht van hen moesten zich in Leidse
ziekenhuizen laten verbinden. Eén personeelslid van Sikkens raakte eveneens
licht gewond. Dat niet het gehele bedrüf
in de as is gelegd, is te danken aan het
draaien van de wind.
De brand brak vanmorgen omstreeks
acht uur uit in een der oudere gebouwen van het bedrijf en breidde zich,
onder het geraas van herhaalde ontploffingen, snel steeds verder uit. Aanvankelijk meende de bedrijfsbrandweer
van Sikkens het vuur nog wel meester
te kunnen worden, maar toen de
vlammen naar andere complexen oversloegen, was er goen houden meer aan
en werd de bijstand van de brandweren
uit alle omliggende plaatsen ingeroepen.
In totaal kwamen veertig spuiten en
een aantal waterkanonnen in actie. Met
het oog op ontploffingsgevaar moest het
gehele personeel in de loop van de
ochtend de fabrieksterreinen verlaten,
terwijl de nabije omgeving voor het
duizendkoppige publiek
hermetisch
werd afgesloten. Vele ziekenauto's werden in reserve gehouden.
Voor zover lot nu toe bekend,
reeds verloren gegaan de in het ou
ksoomplcN

zijn

de cxpcditiciifdclins, het magazijn met
alle daarin opgeslagen grondstoffen, de
celluloselakfabriek en de zogenaamde

Ons grootste probleem
met „de" pil oefent
Geboortenregeling
gebied
haar invloed uit.
op velerlei

De eenvoud van de methode heeft haar
aanvaardbaar gemaakt in kringen,
waar anticonceptie tot voor kort taboe
was. Een onderzoek van het Sociologisch Instituut van de Utrechtse uniDe Nederlandse sleepboot „Groninversiteit heeft uitgewezen, dat gereforgen" heeft bij de noord-west-kust van
meerde echtparen, statistisch gezien, nu
Spanje gistermorgen de 478 ton meteniets grotere gezinnen wensen dan
de kustvaarder „Caranan" van rederij
rooms-katholieke echtparen. Vroeger
Van der Schoot te Harlingen op sleeplag dat andersom. Het gewenste kindertouw genomen. De „Caranan" was
tal loopt voor de verschillende godswoensdag in moeilijkheden geraakt
dienstige groeperingen en de buitendoor ernstige machineschaide. De „Grokerkelijken overigens niet veel meer
ningen" zal de kustvaarder naar de
uiteen. Het is in vijf jaren gedaald van
Franse haven Brest slepen. De „Caragemiddeld 3,2 tot 2,7 en dat heeft weer
nan" was met een lading staal onderzijn uitwerking op het geboortencijfer,
weg naar Hamburg.
dat op het ogenblik 19 pro mille
bedraagt. In 1965 was het nog 19,9,
maar de daling van de laatste tijd is
weer niet zo sterk als aanvankelijk
toch
Luchtfoto van de brand in Sikverwacht.
Een constant promillage
was
kens lakfabrieken te Sassenheim,
is nog niet bereikt.
waarbij een enorme rookwolk opEr kunnen zich meer statistische
steeg.
verschijnselen voordoen. „Le Monde"
maakte dezer dagen melding van een
mogelijke toeneming van het aantal
Mongooltjes. Het is een bekend feit, dat
deze constitutie vaker optreedt bij
kinderen van oudere moeders; het
risico is zeer klein, maar het kan verdubbelen bij een verhoging van de
kinder-krijg-leeftijd met vier tot vijf
jaar. Dat is dan gerekend over tienduizenden kraambedden en het betekent
helemaal niet, dat een zwangere van
veertig plotseling veel meer kans
maakt, dat zij een Mongooltje ter
wereld zal brengen. De Franse schrijver, een hoogleraar in de erfelijkheidsleer, vreesde dat deze verschuiving zou
voortvloeien uit de wens geen kinderen
te krijgen voor men een zekere welstand heeft verworven. Het is echter no
de vraag of die wens zich over de hele
linie zal voordoen.
Men maakt in Frankrijk op het
ogenblik enige ophef van een Canadese
studie, volgens welke het aantal spontane abortussen van vruchten met
afwijkende aantal chromosomen na een
langdurig gebruik van de pil zou
toenemen. Maar in dezelfde „Le Monde", waarin waarschuwend over deze
publicatie werd gesproken, werd ook
gezegd, dat men bij het intensieve,
langdurige onderzoek van pilvader dr.
Pincus op Portorico geen enkele aanwijzing in deze richting heeft gevonden,
eerder het tegendeel. Boze vermoedens
zullen echter nog wel lang rondspoken;
prof. Defares is geen verschijning, die
zich tot Nederland beperkt. Maar dat
betekent weer niet, dat men te licht
over dergelijke, eigenlijk uitsluitend
statistisch op te sporen bijverschijnselen zou mogen denken. De ingreep in
de hormonenhuishouding van de vrouw
of liever van naar schatting elf
miljoen pilgebruikende vrouwen over
is nogal ingrijpend.
de hele wereld
Het speuren naar andere methoden
van geboortenregeling gaat voort. Men
onderzoekt o.m. de mogelijkheid, de
uitzending vaa het signaal tot eirijping
op een andere manier te voorkomen. De
hypothalamus of onderheuvel, een hersengedeelte, verordonneert langs chemische weg de hypofyse, het beroemde
erwtgrote kliertje, dat midden in ons
hoofd ligt, de kiemklieren te laten
werken. De hypofyse doet dit door
hormonen af te scheiden. Tijdens zwangerschap raakt die onderheuvel door de
veranderde hormoonconcentratie in het
bloed, op dit punt op non-actief en dat
synthetische afdeling. Volgens de direceffect krijgt men ook, door met de
(zoals
tie van Sikkens
bekend onderpil een zwangerschap na te bootsen.
deel van het concern Koninklijke ZoutMaar wanneer men nu eens dat signaal
Organon) valt de schade mee, al zal het
van
de onderheuvel naar de hypofyse
schadebedrag waarschijnlijk vele milchemisch zou kunnen onderscheppen,
joenen guldens groot zijn. Aanvankelijk
dan was men er ook en vermoedelijk op
had het er op geleken, dat de brand
een
meer normale althans minder horzeer zware gevolgen zou hebben. Voor
monale manier.
het verkeer op de drukke rijksweg 4
(Den Haag-Amsterdam), die vlak langs
Dit onderzoek kan nog tot andere
de Sikkens fabrieken loopt, had de resultaten leiden. Wanneer men er in
brand eveneens gevolgen. Op een gegezou slagen zich in het contact tussen
ven ogenblik kon er niet harder gereonderheuvel en hersenaanhangsel te
den worden dan vijf kilometer per uur.
mengen, dan is het ook mogelijk bij de
Via geluidswagens van de politie kreman de zaadrijping te verhinderen. De
gen de weggebruikers ée nodige aannieuwe pil zou dan ter afwisseling op
wijzingen.
hei nachtkastje van de man kunnen
liggen. Maar er is meer. De hypofyse
fabriceert nog een heel rijtje hormonen,
die andere functies van het lichaam en
vooral klierfuncties beheersen. Zoals
een medewerker van de „New StatesDe afdeling, die celluloselakken produceert en de gehele expeditieafdeling man" onlangs profeteerde, komt het op
deze wijze binnen menselijk bereik,
zijn verloren gegaan. De celluloselakkinderen
tot dwergen of reuzen te laten
kenfabriek is de minst arbeidsintensieworden. Maar tevens zal het aantal
ve afdeling van het bedrijf in Sasseinheim. De circa 50 man, die hier behandelingsmogelijkheden van vele
werkten, zullen elders ln het bedrijf ziekten en afwijkingen toenemen. De
intensiteit, waarmee deze code op het
worden geplaatst. De meer arbeidsinogenblik wordt ontrafeld, zal overigens
tensieve afdelingen van het bedrrjf
wel
samenhangen met het grote comwaar industrielakken worden vervaarmerciële belang, dat geboortenregelende
digd, en die veel gecompliceerder en
kostbaarder apparatuur bevatten, zijn middelen aankleeft.
gespaard gebleven. De produktie van
Terwijl deze ontwikkeling aan de
gang is, blijft de abortus nog altijd het
laatste middel tegen een ongewenste
[(Vervolg op pag. 3,
zwangerschap van miljoenen vrouwen.
Een trieste geschiedenis als zich nu
weer in Delft heeft afgespeeld, waar
een negentienjarig meisje doodbloedde
in
op een studentenkamer, zal over tien
twintig jaren medisch even onwezenlijk'
aandoen als het steensnijden in de
Middeleeuwen. In het westen althaas
In het marine-opleidingskamp in Hilof de geboortenregeling dan ook
iii is een fteval van nekkramp
Afrika, Azië en Zuid-Amerika alge-in
geconstateerd. Het betreft een 17-jarige
meen zal zijn
bottelier der derde klasse, die inmiddels statistiek zal aanvaard en ook daar de
beïnvloeden, valt nog niet
het centraal militair hospitaal in te voorspellen.
De aanpassing van de
Utrecht is overgebracht. Er zijn enige mens aan zijn mogelijkheden
blijft op
preventief-hygiënische maatregelen geieder gebied ons grootste probleem.
troffen.
E.

—

Sikkens lakfabrieken in
Sassenheim grotendeels
door brand verwoest
(Van onze correspondent)

'
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Voor miljoenen guldens schade

Kabinet gaat

s

BUREAUS: Leeuwarden, Voorstreek 99, tel. 32221
Heerenveen, Heideburen 11, telefoon 4415
BIJKANTOREN: Sneek, Kleinzand 37, tel. 2020
Gorredijk, Hoofdstraat 73, telefoon 1677
Drachten, Burg. Wuiteweg 39, tel. 3166 (abonn.
en adv.) b.g.g. 5081 en tel. 2717 (redactie)

Harlinger coaster
in moeilijkheden
voor kust Spanje

Senator Fulbright: „Geruchten
over uitbreiding oorlog in Vietnam"

dat „mogelijke uitbreide oorlog over de geografische grenzen van Zuid-Vietnam" tot gevolg zou hebben.
„Hierbij komt de grondwet in
geding. De kwestie is of de regering de bevoegdheid heeft de
oorlog uit te breiden zonder de
toestemming van of overleg met
het congres. Als de regering een
uitbreiding van plan is, heeft zij
de plicht het congres, en in het
bijzonder de Senaat, te raadplegen en daarvan goedkeuring te
krijgen".
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„Puin" is struikelblok

Nieuws uit
de kerken

op de weg tot elkaar

ln het „Geref o"e«dWekbM
Ds. J. A. C. Rullman sr. besluit een artikel
Synode
over Assen 1926 z\s volgt.
over de beslissingen van de Gereformeerde
te mooi om
„Stel je voor, dat ook andere kerken eens puin gingen ruimen. Haast
En
veroorzaakt,
maar
1886
bÖvoorheeld
te durven hopen; 1926 heeft puin
hui*
beetje
verder va»
waarom als
toch dromen, niet nog een

Kerkelijke mutaties

ook^
.^.ff^".l^^
ni« n

w«

Ned. Herv. Kerk: Beroepen te Oldebroek: J. A. de Bruin te Krimpen
aan de Lek. Aangenomen naar Holwierde (toez.): J. van Leeuwen te

.toch

20
terugnemen! Het moet
historie. Als Rome zrjn banvloeken eens ging
schorsingen en banallang
meer,
niet
die
functioneren
Immers,
zü
*rote toer ziin
verzo wordt ons van uit die zusterkerken met nadruk
van lang
is een struikelwel
en
dat
nog
ligt
er
puin
het
Maar
waar
«kerd. Dat
blok op de weg tot elkaar".
namelijk, dat je maar niet over
De Gereformeerde Kerken lopen tegen,
heen komt". Mijn antde
doleantie
niet
inzake
op
maar
achter en schieten
je hoe dicht wij bij
was:
„Zie
men
woord
beslissingen,
zegt
de oecumenische
dat is nu precies
staan?
Want
geïrriteerd. Het gaat mij", aldus ds. elkaar
op jullie tegen hebben. Zolang
wij
aarzewat
te
langzaam,
BuUman, „ook te
wij als de stoute jongen van 1886 gezijn meer
lend en te voorzichtig. Ertrage
zien worden, werp je een barrière pp.
tempo
oorzaken wellicht, die dat
Dat wordt een hele sprong, voor beide
verklaren, maar de voornaamste hindat
daarover heen te komen". Er is natuurdernis hangt samen met het feit,
een betere weg. De barrière kan
lijk
wel
wy
wat
doen,
andere kerken niet
weggenomen en een teken
dwaalwegen.
ook
worden
deden: terugkeren van
kan geplaatst worden.
verzoening
van
zendingsEen goede vriend, Hervormd
is nu een voorbeeld gesteld, veel te
arbeider, zei mij eens: „Wij werken zo Er
laat, en te traag en te zuinigjes. Het zal
prettig samen en vinden jullie fijne keop
moeilijk zijn, het tempo te overtreffen,
je
maar
wij
rels; eén ding hebben
want jaartallen liegen niet. Maar
royaliteit, vreugde en broederzin kunnen veel veel vergoeden. Wie volgt?

vïoLn zilwefSen,

Zendingsmensen

Rockanje.

Ned. Herv. Kerk. Beroepen te
Terneuzen: G. Zonneberg te Bunnik.
Aangenomen naar Dussen (toez.) G. F.

Smaling te Schoonrewoerd.
Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Rijssen: C. Vos te Gouda; te Stedum: M. G.
Kampstra te Nijland. Aangenomen naar

Amsterdam als predikant voor buitengewone werkzaamheden (pastoraat van
het lyceum): K. Bouhuijs, candidaat te
Amsterdam.
Geref. Kerken (Vrijgemaakt). Aangenomen naar Utrecht: R. Houwen te
Hattem.
Geref. Kerken (vrijgemaakt): Aangenomen naar Loenen aan de VechtNigtevecht-Weesp: A. Kamer te HijGeref. Kerken (vrijgemaakt). Beroe-

pen te Nijmegen: J. M. van den Brink

te Urnuiden.
Geref. Kerken. Bedankt voor Urnuiden: G. Zomer te Groningen; voor
Zuidwolde: T. Dekker te Goes.
Geref. Gemeenten. Bedankt voor
Terwolde: A. W. Verhoef te Barneveld.
Vrjje Evangelische Gemeenten. Beroepen te Meppel: M. van der Werfhorst, candidaat te Utrecht.

Verstopt?

de
De Raad voor de Zending van
OegstNederlandse Hervormde Kerk teEja
Megeest ontving bericht, dat. het
morial ziekenhuis te Itigidi (Oost-Nigeria-Biafra) door de federale luchtmacht is gebombardeerd en verwoest.
ongeDe staf van het ziekenhuis is eigenziekenhuis,
dat
dit
deerd. Aan
dom is van de Presbyteriaanse Kerk
momenteel
van Oost-Nigeria, werken
Zending uitgeHervormde
door
de
de
zonden arts H. J. Middelkoop en zijn
gezin de vroedvrouwen B. FolkerTen J Vries en mejuffrouw ir. J. J.
van den Bosch, die lerares chemiebur-is,
maar die, daar de scholen door de
geroorlog zijn gesloten, werk had gevonden in het ziekenhuis-laboratorium.
Zij wilden, toen de Europeanen verleden jaar bij het uitbreken van de burgeroorlog Oost-Nigeria verheten, blijven bij de Kerk in de dienst waarvan
zij zijn uitgezonden.

*"

Geref synode sprak
over financiën
De -generale synode van de Gereformeerde Kerken heeft gisteren de hele
dag gewijld aan de behandeling van
financiële aangelegenheden. Zij besloot
onder meer deputaten voor financiën
en organisatie op te dragen in overleg
met deputaten voor zeevarenden naar
jde mogelijkheid te zoeteen tot het
van. een lening voor de op
verstrekkenstichting
tot exploitatie van
te richten
E.
een zeemanshuis te Rotterdam. Ds. J. de
Oomkes te Leeuwairden bepleitte
instelling van een generale financiële
raad of een soortgelijk lichaam, dat zich
met de financiële zaken bezig zou
kunnen houden, wat de synode van
uren arbeid zal ontlasten.
De synode besloot een klein deputaatschap te benoemen, dat de vragen
kerk te
met betrekking tot het door de
in onderling
verrichten vormingswerk en
op korte
verband zal bestuderen
termijn daarover zal rapporteren. Aan
deputanten voor het evangelisatiewerk
werd een bedrag toegestaan van maximaal ’50.000 voor het treffen van
tijdelijke voorzieningen aan het evangelisatiecentrum met betrekking tot het
vormingswerk. De synode besloot eerder niet te participeren in een eventueel op te richten interkerkelijke stichting voor recreatie en zich niet te doen
vertegenwoordigen op het komende
congres van de Internationale Raad van
Christelijke Kerken.

Algemene voettocht
van Pax Christi
De Stichting Pax Christi-voettochten
heeft voor de eerste maal een „algemene voettocht Nederland", als volwaardige tegenhanger van de jaarlijkse voettocht-Den Bosch, georganiseerd. De
algemene voettocht zal plaatshebben op
hemelvaartsdag en de twee daaropvolgende dagen. Het gespreksthema luidt:
„Van dorpsmentaliteit naar wereldbesef". Deelneming staat open voor alle
jongeren tussen 18 en 29 jaar, die zich
met anderen willen bezinnen op de
eigen en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de wereld waarin wij
leven.

Swingen en twisten
in kathedraal
In de gothische gewelven van de
kathedraal van Straatsburg weergalmden deze week luidkeels gezongen
liederen, begeleid door het ritme van
gitaren. Enkele duizenden jongeren
swingden en twistten in trance in de
dwarsbeuken, tijdens een „Ye ye"dienst, met als thema „De vreugde
dansend bezingen". Niet ieder was net
met deze bijeenkomst eens. Een oude
priester gaf woedend als zijn mening te
kennen, dat de kathedraal werd bezoedeld. De bisschop van Straatsburg, mgr.
Elchinger, mengde zich „incognito" met
de grootste omzichtigheid tussen de
verhitte gelovigen.

Metropoliet Iakovos
nu uitgerangeerd
De Grieks-orthodoxe metropoliet
lakovos van Attica (71) is officieel
afgezet door een uit dertien leden
bestaande kerkelijke rechtbank. De
beslissing is onherroepelijk. lakovos
werd schuldig bevonden aan het verliezen van zijn goede reputatie. Hij werd
al in 1962 gedwongen af te treden als
hoofd van de Griekse kerk, toen de
hiërarchie van de kerk getroffen werd
door een homo-sexueel schandaal. Hij
behield echter zijn titel van metropoliet
van Attica, het grootste aartsbisdom
van Griekenland, waaronder Athene
valt. De beslissing van de rechtbank
verbiedt lakovos godsdienstige plechtigheden te leiden en zet hem volkomen
op een zijspoor. De beslissing van de
rechtbank is een nieuwe stap an\, de
door schandalen geteisterde Griekse
kerk te zuiveren en te moderniseren.

KAPT.ROB

ken-Hooghalen.
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ongedeerd na
bombardement

BATMAN

ELKE DROGIST HEEFT HET!

4282. ERGENS in de Caraïbische Zee
vaart het jacht „Iris", een als stagzeilschoener getuigd, z.g. jacht, want het
heeft behalve zeilen ook een paar sterke
motoren. De eigenaars zijn de gebroeders Young. David Young is de werktuigkundige en zijn broer Spencer is
kapitein. Verder bestaat de beman-

nlng nog uit zes koppen. De „Iris

maakt cruises van drie k vier weken en
maximaal
heeft accommodatie voor
vijftien passagiers, die op deze manier
een luxueus vakantiereisje maken. Ofschoon de gebroeders Young dit werk
al enkele jaren doen en de meeste
cruises zijn volgeboekt is het bedrijf

toch niet meer zo winstgevend als ln
het begin. David en Spencer hebben
dan ook al eens andere bronnen van
inkomsten aangeboord en och, zo erg
kieskeurig zijn ze nu ook weer niet
Met een beetje smokkelen komen belden toch nog aardig aan hun trekken.

Uit andere bladen
Terechtwijzing

j

gebleken, dat deze methodes levensgevaarlijke vormen kunnen aannemen.
Omwille van het politieke protest wordt
het dan zelfs geoorloofd geacht vernielingen aan te richten en mensenlevens
op het spel te zetten. In een democrati-

Minister Polak heeft de Groningse
hoogleraren, die zich achter de jongelui
van de kreet „Johnson oorlogsmisdadiger" plaatsen, een scherpe brief gesche maatschappij moet alle ruimte zijn
dat deze om politieke meningen uit te dragen.
schreven, betreurt het,
Het kan zin hebben om wetten en
hoogleraren het oirbaair vinden om
verordeningen ten behoeve hiervan nog
jonge mensen te stijven bij het plegen
wat te verruimen. Maar er blijven RECHTER TIE
grenzen en als die worden overtreden,
van strafbare handelingen.
is ingrijpen, en zo nodig hard ingrijpen,
(r.k)
meent,
„De Volkskrant"
noodzakelijk."
71. Rechter Tic Is opgestaan achter
dat de minister de zaak met deze
de balie en legt de joelende toeschouterechtwijzing wat al te simpel benawers
met een dwingend handgebaar
Dienstencentrum
zwijgen
op. „Wei Meng-pin's besluit
het
dert.
zijn vrouw te verstoten is uiterst
om
Uit „Hervormd Nederland"
„De Groningse hoogleraren zijn erhardvochtig," zegt hij, „maar de wetten
knipten wij het volgende commenvan uitgegaan, dat bedoelde jongelui
van
ons laad laten deze handelwijze
als gevolg van hun verzet tegen de taartje:
echtscheiding zal in de registers
toe.
De
zich
in
Vietnampolitiek
Amerikaanse
ogen
opgenomen." Rechter Tic zoekt
goed
voor
worden
„Even het beeld
geweten verplicht kunnen achten om
partij-powoensdagavond;
is
Dr.
Tsao
tussen de toeschouwers en
beschuldiging
te
uiten.
halen.
Het
dergelijke
een
een litieke uitzending van de WD. Mewenkt hem nadertrij. „U bent de vader
Dan zou er dus sprake zijn vannodig
vrouw Van Someren zegt haar zegje van deze vrouw, doctor," zegt hij. „Bent
botsing tussen wat het geweten
tegen een achtergrond van twee bezige
verbiedt.
de
wet
vindt en
u bereid Uw gescheiden doohter weer
boksers,
minder verbeten doen dan
Als dat het geval is gaat het niet zij doet. die
Het volgende rondje, politiek
enkel om de jongelui maar ook om de althans, is voor de Leeuwardense medwangdergelijke
wet, die hen in een
Veder-Smit; zij bokst met woorpositie brengt en daaraan gaat de vrouw
tegen beelden van een stukje
op
den
Dat
is
te
voorbij.
brief
zijn
minister in
in haar woonstad, te weten
goed
sociaal
ongeveer
hij
zijn
in
meer vreemd omdat
van de Her„Dienstencentrum"
het
tegelijkertijd gegeven antwoord op vrawordt
Diaconie.
Dat
centrum
vormde
gen van een Tweede-Kamerlid toegeeft, met naam en toenaam genoemd; en met
dat de bepaling waarin belediging van alle diensten die er aan bejaarden
strafbaar geboden worden gebeurt dat eveneens.
bevriende
staatshoofden
wordt gesteld, niet meer geheel van De boksers brachten het niet zover, die
deze tijd is. Als, zoals de minister in dit bleven naamloos.
antwoord nogmaals aankondigt, wijziBij navraag blijkt later dat de WD
ging in studie Is, wordt het toch zeker
had
verzocht een uitzending te mogen
vervolginvoorzichtig
zijn
te
met
zaak
met wat beelden uit het
illustreren
op
grond
van in
gen en veroordelingen
centrum. Naar de letter genomen is dat
feite reeds verouderde bepalingen.
ook geschied. Maar het kwam er wel op
Hierbij dient tegelijkertijd op het
neer
dat het leek alsof de uitzending
gevaar van rechtsongelijkheid te worpraktisch uit het centrum kwam; en
den gewezen. Wanneer prof. Delfgaauw
alsof er verband bestaat tussen hetgeen
de kreet „Johnson oorlogsmisdadiger" Leeuwardens
Hervormde
Diaconie
slaakt, wordt hij niet vervolgd, maar
stand gebracht en wat de WD PILOOT STORM
heeft
tot
anderen krijgen voor hetzelfde feit een
voorstaat, subs. hielp tot stand brengen.
-4515. Omhoogziend naar Magnus I,
verbaal. Het argument van minister
Het is natuurlijk mogelijk dat de
Polak, dat prof. Delfgaauw niet echt
professor Dubois opeens twijvoelde
WD zichzelf zó bejaard acht dat zij het
beledigd heeft, omdat hH enkel naar
oprijzen en hij merkte met
fel
in
zich
speciale
om
dit
gerust
mogelijke toetsing aan de normen van Dienstencentrum
een zekere zelfspot op: „Beste jongedienstje mocht vragen. Hoe dan ook, de
ook al is laatste partij waarvan men zou verNeurenberg verwees, kan
lui, ik geloof dat ik er nog over ga nahet juridisch misschien waterdicht
nog
bij een
dat
die
eens
wachten
denken. Tenslotte heb ik de grootvaderniemand bevredigen. Het rechtsgevoel diaconie zou aankloppen is wel de
leeftijd
ruim overschreden en een fijn
tegenover
in WD. Maar de diaconie, grootmoedig,
eist een gelijke houding
wezen gelijke zaken. Dat geldt vooral stond ook voor deze armlastige klaar;
als degenen die wel vervolgd worden, dat doét een goeie diaconie. Zonder te
CAROL DAY
een kreet gebruiken, die notabene het weten wat de ondersteunde later met
eerst door prof. Delfgaauw werd aangeuitspoken.
gaat
De
doorKENNETH
de verleende hulp
INNS
heven.
VVD moest maar eens een goede duit in
Schenkt de brief van minister Polak het zakje doen."
aan de Groningse hoogleraren te weinig
aandacht aan de beweegredenen, die in
dit geval tot strafbare handelingen (ADVERTENTIE 1.M.)
kunnen leiden, het moet wel een vraag
zijn of bij de kreet „Johnson oorlogsmisdadiger" nu werkelijk in alle gevallen gewetensnoodzaak aanwezig is. Wie
kritiek heeft op de Amerikaanse Vietnam-politiek kan hieraan even goed en
even scherp op een andere wijze uiting
geven.
De kwestie wordt nog moeilijker
wanneer het de bedoeling kan zijn om
juist met strafbare handelingen opschudding te wekken. Uit de bomaanslagen op ambassades in Den Haag is

—

—

—

—

Vanavond in de ether
Televisie. Nederland 1: 18.50 uur: Pipo
de clown; 19.00 uur: Nieuws; 19.06 uur:
High Chaparall; 20.00 uur: Journaal;
20.20 uur: Grand Gala du Disque
Populaire 1968. Presentator is Wim
Sonneveld; 21.40 uur: De vliegende
non; 22.05 uur: Journaal; 22.15 uur:
Grand Gala du Disque, tweede helft.
Nederland 2: 18.50 uur: Pipo de
clown; 19.00 uur: Nieuws; 19.03 uur:
Weekjournaal voor slechthorenden;
19.25 uur: Open oog; 20.00 uur: Journaal; 20.20 uur: Politiemuseum, aflevering uit de Duitse serie; 21.35 uur:
Farce majeure; 21.55 Optreden van het
christelijk jeugdkoor „De kleine Lofstem" uit Bodegraven; 22.05 Hier en nu;
22.25 uur: Journaal.
Regionale omroep Noord

en Oost. FM: 98,40
88,60 MHz. 18.00—18.20

MHz. 97,45 MHz.
RONO-dagboek met aktualiteiten ult Noord
en Oost, waarin zijn opgenomen berichten
over markt en handel ln vee en vlees. 18.20
—18.30 Zendtijd voor politieke partijen via
Hilversum II 18.30—19.30 FM: 88,60MHz. Fryske ütstjüring. Redaksje: Joh. v. d. Zee. a.
Foar de bern: „De moannereis fan Rixt en
Auke", in harkspul skeaun troch Piter Walstra. Regy Johan van der Zee. Diel 18, b
Prik. in jongerelnprogri
talling: Luit
Spanninga en Klaes Wielinga. Presintaesje:
Anke Faber, Peter Tuinman en Roel de
Haan. Regy: Johan van der Zee. c. Sport.
Omtinken foar de Nasjonale indoor-atletyk
wedstrüd dy't sneon 9 maert yn de Fries-

landhal halden wurdt. d. Nijsco. in traktaesje fan nijsgjirrichheden, nijs en kommintaer.

IM.)Mammmmmm\

MORGEN:
Hilversum 1. 402 m. 7.00 NCRV. 12.00 KRO.
13.00 NRU. 14.00 KRO. 16.30 NRU. 17.30—
24.00 KRO
NCRV: 700 Nieuws. 7.10 Het levende
woord. 7.15 Stereo: Moderne gitaarmuziek.
7.30 Nieuws. 7.32 Actualiteiten. 7.45 Stereo:
Instrumentaal trio: moderne kamermuziek.
8.00 Nieuws. 8.11 Stereo: Gewijde muziek
(gr.). 8.30 Nieuws. 8.32 Voor de hulsvrouw
9.15 Muzalek: gevarieerd muziekprogramma
en kunstkroniek. (9.35 Waterstanden). 11.00
Nieuws. 11.02 Leren leven met de oekumene,
lezing. 11.17 Solistenkamer: Gesprek over Jo
Vincent. KRO: 12.00 Stereo: Country and
Western Express (gr.). 12.14 Marktberichten.
12.16 Overheidsvoorlichting: De politie nu.
12.26 Mededelingen voor land- en tuinbouw.
12.30 Nieuws. 12.41 Actualiteiten. 12.50 Zonder grenzen: een rubriek over missie en
zending. NRU: 13.00 Vliegende schijven:
verzoekplaten voor de militairen. KRO: 14.00
P.M.: een weekblad met veel plaatjes.
(16.00—16.02 Nieuws). NRU: 16.30 Franse
les. HIRO: 17.00 Muzikale volkenkunde,
muzikale lezing. KRO: 17.30 Voor de tieners.
18.30 Nieuws. 18.46 Actualiteiten. 19.05 Lichte grammofoonmuziek. 19.10 Overweging.
19.30 Sjook: programma voor twintigers.

(ADVERTENTIE
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jonge, dy wie hurd!
Hwa sei dat?: Keeper Mud!
Zondag 10 maart:
HEERENVEEN—CAMBUUR

20.00 In antwoord op uw schrijven: verzoekplatenprogramma. 21.50 Wegen door de
wildernis, lezing. 22.00 Liedjes in hun mars:
liedjesprogramma. 22.30 Nieuws. 22.40 Overweging. 22.45 Goal ...: muzikaal sportprogramma met commentaren, reportages en
lichte muziek. 23.55—24.00 Nieuws.
Hilversum 11, 298 m. 7.00 VARA. 7.54
VPRO. 8.00 VARA. 15.00 NRU. 16.30—24.00
VARA.
VARA: 7.00 Nieuws en ochtendgymnastiek.
7.20 Socialistisch strijdlied. 7.23 Lichte grammofoonmuziek. VPRO: 7.54 Deze dag. VARA:
8.00 Nieuws. 8.11 Van de voorpagina, persoverzicht. 8.15 Z.O. 135: gevarieerd programma. 10.30 Sores van Doms: licht programma.
10.50 Wegwijs: tips voor trips en vakanties.
11.00 Nieuws. 11.02 Finale van het Britse
Brassband Concours 1968 (opn.). 11.25 Oosteuropese kroniek. 11.45 Stereo: Metropole
orkest. 12.15 Voor nu en later, lezing. 12.27
Mededelingen t.b.v. land- en tuinbouw. 12.30
Actueel sportnieuws. 13.00 Nieuws. 13.11
VARA-varia. 13.15 Tijd voor teenagers:
licliii' craminofoonmuziek. 14.00 Uitlaat: programma voor twintigers. 14.40 Radio Jazz
Magazine. NRU: 15.00 Wat biedt de Mammoetwet Uw kind, lezing. 15.10 De tijd
waarin wij leven: programma over spel en
ernst in de cultuur. 15.30 Volksmuziek uit
Spanje. 16.00 Nieuws. 18.02 Zestig jaar jazz.
VARA: 16.30 Elndhovens vokaal dubbelkwartet: volksliederen. 18.50 Uilenspiegel:

tot U te nemen?" De zaal wacht vol
spanning op het antwoord van de
geleerde. Na een vergenoegde blik om
zich heen antwoordt Tsao op zalvende
toon: „De ogen van velen zijn in dit
moeilijke ogenblik op mij gevestigd,
Edelachtbare. Ik meen daarom dat ik
een voorbeeld moet stellen, ook al is het
in strijd met mijn vaderliefde. Nee, ik
weiger mijn verstoten dochter weer tot
mij te nemen!" De opgewonden toeschouwers geven luidskeels blijk van
hun afkeuring maar Rechter Tic legt ze

opnieuw het zwijgen op. „Uw verklaring zal worden geregistreerd," zegt hij
kil, met een blik vol minachting op de

stemmetje in m'n binnenste vermaant
mij de broze botten in acht te nemen.
Vinden jullie het erg om alleen te gaan?
Dan pas ik wel zolang op de spullen

waardigd te berde gebracht: „Samen
uit, samen thuis." „Drie weten meer
dan twee.." enzovoorts. En de professor was zo goed niet, of hij moest mee
naar de top.

hier beneden." Maar de anderen wilden er niet van horen. Oude spreekwoorden en gezegden werden veront-

studentenprogramma. 17.10 Licht Instrumentaal trio. 17.30 Radiowcekjournaal.
18.00
Nieuws en commentaar op het nieuws. 18.20
Met naald en slinger: oude grammofoonmuziek. 18.45 Feest der herkenning: verzoekprogramma
van moderne muziek. 19.30
Nieuws. 19.35 Artistieke Staalkaart. 20.15
Lichte grammofoonmuziek. 20.35 Een alledaagse legende, hoorspel. 22.00 Instrumentaal
kwintet: moderne muziek. 22.30 Nieuws.
22.40 Franse chanson*. 22.55 Plein en publiek: licht programma. 23.55—24.00 Nieuws.
Hilversum 111. 240 m en FM-kanalen. 9 00
KRO. 12.00 NRU. 13.00—18.00 NCRV.
KRO: 9.00 Nieuws. 9.02 Djinn: gevarieerd
programma. (10.00 en 11.00 Nieuws.) NRU:
12.00 Nieuws. 12.03 Skivatoon: Informatie
over nieuw* langspeelplaten. NCRV: 13.00
Nieuws. 13.03 Licht Instrumentaal sextet met
13.30
solisten.
Zuldzee-Serenade. 14.00
Nieuws. 14.03 T(w)ienerama: programma
voor tieners en twens. 15.00 Nieuws. 15.03
Halte: programma voor twintigers. 1530
Strlctly Country Style: country and western
muziek. 16.00 Nieuws. 16.03 Actualiteiten
16.07 Lichtvoetig:
licht platenprogramma'
17.00 Nieuws. 17.02-18.00 Hier en nuwekelijkse sportshow met lichte grammo-

tfoonmuzlek.

Televisieprogramma's Nederland I.
NTS:

13.15—15.00 Teleac (herhaling

yen

zondag j.1.). 19.00 Nieuws in 't kort. KRO-16.01 Klokke Vier. familie-magazine (gedeel-

(ADVERTENTIE 1.M.)
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Tsao, voorheen medit
Hof genieten tot een passende regeling
voor haar is getroffen. De eigenares
van de vierde bloemenboot kan bij de
kanselarij haar beloning gaan halen
voor de inlichtingen die zij heeft
verstrekt."

doctor. „Juffrouw

vrouw' Wei, zal de bescherming vaca

(ADVERTENTIE 1.M.)

DamPVeeW
de kracht van een

verkoudheid
■■■

■nn bij Vader, MoederenKind.

telljk in kleur). 17.00—17.30 Voor de kinderen. NTS: 18.50 Pipo de clown. STER: 18.56
Reclame. NTS: 19.00 Journaal. STER: 19.03
Reclame. KRO: 19.06 In kleur: Daktari: Judy
in moeilijkheden. TV-feuilleton. STER: 19.56
Reclame. NTS: 20.00 Journaal. STER: 20.16
Reclame. KRO: 20.20 Het gulden Schot:
schlet-spel-qulz-show. 21.35 Brandpunt. 22.15
Niets dan de waarheid (Truc account),
Hitchcock-film. 22.40 Evangelie. NTS: 22.45—
22.50 Journaal.

NEDERLAND

11.

NTS: 18.50 Pipo de clown. STER: 18.56
Reclame. NTS: 19.00 Journaal. VARA: 19.03
Bruce Forsyth, showprogramma. 19.53 Reaktle op reakties. NTS: 20.00 Journaal. STER:
20.16 Reclame. VARA: 20.20 Achter het
nieuw». 20.45 Btj Dorus op schoot, reportage
van een kindervoorstelling. 20.55 Snarenspul:
liedjes en gitaarmuziek. 21.30 In kleur: Even
pf oneven, TV-feullleton uit de serie Crisis.
NTS: 22.20—22.25 Journaal.
"~
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LEEUWARDER COURANT

VRIJDAG 8 MAART 1968

NAAST PARTIJ VAN DE ARBEID EN D'66

Radicalen willen ook
ARP in concentratie
De radicalen hopen dat ook de ARP
als partij zal meedoen aan de progressieve concentratie, die zij met PvdA en
D' 66 zouden willen vormen. Dat zel de

Brand teistert
lakfabrieken
Vervoï^an pagina 1)1

Minibars in
treinen

Noord-Vietnam steekt
zijn voelhorens uit
|(Vervolg van pagina 1)|
stappen moet nemen om de huidige
militaire moeilijkheden in Vietnam te
overwinnen dan opvoering van de oorlog. „Steeds wanieer we maar enige
moeilijkheden ondervonden, was uitbreiding het woord. We hebben de
uitbreiding beproefd en nu moeten wij
andere stappen proberen die zijn voorgesteld, en die dienen te worden
overwogen door de Senaat en het volk
van de Verenigde Staten." Kennedy zei,
dat het Amerikaanse volk herhaaldelijk
is gezegd dat de «verwinning in Vietnam voor de deur stond, maar dat die
overwinning nooit is waargemaakt en
„nu ook niet in het verschiet ligt."
Kennedy gaf toe, ook zelf te
hebben gezegd „dat het licht aan
het einde van de tunnel" in zicht
was toen hij deel uitmaakte van de
regering-Kennedy. Nu was hij echter van mening dat het immoreel
en ontoelaatbaar is de huidige
Amerikaanse politiek in Vietnam
voort te zetten. Hij betwistte het
recht van de Amerikaanse regering
„om in Washington uit te maken
welke steden en gehuchten in
Vietnam zullen worden vernietigd.
Hebben wij het recht tienduizenden
mensen te doden omdat we een
verplichting hebben"? zo zei hij.

Hoop
mysterie van de hoop: zo
kan men het probleem wel

*Het

kenschetsen, dat één onzer
kennissen nu al negen dagen lang bezig
houdt. Zelfs 's nachts laat het hem niet

los, zijn leven is veranderd. Belangrijke
zaken als de oorlog in Vietnam, het
uittreden van de KVP-radicalen en
zelfs de zeer matige resultaten van
zoonlief op de hbs zijn er door naar de

achtergrond verdrongen. Negen dagen
lang stuit onze kennis als hij 's morgens
zijn huis verlaat om naar zijn werk te
gaan op een hoop in zijn voortuin,
rechts in de hoek, vlak bij het berkje
dat zijn zesjarige dochter vorig jaar
heeft mogen planten. Met opgetrokken
neus en toegenepen blikken neemt hij
dan een schop om de hoop te verwijderen, die hijzelf
beschaafd als hij i»

—

—

ook uitwerpselen, faecaliën of excrementen noemt. „De vraag is", zei hij
dezer dagen ernstig, „wie de hoop in
mijn tuin deponeert. Ik heb inmiddels
uitgevonden, dat het in de vroege
morgen gebeurt. Toen ik namelijk in de
nacht van maandag op dinsdag tegen
enen thuis kwam, lag er niets en ik heb
gekeken bij het licht van een zaklantaarn. Maar toen ik de volgende morgen om acht uur naar mijn wagen liep
lag er toch weer een hoop." Gisteravond besloot hij het mysterie op te
lossen. Hij belde ons tegen elven. „Ik zit
nu in de voorkamer, in een gemakkelijke stoel en voorzien van pittige drankjes en hartige hapjes", zei hij energiek.
„Ik heb een donker pak aangetrokken,
de gordijnen opengeschoven en het
licht uitgedraaid. Geen mens ziet mij
tegen de donkere achtergrond, maar ik
zie alles en iedereen in mijn voortuin.
Nu wordt het raadsel opgelost en daar
heb ik mijn nachtrust voor over."
Vanmorgen vroeg draaiden wij zijn
nummer. Er werd dadelijk opgenomen.
Onze kennis sprak met een dikke torg.
„De drankjes waren te pittig en de
nacht te lang", zei hij giechelend alsof
hij een gore mop had getapt. Op onze
vraag, of hij het mysterie nu had
opgelost, zei hij geschrokken, dadelijk
even te zullen kijken. Wij hoorden hem
zachtjes zingend door de kamer stommelen. Er klonk het geluid van omvallende stoelen en brekend glaswerk. Het
bleef een hele poos stil. Eer. deur werd
knallend dichtgesmeten, neuriënd naderde onze kennis de telefoon. Plotseling werd er weer een deur geopend en
hoorden wij de kijvende stem van zijn
echtgenote. Wij luisterden ademloos.
Pas minuten later werd de telefoon
weer opgenomen. „Jan zou ons vertellen van die hoop. Je weet wel. Hij zou
er de hele nacht voor opblijven", zeiden
we wat gegeneerd. „Jan is de hele
nacht opgebleven, een vrolijke, lange
nacht. Maar het heeft niet geholpen",
aordde zijn echtgenote bitter.
„Vanmorgen lagen er zelfs twee hopen."

Voelhorens
Noord-Vietnam probeert volgens berichten uit Tokio zijn vredesformule
ingang te doen vinden bij Zwitserland,
Zweden en Italië. De Zwitsers hebben
laten weten, dat hun ambassadeur in
Peking, Oscar Rosetti, midden-februari
besprekingen heeft gevoerd met de
Noordvietnamese minister van buitenlandse zaken Ngoeyen Doey Trinh en
dat spoedig een functionaris van Hanoi
Zwitserland gaat bezoeken. Deze mededelingen kwamen na bekendmaking
door de Noordvietnamezen zelf, dat er
onlangs ontmoetingen zijn geweest met
de Italianen in Rome en de Zweden in
Stockholm.
De Noordvietnamezen zijn hun nieuwe vredesvoelhorens bijna onmiddellijk
gaan uitsteken nadat de hevigheid van
hun „Tet"-offensief was verminderd.
Het gebeurde op 9 februari en weer op
1 maart. Hoewel ze de San Antonioformule van president Johnson verwierpen, lieten zij de deur open voor
een eventuele bespreking van een
bestand als een van de punten op de
agenda. In het aanbod van 1 maart
werd goedkeurend gesproken over verklaringen door secretaris-generaal Oe
Thant van de Verenigde Naties en de
Zweedse minister van buitenlandse zaken Torsten Nilsson, die zeiden dat
besprekingen kunnen plaatsvinden na
stopzetting van de bombardementen.

Massagraf

Studenten beoordelen

hoogleraren
Zeven hoogleraren van de rijksuniversiteit in Utrecht zullen op 20 maart
tijdens een avondbijeenkomst in het
Utrechtse stadhuis over een nog onbekend onderwerp debatteren. Circa 100
één
studenten zullen de professoren
observeren en hun
uit elke faculteit
meningen ter ontleding vastleggen. Het
is de eerste keer, dat in Nederland een
dergelijke samenkomst wordt gehouden. Men wil een antwoord krijgen op
de vraag hoe verschillende vakgebieden
een probleem benaderen en van welke
veronderstellingen de hoogleraren uitgaan.

(ADVERTENTIE 1.M.)

Wagon-Lits heeft in Frankrijk de
minibar in november geïntroduceerd in
honderd treinen. Dat gebeurde na
uitgebreide proefnemingen en een opinieonderzoek, waarbij bleek dat meer
dan vijftig procent van de reizigers
bediening op de zitplaats prefereert
boven het opzoeken van een restauratierijtuig. Het is niet de bedoeling, dat in
de Nederlandse treinen, die voorzien
zijn van een buffet met een keukentje
van waaruit de kelner de hele trein kan
bedienen, wordt overgeschakeld op
mini-bars. Op de foto een stewardess
met een minibar, die is uitgerust met
een thermosbak voor koffie en die ongeveer 35 kg aan dranken en etenswaren kan bevatten. De minibar is in
de eerste plaats bedoeld voor internationale tremen, die op Nederlandse trajecten rijden zonder restauratierijtuig
en waarin tot nog toe niets was te
krijgen.

Zuidvietnamese regeringstroepen hebben bij de stad Hoeé opnieuw een
massagraf ontdekt met de lijken van
ontvoerde burgers. Volgens een Zuidvietnamese woordvoerder bevonden
zich zeker 25 lijken in het graf, dat
ongeveer negen kilometer ten oosten
van de stad ligt. Vorige week woensdag
werd een massagraf ontdekt op een
eiland in de Parfumrivier, waarin het
stoffelijk overschot van ongeveer 100
regeringsfunctionarissen zou liggen. De
autoriteiten schatten dat tijdens de
bezetting van Hoeé door de Noordvietnamezen ongeveer 300 ambtenaren zijn
ontvoerd.
Het Amerikaanse opperbevel heeft
bekend gemaakt, dat er langs de
oostelijke sector van de gedemilitairiseerde zone zwaar gevochten wordt. Op
Noord-Vietnam zijn de zwaarste luchtaanvallen sedert meer dan een maand
uitgevoerd. Het Amerikaanse dodencijfer in Vietnam stijgt de laatste tijd met
ongeveer 500 man per week. Tot en met
2 maart heeft de oorlog in Vietnam nu
aan 19.251 jonge Amerikanen het leven
gekost. Het Amerikaanse opperbevel in
Saigon heeft bekendgemaakt, dat sinds
het begin van de oorlog in Vietnam
3.446 Amerikaanse vliegtuigen verloren
gegaan zijn.

—

Met een helder belgerinkel zullen in
de loop van deze maand op de Nederlandse trajecten in een aantal D-treinen
Wagon-Lits-stewardessen langs de coupé's kleine wagentjes trekken, waarop
koffie, frisdranken en kleine eetwaren
aan de treinreizigers worden aangeboden. Het zün de eerste minibars,
waarmee de Wagon-Lits in Nederland
de consumptiemogelijkheid in de treinen vergroot. Voorlopig worden de
rijdende minibars ingevoerd op tien
buitenlandse treinen. Hebben ze succes
bij de reizigers dan zullen ze ook op
binnenlandse exprestreinen worden gebruikt. Dat kan alleen in treinen
bestaande uit getrokken materieel: in
de wagenstellen zijn ze onbruikbaar
wegens de schuifdeuren in de rijtuigbakken en de jassen, die aan de baken
in het middenpad hangen.

—

deze bedrijven, waar ongeveer 800 man
werken, kan geheel worden voortgezet.
De leveranties van de celluloselakken
zullen onverminderd kunnen worden
voortgezet, daar andere bedrijven van
de onderneming, die elders zijn gevestigd, kunnen bijspringen en er bovendien nog voorraden elders zijn. De
Laboratoria zijn voor het vuur gespaard
gebleven en de kantoorgebouwen zijn
nauwelijks door het vuur aangetast.
Het was een «eer opgeluchte directie,
die dit meedeelde. Het had veel erger
kunnen zijn, zo verklaarde men, daar
het er naar uit heeft gezien, dat het
gehele bedrijf tegen de vlakte zou gaan.
Dat gevaar hebben de brandweerkorpsen uit de wijde omgeving, die aan de
bestrijding van het vuur hebben medegewerkt, weten te bezweren. Door de
brand is ook het landelijk zendstation
van de Vereniging voor experimenteel
radio-onderzoek in Nederland (De Veron)
buiten werking gekomen. Dit
zendstation is gevestigd ln de toren van
het Sikkensgebouw en wordt doorgaans
door de amateurzenders op vrijdagavond gebruikt op de 80. de 40 en 2
meterband.

Brand een stag
Na de recente miljoenenbranden bij
Danlon in Emmen en de Hernhuttersgemeenschap in Zeist, alsmede de grote
schade van de explosie bij de Shell
raffinaderij te Pernis, heeft de omvangrijke brand bij Sikkens in Sassenheim
in het verzekeringsbedrijf een schok
teweeggebracht, zo deelt het bureau
voorlichting schadeverzekeringsbedrijf
mede. Deze nieuwe omvangrijke brand,
waarvan de schade naar he zich laat
aanzien vele miljoenen guldens zal
bedragen, versterkt brandverzekeraars
in de overtuiging dat alle bij de
bevordering van de brandpreventie
betrokken groeperingen de handen ineen moeten slaan, om deze desastreuze
ontwikkeling tegen te gaan.

Voor de Sikkens lakfabrieken in
Sassenheim bestaat een totale verzekeringsdekking voor brand- en bedrijfsschade van ongeveer 55 miljoen gulden.
Het bedrijf is tot een maximum bedrag
van ongeveer 35 miljoen gulden verzekerd tegen directe brandschade. De
verzekeringsdekking voor bedrijfsschade beloopt een bedrag van ruim 20
miljoen gulden.

Amsterdamse radicaal mr. H. Jurgens
op een discussieavond die de hoofdstedelijke politieke partijen gisteravond
hadden georganiseerd over de partijvernieuwing. Voor een dergelijke concentratie bleek de socialistische fractieleider drs. J. M. den Uyl bereid enkele
„hobby's" te laten vallen. Onder die
nadrukkelijk
hobby's rangschikte hU
niet het programma van de PvdA, maar
wel het „socialistische sfeertje" in deze
partij. ..Wij gunnen iedereen zijn biertje", aldus drs. Den üyl, „en lusten er
zelf op zn tüd ook een."
De fractieleider van D '66, mr. H. van

Mierlo, liet blijken dat zijn partij alleen

een districtenstelsel wil als tevens de
minister-president wordt gekozen. „Hei
een is aan het andere gekoppeld", zei
hij. De CH-vertegenwoordiger mr. W.
.Scholten vond dat in feite alleen van de
drie christelijke partijen kan worden
gezegd dat zij werkelijk aan partijvernieuwing doen.
De hoofdstedelijke KVP-bestuurder
drs. Zwartkruis noemde D '66 en de
nieuwe radicale partij „conjuncturele
luxeverschijnselen", die het bij neergaande conjunctuur moeilijk krijgen.

Beide partijen bewegen zich volgens
hem aan de uitgavenkant van de
samenleving en verliezen hun aanhang
als het economisch getij keert. De
liberaal H. J. Vonhoff vond dat de
radicale Kamerleden Aarden en Janssen hun zetels dienen af te staan. Hun
kiezers hebben op de KVP gestemd en
niet op de nieuwe partij, die de beide
heren hebben gevormd, aldus de liberaal.
Op een zeer druk bezochte forumbijeenkomst voor studenten in de politieke
wetenschappen te Nijmegen heeft drs.
P. C. W. M. Bogaers gisteravond
verklaard dat voor het stichten van de
vrede minstens evenveel offers moeten
worden gebracht als voor het organiseren van onze verdediging. „Het moderne woord voor vrede is ontwikkeling",
aldus drs. Bogaers die verder een
nationaal werkgelegenheidsbeleid noodzakelijk noemde. „In het samengaan
zoals ons dat voor ogen staat is geen
plaats voor PSP en CPN. Beide partijen
zijn te links", verklaarde drs. Aarden
(Radicalen). „Wij staan links van het
midden", voegde de heer Aarden er aan
toe.
Bij een enquête onder de ruim 230
aanwezigen verklaarde 8,4 procent te
zullen stemmen op de KVP, 26,2 procent op de „Radicalen", 14,8 procent op
de PvdA, 10,1 op de WD, 16,5 op D '66
en 8,4 procent op de PSP. Opmerkelijk
was dat de vraag, of werd ingestemd
met het besluit van Bogaers c.s. om de
KVP te verlaten, door 74,5 bevestigend
en door 18,2 procent ontkennend werd
beantwoord.

[ADVERTENTIE 1.M.)

Bisschop aan pastoor
Miedema: zie af van
aparte misviering
De bisschop van Roermond heeft
Miedema geschreven het te betreuren, dat de pastoor van plan is
voor belangstellenden de eucharistie te
gaan vieren in een gehuurd pand te
Schaesberg. De bisschop acht dit strijdig met het belang van de parochiegemeenschap van 't Eikske. Hij geeft pastoor Miedema in overweging van zijn
voornemen af te zien.
pastoor

IMP. N.V. BOOMSMA LEEUWARDEN

j/

Tegen Peking gericht?
De heren Foster (Verenigde Staten) en Rosjitsjin (Sovjet-Unie), de
twee voorzitters van de Geneefse
ontwapeningsconferentie, hebben
gisteren met vrij veel ophef een
nieuw

akkoord tussen Amerika, de

Sovjet-Unie en Engeland aangekondigd. Dat akkoord houdt in, dat

deze drie kernmogendheden bereid zijn gezamenlijk de bescherming op zich te nemen van landen
die geen kernwapens bezitten, doch
met een aanval met kernwapens
worden bedreigd.
Vooral de Amerikaan Foster bezigde hoogdravende woorden. Hij noemde de overeenstemming van historisch
belang voor het ontwerp-verdrag tegen de verspreiding van kernwapens
en voor de bijdrage van de drie
kernmogendheden aan de internationale veiligheid en de wereldorde. Het
document legde volgens hem een
stevige politieke, morele en wettelijke
basis voor .'e verzekering van de
veiligheid van de niet-nucleaire landen. Het ontwerp-verdrag, met de
veiligheidsgaranties die er nu aan
kunnen worden verbonden, „zal een
keerpunt vormen in de pogingen van
de mensheid om een steviger basis te
leggen voor duurzame vrede en internationale veiligheid in een wereld,
waarin de mens meester zal zijn over
het atoom en niet het slachtoffer
ervan". Aldus de Amerikaan Foster.
De bezwaren, die op de Geneefse
conferentie tegen het AmerikaansRussische ontwerp-verdrag tegen verspreiding van kernwapens zijn ingediend, zijn van tweeërlei aard. Sommige industreel ontwikkelde landen
vrezen, dat het verdrag hen in hun

Het nieuwe akkoord verandert niets
aan het eerstgenoemde bezwaar. Het
komt alleen aan het tweede probleem,
de bedreiging met kernwapens, tegemoet. En ook in dat opzicht is het niet
helemaal waterdicht. De bedoeling is
namelijk, dat de garantie tegen bedreiging met kernwapens via de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties
zal lopen. En in de Veiligheidsraad
bestaat nog altijd het vetorecht van de
„Grote Vijf. Van hen behoren vier
Amerika, Rusland, Engeland en
Frankrijk
tot de kernmogendheden.
Op de vraag wat er zou gebeuren als
een land klaagt, dat een van deze vier
het met kernwapens bedreigt, haalde
een deskundige in Genève de schouders op. „Ik heb daarvan niet het
flauwste idee", zei hij.
De waarde van het nieuwe akkoord
is wel sterk afhankelijk van het
vertrouwen, dat de niet-kernlanden
stellen in de grote kernmogendheden.
In een conflict, waarbij de kernmogendheden zelf betrokken zouden raken, kan van de Veiligheidsraad
beslist niet al te veel worden verwacht. Het enige land, dat kernwapens bezit en niet in staat is een
besluit van de Veiligheidsraad met
een veto te blokkeren is Communistisch China. Sommige waarnemers in
Genève menen daarom, dat het akkoord in feite tegen China is gericht.
Vooral in India bestaat een begrijpelijke vrees, dat de gevaarlijke Chinese
buur nog eens met zijn kernwapens
zal gaan dreigen als er een nieuw
conflict mocht ontstaan. Die vrees kan
door een garantie van Amerika, Rusland en Engeland worden weggenomen. Maar voor de rest betekent het
nieuwe akkoord dat het verdie
heeft, doch allerminst het antwoord
geeft op alle vragen, die in Gei

—

WILLIAM C. FOSTER.
historische dag?
technische ontplooiing zal
belemmeren, zodat ze voor altijd naar
een tweede-rangs-positie worden verwezen. Anderen menen, dat ze niel
blijvend van het bezit van kernwapens kunnen afzien, omdat ze dan het
slachtoffer kun
'len van chantage door landen, die wel de beschikking over kernwapens hebben.
verdere

OVER DE
GRENS

—

zijn gerezen.

R. L.

Stabiele ellende
Is

werklozen in Friesland
Hetinaantal
februari iets gedaald tot beneden
een lichtpuntje

de zeven duizend. Dat is
de werkloosheidscijfers over de
maand februari, die deze week zijn
gepubliceerd. Het is voor Friesland ook
zo ongeveer het énige lichtpuntje: Met
5,2 procent staat Friesland er weliswaar
gunstiger voor dan Groningen met 5,9
procent en Drente met 8,3 procent,
maar dit percentage ligt nog altijd
aanmerkelijk hoger dan het landelijk
werkloosheidspercentage van 2,9. Landelijk blijkt het aantal werklozen de
afgelopen maand met tienduizend gedaald te zijn tot 113.000. Minister
Roolvink van Sociale Zaken meent
daaruit de voorzichtige conclusie te
kunnen trekken, dat de werkloosheid
na een daling in de afgelopen vier
maanden zich thans heeft gestabiliseerd. Dat komt erop neer, dat de stille
ramp van de werkloosheid onverminderd blijft voortduren. Dat betekent
stabiele ellende. Maar minister Roolvink is voorzichtig optimistisch.
Het wordt duidelijk, dat de zeshonderd miljoen, die de regering ter
bevordering van de werkgelegenheid
heeft uitgetrokken, tot dusver nog niet
voldoende uitwerking heeft gehad. „Het
optimale gevolg van de injecties komt
nog niet tot uitdrukking in de cijfers,"
zo drukt minister Roolvink het in voor
de 'betrokken arbeiders zeer begrijpelijke taal uit. Hij moet erkennen, dat
het rijksprogram van de zeshonderd
miljoen „nogal traag" op gang komt.
Maar hij voegt eraan toe, dat de
regering zich pas zal bezinnen op
nieuwe maatregelen als het huidige
program volledig is uitgewerkt en er
dan nog niet volledig resultaat is
geboekt. Maanden geleden heeft de
regering reeds uitgesproken dat het
huidige peil van de werkloosheid „onaanvaardbaar" was. Dat onaanvaardbare peil heeft zich thans kennelijk
volgens de minister gestabiliseerd.
Maar de werklozen mogen wachten. Ea
minister Roolvink blijft voorzichtig optimistisch.
Daar komt nog iets bij: De minister is
tot de ontdekking gekomen, dat in de
huidige werkloosheid vooral ook structurele problemen meespelen. Die structurele problemen doen zich vooral
gevoelen in het noorden, zuiden en
oosten van ons land. Bij de bestrijding
van de werkloosheid moet de regering
haar politiek dan ook vooral richten op
de structuur, aldus de minister. Algemene maatregelen om de conjunctuur
te stimuleren zouden met name in het
westen van het land tot overspanning
kunnen leiden. Het komt erop neer, dat
de buitengewesten nog eens extra
mogen boeten voor het feit, dat hua
economische structuur ongunstiger is
dan die van het westen. Om oververhitting van het westen te verhinderen
mogen zij in de kou blijven zitten. De
structuur van die buitengewesten
maakt, dat zij het eerst en het meest en
het langst de gevolgen van een neergang in de conjunctuur voelen. Zij
hebben één troost: minister Roolvink
blijft voorzichtig optimistisch.
Een verontrustend aspect van de
huidige werkloosheid is het grote aantal
werklozen in de bouwnijverheid. In een
rapport van het Economisch Instituut
voor de Bouwnijverheid wordt thans
duidelijk gemaakt, dat de werkgelegenheid in de bouw eerder af dan toe zal
nemen. Die afnemende werkgelegenheid in de bouwnijverheid is ook in
belangrijke mate verantwoordelijk voor
de werkloosheid onder de jeugd. Van
de jongeren beneden de 24 jaar lopen
er thans in ons land 31.000 werkloos
rond, dat is meer dan een kwart van
het totale aantal. De mindster heeft
moeten toegeven, dat de regeringsmaatregelen ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid nauwelijks van invloed
zijn geweest. Ongeveer driehonderd
jongeren hebben dankzij deze speciale
maatregelen werk gekregen. Maar minister Roolvink blijft voorzichtig optimistisch.
Uit de werkloosheidscijfers blijkt
eens te meer, dat Nederland economisch steeds meer scheef dreigt te
groeien. De vraag naar arbeidskrachten
in de Randstad is ongeveer twee en een
half maal zo groot als in de buitengewesten. Die buitengewesten dragen
reeds 78 procent van de werkloosheid,
tegen 73 procent in 1965. De bevolkingsdichtheid in de Randstad is vier k
vijf maal zo groot als bijvoorbeeld ia
Drente. Deze ontwikkeling zet rich
door. Dit ondanks het feit, dat in de
Tweede nota voor de Ruimtelijke Ordening als beleidslijn werd aangekondigd
een spreiding van de werkgelegenheid
en een betere spreiding van de bevolking. De Regeringsnota over het Noorden des Lands kondigt geen resolute
ombuiging van de huidige ontwikkeling
aan, maar sluit al te veel aan op de aan
de gang zijnde ontwikkeling en neemt
een afwachtende houding aan. Dat is de
kern van de problemen, waarmee de
Kamer-commissie vandaag bij haar
marathon-hearing in Assen wordt geconfronteerd. Economisch ea sociaal
groeien de verhoudingen in Nederland
steeds meer uit het lood. Maar de
minister van Sociale Zaken Roolvink
blijft voorzichtig optimistisch.
N.
in

Piloot vloog elf
jaar zonder het
vereiste brevet
Het Amerikaanse orgaan voor de
burgerluchtvaart onderzoekt grondig de
brevetten van alle piloten op lijndiensten, nadat men tot de ontdekking was
gekomen dat een man elf jaar lang

passagierstoestellen heeft gevlogen aan
de oostkust van de VS zonder in het
bezit te zijn van het daarvoor vereiste
brevet. De betreffende piloot, Jimmie
H, Lane, vliegt sinds 1957 op de 'ijn
Washington—New Vork, een van
de
te lijnen ter toereüd. Hij beschikte
alleen over een brevet voor particuliere
vliegtuigen. Dat brevet is de piloot
afgenomen en de maatschappij
heeft
Lane ontslagen.
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Zaterdag 16 maart 1968
hopen onze beste ouders,
behuwd-, groot- en over-

grootouders

Jan van der Veen
en
Aafke van der VeenRoedema
hun 50-Jarlge echtvereniging te gedenken.
Heidenschap, maart 1968
Heidenskipsterdyk 17
Kinderen en
kleinkinderen
Gelegenheid te feliciteren
in de Klameare vanaf 3
tot 5 uur n.m.
Simon Gerben Wartena
en
Akke Sjoukje
v. d. Schoot
geven kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal
plaats hebben op donderdag
14 maart 1968 om 15.00 uur
ten stadhuize te Leeuwarden.
Kerkelijke bevestiging om
15.45 uur in de Doopsgez.
kerk te Leeuwarden dooi
ds. J. T. Nielsen.
Arnhem
Van Pallandstraat 29
Leeuwarden
Schalsumerstraat 5
Maart 1968.
Gelegenheid te feliciteren
van 17—18 uur in Hotel
,De Pauw' te Leeuwarden.
Toekomstig adres:
Vondellaan 142, Zevenaar.
Thomas Bakker
en

Froukje Bakker-Wijma
kinne it harren net bigripe,

mar it is echt wier.
Harren houlik is sletten
snein 10 maert foar 25 jier.
Mei harren bern hoopje se
it to fieren op dizze dei.
Foar elk dy't harren ek
lokwinskje wol is der gelegenheit op de tiisdei dêrnei, jouns om 7.45 üre yn
't Centrum to Terkaple.
Dat de Heare harren noch
lang sparje mei is de winsk
fan har tankbere bern.
Vegelinsoard:
Atty, Hendrik en IJpe
Grins:
Antje

Terkaple:

lekje Trijntje
Hantje

Tine
Kees

Terkaple, maert 1968

Getrouwd:
B. van Hoboken
en
D. A.. M. Wiemer
Leeuwarden, 8 maart 1968
Toekomstig adres:
c/o c.a:m. Exportadorus
De Frutas Del
Ecuador
Casilla 3321
Guayaquil-Ecuador
Getrouwd:
Sj. A. Koopal
en
Baukje Reintsema
Groningen, 8 maart 1968
Dankbaar en blij berichten
wij U, dat God ons huwelijk
heeft verrijkt me' de geboorte van een zoon, die wij
Pieter Hendrik
(Peter)
noemen.
J. P. Zaadstravan de Bunt
E. Zaadstra
Wolvega, 7 maart 1968
Jacob Marisstraat 36
Met grote blijdschap geven
wij kennis van de geboorte
'bontje en broertje
Pieter Wietse
(Peter)
J. Boomsma—
Schouwstra
F. Boomsma
Joke
Wieuwerd 44c,
5 maart 1968.
Mei blidens dogge wy tynge fan de berte fan üs
famke en suske
Jetty

G. Pijl-Finnema
P. Pijl
Tjitse

Wenark „Sinncglim"
Hillebuorren, Wergea
5 maert 1968.
Met dank aan God en grote
blijdschap geven wij kennis
van de geboorte van ons
zoontje en broertje
Hille Folkert
S. J. Wiersma
F. K. Wiersma—Faber
Bonne
Wolsurn, 6 maart 1968.
Foar de folie bliken fan bilangstelling nei de berte
fan üs famke
Foekje

sizze wy hert 1;k tank.

W. Hoekstra
R. Hoekstra-v. Duinen
Lytsewierrum, maert 1968
Heden

overleed

mede-huisgenote

onze
me-

vrouw
Bastiana van
Wingerden-Spindler,
in de ouderdom van 80
jaar.

Bewoners, directie en

personeel RustVerzorgingshuis

en

,Sminia-state' Oudkerk
6 maart 1968.

Algemene kennisgeving

Heden is nog onverwacht van ons heengegaan onze
lieve man, vader en grootvader
Jacob van der Wal,

Mettje

HetJda—

IJntema
van 77
de
ouderdom
in
jaar.

op de leeftijd van 57 jaar.
St. Jacobi Parochie:

Heden overleed nog onverwacht onze lieve
schoonzuster en tante

J. v. d. Wal—Stellingwerf
J. v. d. Wal
S. v. d. Wal—Ferwerda

Namens de familie:
T. IJntema—Bekius
Roordahuizum,
6 maart 1968.

Leny

Jacob
Herbayum: A. N. Okkinga—v. d. Wal
H. Okkinga
Klaas
Jacob
St. Jacobi Parochie, 7 maart 1968
Noordeinde 3
Gelegenheid te condoleren zaterdag 9 maart vanaf
's middags 3 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op maandag 11
maart a.s. 's middags 2 uur vanuit de consistorie

der Ned. Herv. kerk, alhier.

Heden overleed vrij onverwacht onze geachte
vriend, de heer
Jac. van der Wal,
echtgenoot van J. v. d.

Wal-Stellingwerf.

St. Jacobi Parochie,
7 maart 1968
T. Ferwerda
L. Ferwerda-Walsma
Heden overleed zeer
onverwacht ons oudpa troon
J. v. d. Wal,
in de ouderdom van 57
jaar.

Het gezamenlijke
personeel

St. Jacobi Parochie,
7 maart 1968
Op Zijn tijd heeft God
tot Zich genomen, mijn
innig geliefde man en
onze lieve zorgzame
vader
Johannes Hendrikus

Zelle,
op bijna 47-jarige leeftijd.

T. A. Zelle-de Leeuw
Antonia Petronella
Elisabeth
Jan Jacob en Annie
Jacob en Hiske (verl.)
Paul Ferdinand
Leeuwarden,
7 maart 1968.
Tjerk Hiddesstraat 8.
De overledene ligt opgebaard in de aula Jelsumerstraat 43.
Condoleantie-bezoek aldaar op zaterdag 9
maart van 19.00-20.00
uur.
De rouwdienst zal D.V.
gehouden,
worden
maandag 11 maart om
14.00 uur in bovengenoemde aula, waarna
om ongeveer 15.00 uur
teraardebestelling
de
zal plaatsvinden te
Goutum.
Thuis liever geen bezoek
God nam plotseling uit
ons midden onze beste
broer, zwager en oom
Johannes Hendrikus
Zelle
op de leeftijd van bijna
47 jaar.

Terneuzen:
T. van Dalen—Zelle
J. van Dalen
Leeuwarden:
R. J. Zelle
J. Zelle—Gelders
E. M. Visser—Zelle
J. Visser
en kinderen.
Leeuwarden,
7 maart 1968.

Leeuwarden,
7 maart 1968.
Heden overleed na een

kortstondige ziekte on-

ze beste buurman
Teunis Bijlsma,
in de ouderdom van 67
jaar.

De buren:
K. Jansma
D. Wieringa
G. Slootstra
G. Boorsma
Vrouwenparochie,
5 maart 1968.

overleed

ons

Mettje

HeUda—

IJntema
in de ouderdom van 77
jaar.

De Bejaardensociëteit.
Roordahuizum,
6 maart 1968.
Nei in koarte sykte is
üs leave freondinne

Plotseling werd uit ons
weggenomen
midden
mijn geliefde man, onze
vader en grootvader

Bote Winsemius,
in de ouderdom van 65
jaar, na een gelukkige
echtvereniging van 42

hinnegien

Mettje

Heüda—

De diepbedroefden:
Oosterbierum:
A. Winsemius-Leistra
G. Feenstra-Winsemius
J. Feenstra
en kleinkinderen
Oosterbierum,
6 maart 1968.

Vn Syn tobigryplike
Wiisheit naem God üs
leave pake
Bote Winsemius,
leave man fan A. Winsemius-Leistra op yn
Syn Hearlikheit
Allinnich de rike jefte
fan it Forboun en it
witten, dat hy it nou
üneinich folie better hat
as dat er it hjirre krije
koe is üs ta treast.
Hy wie 65 jier ald
Arme en Jan
Jeltje en Rink
Bote en Japke

Easterwierrum,
6 maert 1968
Zeer plotseling werd uit
dit leven weggenomen
ons aller vriend
Bote S. Winsemius
in de ouderdom van 65
jaar.
Moge Gods vertroosten-

de genade zijn vrouw en
kinderen nabij zijn.
Fam. J. Posthumus
Fam. J. Hiemstra
Fam. Kl. Visser
Fam. G. v. d. Veen
Fam. H. W. Houtsma
Fam. Ph. Dijkstra
Fam. L. S. v. d. Veen
Fam. S. Dijkstra
S. Herrema
Fam. Joh. Herrema
H. J. Stellingwerf
Fam. Kl. Swart

Oosterbierum,
7 maart 1968.
Heden overleed, zeer
onverwacht, onze buurman
Bote Winsemius
in de ouderdom van 65
jaar.

De gezamenlijke buren:
R. Steenstra
T. Oevering
A. Runia
H. v. d. Schaar
H. Kuiken
P. Douma
P. Visser
G. Altermann
F. Groeneveld

Heden is van ons heengegaan onze lieve tante
Trijntje Smink
in de ouderdom van 71
jaar.

T. Blom
G. Blom-de Haan
Tiny

Piet

Betty

Leeuwarden,
5 maart 1968

Hoeksterstraat 12

Heden kregen we bericht dat uit dit zware
aardse leven is heengegaan onze zeer hooggewaardeerde

Mevr. E. Kuik—
Broekman
in de ouderdom van 81

jaar.
A. Sijbesma
T. Sijbesma—v.d. Wal
Leeuwarden, 7 mrt. '68.

Voor de vele blijken van
meeleven na het overlijden
van onze lieve vrouw, moeder en grootmoeder
Janke van der Zee
betuigen wij onze hartelijke
dank.
J. Dijkstra
kinderen en
kleinkinderen
Hallurn, maart 1968.

Uit aller naam:
IJ. Felkers
Oosterlittens, maart 1968
Baarderweg 10
Voor de vele blijken van
belangstelling ondervonden
bij het overlijden van onze lieve zoon, broer en verloofde
Huub Verwey
betuigen wi) onze oprechte
dank.
Uit aller naam:
S. A. Verwey-Havekes
Trees Aukes
Joure, maart 1968
Roggemolenstraat 10

IJntema
yn de èldens fan 77 jier
Har freondinnen fan de

Tandarts Kooy,

Roardahuzum,
6 maert 1968

Praktijk hervat

„Krans".

jaar.

Oosterbierum,
6 maart 1968.
Heden nam de Heer
plotseling tot Zich onze
beste schoonzoon, zwager en oom
Johannes Hendrikus
Zelle
op de leeftijd van bijna
47 jaar.
Leeuwarden:
A. P. E. de Leeuw—
van Duuren
Hilversum:
W. W. Kerkmeer
M. Kerkmeer—
de Leeuw
Haarlem:
J. de Leeuw
C. de Leeuw—
de Bruin
Franeker:
P. A. Poortinga
G. Poortinga—
de Leeuw
en kinderen.

Heden

trouw lid

Franeker

Voet- en huidverzorging
Woansdei forstoar nei in
koarte sykte, frou
M. Heida-IJntema,
77 jier ald.
Se kaem faek by üs en
wy sille har goedens net
forjitte.
Roaidahuzum, 6 mrt '68
Haedstr jitte
Fam. Fopma
Fam. Bergsma
Heden is van ons heengegaan onze lieve vader en grootvader
Harm de Vries
in de ouderdom van 80
jaar, sedert 30 september 1959 weduwnaar
van Roelfke Oosterhuis.
Roden, 5 maart 1968

W. J. Hubbelingde Keijzer,
Lijsterstraat

30
Leeuwarden
tel. 28954

PRAKTIJK
HERVAT
Café Duhoux,
Wirdum

MAATSGHUTJASSEN
zaterdag 9 maart a.s.

Prijzen'rollades.
Aangifte tot 7.30 uur.

„Alberthoeve"

Nw Lande:
A. de Vries
K de Vries-v.d. Wijk
Riny, Harold
Sandeburen:
K. van Zanten-de Vries I
L. van Zanten
Roelie
Oostermeer:
A. Groenewold-de Vries
H. Groenewold
Egbert, Roelie
Roden:
T. de Vries
F. de Vries-Boelens
Grieta, Harm, Markus
De begrafenis zal plaats
hebben zaterdag 9 maart
a.s., namiddags om 2
uur vanuit het N.H.
Jeugdgebouw te Roden.
Heden overleed nog vrij
onverwacht onze lieve
moeder, groot- en overgrootmoeder
Jitske Wielenga,
in de ouderdom van I
ruim 88 jaar, sinds 1937
weduwe van Sjoerd K.
Nicolai.
Leeuwarden, 7 mrt. '68
Greunshiem 342
Corresp.-adres: NijlSnsdyk 161d, Leeuwarden
Marssurn:
IJ. Sijtsma-Nicolai
S. Sijtsma
Baard:
O. Nicolai
H. Nicolai-Severein
Stiens:
A. bij de Ley-Nicolai
C. Siccama
Rolde:
J. Nicolai
G. Nicolai-v. d. Meulen
Leeuwarden:
E. de Jong-Nicolai
S. de Jong
D. Bekius-Nicolad
J. M. Bekius
klein- en achterkleinkinderen
Gelegenheid te condoleren zaterdagavond van
7—B uur in Bejaardencentrum „Greunshiem",
Tjotterstraat 2.
teraardebestelling
De
Tal plaats vinden maandag 11 maart a.s., vanuit de Herv. kerk te
Hempens om 2 uur.

Dr. v. d. Hoog
Cosmetica

Uw medeleven bij het verlies van onze lieve vrouw,
moeder en grootmoeder
Pietje Felkers-Faber
was voor ons een grote
troost.
Daar het mij niet mogelijk
is iedereen persoonlijk te
schrijven wil ik op deze
wijze mijn hartelijke dank
betuigen.

8 MAART 1968

Parf. H. de Boer,
Wirdumerdijk 22,

telef.

Leeuwarden,

IJSSTADION
l

t\3 THIALF
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VERLOREN
blauw dekkleed

SSL"S«."
uur

IJSHOCKEYWEDSTRIJD

zondag 10 maart, 20.00

tussen

op 5 maart,

THIALF I—HIJS HOKIJ 3
in de verwarmde hal.

1 100 ROHDEHWEDSTRIJD

26260

meloord en Ferwerd.

Em-

Terug te bezorgen tegen
beloning, bij Transportbedrijf P. de Jong, Menal-

**SS£SS£SÏ*
Zondagavond, aanvang 7 uur.

dum, tel. 05185—295.
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©Humanistisch

Verbond

FQgelwachters
SNEON 9 MAERT, middeis kertier foar twaën

Gemeenschap: Leeuwarder

iepenbiere gearkomste

Zondagmorgen a.s. spreekt voor ons de heer L. v. d.
by Boekema (Frieslandhal).
Ley (Heerenveen) over:

Sprekker: drs. J. Abrahamse, foarsitter „Landelijke
vereniging tot behoud van het Wad" en ü.o. fortoaning
fan de nij oankochte

„Humanisme en opvoeding"

Walt Disneyfllm

in het Oranjehotel.
Aanvang half elf
Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Toegang

vrü.

Elts is wolkom.

Met ingang van 10 maart worden voor onze autobusdiensten.

SAMENZANGAVOND

GEWIJZIGDE TARIEVEN

De volgende N.C.R.V.samenzangavond

ingevoerd.
Goedgekeurd door de Rijkshoofdinspecteur van het
Verkeer in het district Friesland btj beschikking no.
in de Opstandingskerk te Leeuwarden zal worden ge- 325 van I—3-68.
houden op woensdag

—

13 maart a.s.
Leiding samenzang: Dr. Willem Mudde.
Organist: Piet Post.
Aanvang: 19.45 uur. Toegang gratis.
(Het programma wordt opgenomen voor uitzending in

de serie „Zondagavondzang")

GEMEENTE OPSTERLAND

leder die graag zingt,

DRANK- EN HOREGAVERORDENING

is hartelijk welkom!

Burgemeester en wethouders van Opsterland brengen
ter openbare kennis dat de hoofdstukken 1 en 2 en 4
t/m 9 van de bij raadsbesluit van 6 november 1967

BEKENDMAKING
In verband met het maken van werken voor de ruilverkaveling Dantumadeel, bestaande uit een wegverlegging nabij km 4.400 in de rijksweg Dokkum-Stroobos (B-weg) en het gedeeltelijk vernieuwen van de
Dlnserbrug aldaar over de Stroobossertrekvaart, gelegen in de gemeente Dantumadeel onder Driesurn, zal:
a. het rijverkeer op dit punt worden gestremd en worden omgeleid over Driesurn en Wouterswoude;
b. het scheepvaartverkeer door de Dinserbrug worden
beperkt door de doorvaarthoogte te verminderen
tot 2.00 m + N.A.P. (normaal 2.38 m -f N.A.P.) en
de doorvaartwijdte tot 3.50 m (normaal B.— m).
Deze stremming en beperking gelden vanaf 11 maart
1968 tot en met 10 mei 1968 één en ander zoveel langer als nodig of korter als mogelijk zal blijken.
Rijkswaterstaat, directie Friesland.

_

y

±

vastgestelde Drank- en Horecaverordening der gemeente Opsterland op 15 maart 1968 in werking treden.
De onderhavige verordeningsbepalingen liggen ter secretarie van die gemeente te Beetsterzwaag gedurende
drie maanden voor een ieder ter lezing en zijn tegen
betaling der kosten ter gemeentesecretarie verkrijgbaar.
Beetsterzwaag, 4 maart 1968.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
POSTHUMA
De secretaris,
A. MEINES.

VOORLOPIG BERICHT

ByWCBJRMJ

Voor 50 cent
een map vol
wetenswaardig-

heden
over
woninginrichting

MEUBELEN
MIEDEMA
Nieuwestad 79
Leeuwarden

BROMMERS

Hjirby siz ik hertlik tank
foar it meilibjen by de
sykte en lt hlnnegean fan
myn leave man
KREIDLER FLORETT
GARELLI
Jacobus Boersma
TOMOS
yn 't bisünder tank oan 'e
PUCH
buorlju, de bihanneljende RAP
dokters en susters yn 't sikehüs en fam. J. Boelsma B.M.
EEG brommers
to Snits.
BATAVETTE
J. Boersma—Walstra TYPHOON BLITS
Poppingawier, maert 1968. KAPTEIN EEG
SOLEX
Voor de vele blijken van FLANDRIA
belangstelling en deelneming ondervonden na het
overlijden van onze lieve
vrouw, moeder en grootmoeder
Elske Dankert
betuigen wij onze oprechte
dank.
Westerplantage 8
Uit aller naam:
tel. 26117
J. C. Tjepkema
Oudebildtzijl, maart 1968

J. JAGER
Leeuwarden

ZATE EN UNDEti - WOLVEGA
WEILAND OLDETRIJNE

■

■■

Pl

■

i

■

Ét.

NOTARIS M. W. REINDERSMA te WOLVEGA zal
binnenkort ten verzoeke van de fam. Westerhof te Wolvega, publiek verkopen:
A. de Zate en landen aan de Heirweg nr. 5 te WOLVEGA, groot ± 25 ha.
Verharde reed naar de boerderij.
Ongeveer 1 km van de RK Kerk.
B. Weiland onder Oldetrijne, groot ± 2 ha.
Alles per 12 mei a.s. in eigen gebruik en genot te aanvaarden.
Breder te omschrijven btj volgende advertenties en btj
veilingsbiljetten.

DOERENBEHUIZING EN WEILAND
te TWIJZELERHEIDE
tevens geschikt voor recreatie
Notaris Mr. J. Wtjnstra te Veenwouden zal op maandag
11 maart 1968 provisioneel, en maandag 25 maart 1968
finaal, telkens 's avonds half acht in hotel „Jacob" te
Zwaagwesteinde publiek verkopen, t.v.v. de heer W.
Woudwtjk: De boerenbehuizing aan het Kükhernsterpaed 3 te TwUzelerheide met stenen kippenhok, erf,
moestuin en weiland, groot 1.15.50 ha., behoudens recht:
van samenvoeging te veilen in 2 percelen.
Aanv. in eigen gebruik en genot 16 april 1968 of eerder
in overleg. Betaling bij de aanvaarding. Voor gebruik
voor recreatie dient de koper toestemming te vragen
aan b. en w. van Achtkarspelen, evenals voor permanente bewoning van de boerenbehuizing indien deze
niet voor bedrijfsdoeleinden wordt gebruikt.
Bezichtiging boerenbehuizing op de vekoopdagen 's middags van 3—6 uur en verder in overleg met de eigenaar-bewoner.
Biljetten met bredere omschrijving ten kantore.

..Ik

vrijstaand HUIS
Rottevalle, Buorren 59,
voorzien van water, gas en elektrisch, douche en closet
Mooie stand. Inrit auto mogelijk.
Beh. goedk. B. en W. te aanvaarden ± 30 april.
Bezichtigen zaterdag 9 maart van 15—18 uur.
Inlichtingen Bontekoe, De Slag 23, Drachten, na 18 uur.
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TE KOOP: goed onderhouden
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D&kr is keuze!"

Te koop op AMELAND

Door een recente wijziging in het uitbreidingsplan

voor zomerwoningen te Nes op
Ameland, zijn er in de binnendulnen (ca. 5
min. lopen van zee)

2 PERCELEN

I

I|
|

I

I
BOUWTERREIN
I
Te koop op eerste stand te Balk
Ruim woon- en winkelhuis

met groot stenen hok en ruim erf. Voor vele
geschikt.

doeleinden

Inlichtingen Wed. SLOTERDIJK
Van Swlnderenstraat 50, Balk, telefoon 2500.

beschikbaar gekomen, van ieder 1250 m2.
De percelen zijn gunstig gelegen bij
andere
reeds bebouwde terreinen. De grond is vlak;

bouwkosten zijn dus laag.
Afname en prijs zijn nader overeen te komen,
inlichtingen schriftelijk
van Drexhage De Zee onder nummer 1335
Marcread N.V
Onafhankelijk Erkend Advertentiebureau
Postbus 136

I

de

—

Groningen.

I

Bestuurscommissie op hearing tot Kamerleden:

„Wilt u inzien, dat Noorden een
harmonische groei nastreeft"
spoedige totstandkoming van de autosnelweg door de nieuwe polders verhinderen. Toch zal die Rijksweg 6 naar
Groningen er moeten komen. Met het

Ontwikkeling werkgelegenheid
is gebaseerd op een te
optimistisch uitgangspunt

maken van de kunstwerken in deze
weg zal dan ook tijdig moeten worden
begonnen.

De Bestuurscommissie Noorden des Lands betreurt, dat de regering in haar
nota over de ontwikkeling van het Noorden niet voortbouwt op de in de Tweede
Nota over de ruimtelijke ontwikkeling in Nederland als uitgangspunt genomen
spreiding van de werkgelegenheid en de bevolking. De nota zwijgt over de hoge
werkloosheid, terwijl voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid tot 1980 ten
onrechte wordt uitgegaan van de voor het Noorden gunstige trendlijn van de
periode 1960—1965. De noordelijke bestuurders zijn bepaald verontrust over deze
analyses van het Centraal Planbureau. De Bestuurscommissie erkent dat aan agglomeratievorming een hoge waarde moet worden toegekend, maar zij is verbaasd,
dat de nota de indruk vestigt, dat door het accent te leggen op het complex
Groningen-Delfzijl-Eemshaven het Noorden zijn achterstanden zou kunnen inhalen. „Wilt u regering inzien, dat het Noorden een harmonische groei van alle
regionen nastreeft", aldus vanmorgen mr. K. H. Gaarlandt als voorzitter van de
tijdens de hearing in Assen van de bijzondere commissie uit
Bestuurscommissie
de Tweede Kamer voor de nota over het Noorden.

Onwaarschijnlijke
prognose
In deze kwaliteit opende Drentes
commissaris der koningin de hearing,
die, met enkele onderbrekingen voor de
maaltijden, van vanmorgen 9 uur tot
vanavond half elf zal duren. Tot vijf
uur vanmiddag zal de voltallige commissie de vertegenwoordigers van organisaties aanhoren, die komen spreken
over de totale problematiek van het
Noorden. Daarna splitst de commissie
zich in een subcommissie voor Friesland en een voor Groningen en Drente.
Deze verdeling is gemaakt, omdat van
de organisaties uit Friesland bijna
evenveel verzoeken om te worden
gehoord zijn binnen gekomen als uit de
beide andere gewesten tesamen. Voor
elke organisatie of groep van zelfde
organisaties is een half uur uitgetrokken, alleen de Bestuurscommissie is een
uur toebedeeld.
Mr. Gaarlandt begon met er op te
wijzen, dat de Bestuurscommissie
waardering voor de nota heeft. Als positieve punten kunnen worden vooropgesteld de constructieve benadering van
de mogelijkheden, die het Noorden
biedt. Verder geeft de nota een uitgangspunt voor verder overleg tussen
de regering en het Noorden. Die waardering ontheft de Bestuurscommissie
echter niet van de plicht te wijzen op
de feilen van de nota.
De noordelijke bestuurders zijn dus
verontrust over de analyses van het
Centraal Planbureau, op grond waarvan de bewindslieden de ontwikkeling
van het Noorden tot 1980 baseren.
Uitgaande van de trend van de periode
1960—3965 verwacht het Planbureau
een verdere daling van de arbeidsreserve. Verwacht wordt dat deze ontwikkeling rond 1980 zal kunnen leiden tot
enige aantrekking van arbeidskrachten
uit andere provincies of uit het buitenland. Volgens de Bestuurscommissie
wordt dit optimistische uitgangspunt
door niets gerechtvaardigd.
Integendeel, na de voor het Noorden
gunstige jaren 1961 tot en met 1963
stagneerde de groei van de werkgelegenheid in de industrie. De stijging, die
van 1961 tot en met 1966 per jaar
respectievelijk 6490, 4370, 4790, 4290,
940 en 1530 arbeidsplaatsen bedroeg,

verkeerde in 1967 in een daling van
3600 industriële arbeidsplaatsen. Opmerkelijk is, dat het Planbureau voor
1980 in het Noorden een arbeidstekort
van 23000 manjaren berekent tegen
20.000 in het gehele land. Verwacht
wordt dus, dat het zwaartepunt van het
Nederlandse arbeidstekort in het Noorden zal komen te liggen. Voor de
noordelijke bestuurders is dit een wel
wat onwaarschijnlijke prognose, aldus
mr. Gaarlandt.

Subjectief beleid
voor industrialisatie
Het Noorden kan met de regeling
Stimulering Industrievestiging Ontwikkelingskernen en de investeringspremieregeling aan het werk gaan, mits
het begrip nieuwe vestiging soepel
wordt gehanteerd, zodat uitbreidingen,
(ADV KI!'!
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Balatred

informatie-pakket
met handige
kleurenkiezer gratis!
Balatredis de beste vinyl-op-vilt vloerbedekking, dieukopen kunt. De ideale
kombinatie van warmte-isolerend,
veerkrachtig vilt met kleurecht, slijtvast vinyl. Ligt voorjaren. Als u er
alles van wilt weten, vraag dan het
Balatred informatie-pakket. U krijgt

dan ook die praktische kleurenkiezer.
Om thuis uit meer dan 76 mogelijkheden te kiezen welke kleuren kwaliteit
't worden zal. Briefkaartje s.v.p. naar

Balamundi Nederland N.V.,

x-f>.
+

Huizen N.H.

yr/b»6B-»
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die op één lijn met nieuwe vestigingen
kunnen worden gesteld voor subsidiëring in aanmerking blijven. Mits deze
regelingen ook worden gesteund door
een subjectief beleid van het ministerie
van Economische Zaken. De besprekingen, die t hans met dit ministerie
worden gevoerd over een ontwikkelingsfonds voor het Noorden kunnen
leiden tot een snelle en efficiënte
afdoening van aanvragen met „inspraak" van het Noorden. Dit geeft de
mogelijkheid, dat in uitzonderingsgevallen eventuele „drempels" door financiële tegemoetkomingen van het fonds
kunnen worden weggenomen. Wat de
werving van nieuwe industriële projecten betreft, deelde mr. Gaarlandt mede,
dat het interprovinciaal beraad over de
samenwerking van de ETl's thans zeer
ver is gevorderd.
In het verband van de werkgelegenheid wees hij op de snel afnemende
mogelijkheden in de landbouw. De
prognose was, dat van 1960 tot 1965 het
aantal arbeidsplaatsen zou teruglopen
van 84820 tot 72956; in werkelijkheid
waren er in laatstgenoemd jaar echter
nog maar 60794 arbeidsplaatsen. Verwacht wordt dat dit aantal in 1970 nog
eens mat 10665 zal zijn afgenomen. De
sluiting van twee strokartonfabrieken
in Winschoten baart zorg. De noodzaak
tot een snelle studie over de problemen
van akkerbouw en veehouderij met
aanverwante bedrijven wordt door de
bestuurscommissie gaarne onderschreven.

Tuinbouw Friesland
Met betrekking tot de glastuinbouw
in Friesland merkte de heer Gaarlandt
op, dat in de nota staat, dat deze tot
stand moet komen door een versnelling
van de voorbereiding van de ruilverkaveling Berlikum. Hier moet een misverstand in het spel zijn, zo zeide hij. Dit
zou immers betekenen, dat de glastuinbouw de eerste jaren niet van de grond
kan komen. Bedoeld is ongetwijfeld het
noordwestelijk deel van de Kleibouwstreek en in de toekomst de ruilverkaveling Berlikum.
Ondanks de teruglopende werkgelegenheid zal de agrarische sector een
belangrijke bron van bestaan blijven in
het Noorden. Voor een gezonde economische ontplooiing is het van het
grootste belang, dat de landbouw kan
beschikken over goed geoutilleerde
bedrijven, deze zijn aangewezen op een
goede ontwatering en ontsluiting. Wanneer de regering in de nota evenwel
gewag maakt van de hoge prioriteit,
welke het Noorden heeft gekregen in
het „Meerjarenplan voor ruilverkavelingen", dan moet dit een wat ongenuanceerde weergave van de feiten
worden genoemd. Dat plan omvat
slechts de objectieve toetsingscriteria,
aan de hand waarvan de urgentie
wordt bepaald. De hoge prioriteit voor
het Noorden is daarom een gevolg van
de hoge urgentie. Hier moet dus niet de
misvatting ontstaan, dat deze hoge
prioriteit aan het stimuleringsbeleid
voor het Noorden moet worden toegeschreven.

Eén agglomeratie
helpt Noorden niet
Eén agglomeratie kan het Noorden
niet helpen. Door het uitstralingseffect
van Groningen-Delfzijl-Eemshaven zullen Zuidoost-Drente met Emmen en
Friesland met Leeuwarden de huidige
moeilijkheden niet overwinnen. Het
heeft de Bestuurscommissie dan ook
pijnlijk getroffen, dat zelfs voor de
beide in de Tweede Nota naast Groningen genoemde groeipolen Leeuwarden
en Emmen geen extra stimulantia zijn
aangekondigd. Wordt b« de spreiding
van de rijksdiensten ook niet weer te
sterk de nadruk op Groningen gelegd.
en
Worden Leeuwarden en Drenthe
niet
met name Assen en Emmen
vergeten?

——

De Bestuurscommissie steunt de
wens, dat in Leeuwarden een instelling

van hoger onderwijs wordt gevestigd.
Verder steunt zij van harte de plannen
om in Harlingen een nieuwe industriehaven aan te leggen. Leeuwarden zal
voor zijn externe verbindingen een
duidelijk accent dienen te krijgen.
Daarom zal de rijksweg van Nieuweschans via de Afsluitdijk naar het
Westen in zijn geheel een dubbeibaans
autoweg dienen te worden. Dit geldt
ook voor de weg Leeuwarden Akkrum—Joure, welke via Rijksweg 50
aansluiting zal geven op Rijksweg 6
door de IJsselmeerpolders naar de
Randstad.
De Bestuurscommissie heeft begrip
voor de technische bezwaren, die een

Met grote waardering heeft de Bestuurscommissie overigens kennis genomen van de wegenplannen. Betreurd
wordt, dat in de paragraaf over het
toerisme met geen enkel woord gerept
wordt over het Dammenplan Ameland.
De commissie heeft verder critiek op
wat er in de nota over de sociaal-culturele infrastructuur wordt gezegd. De
idee wordt gewekt als zou het mentale
klimaat zo zeer te wensen overlaten,
dat voorlichting, maatschappelijk opbouwwerk enz. „waarbij in een proces
van sociale planning de zelfwerkzaamheid van de bevolking en de medeverantwoordelijkheid van de lagere overheden tot gelding moeten komen,'"
meer dan elders
en dan speciaal nog
wel in de industrialisatiekernen
geboden is.

—

—

De Bestuurscommissie neemt tegen
deze „beeldvorming" krachtig stelling,
al wil daarmee niet gezegd zijn, dat het
Noorden in alle opzichten aan de te
stellen eisen kan voldoen. Wat betreft
de stadsreconstructie en sanering wordt
de door de regering toegeworpen handschoen graag opgenomen. Assen, Delfzijl, Drachten, Coevorden, Groningen,

Heerenveen, Hoogeveen, Leeuwarden,
Sneek, Meppel, Uithuizen en Winschoten zullen met spoed hun plannen gereed maken en indienen.

September te Groningen

Met oog op tekort aan werkgelegenheid

Conferentie over
onderwijs Noorden

Voor Noorden bijzondere

De Stichting Pedagogisch Onderwijs

aan de Rijksuniversiteit in Groningen
organiseert eind september een confevoor de
rentie over „Perspectieven onderwijs
het
ontwikkeling
van
in het Noorden". Een werkgroep
die samengesteld is uit hoogleraren, de
inspecteur van het voorbereidend hoger
en middelbaar onderwijs, de directeur
van de Fryske Akademy, provincialeen gemeentebestuurders en onder andere vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, beraadt zich over de knelpunten van de planning van het voortgezet onderwijs in het Noorden.
Dit heeft vanmorgen mr. K. H.
Gaarlandt als voorzitter van de Bestuurscommissie Noorden des Lands
medegedeeld tijdens de hearing door de
Kamercommissie voor de nota over het
Noorden in Assen. De heer Gaarlandt
zeide verder, dat de Bestuurscommissie
onderschrijft wat er in de nota staat
over de noodzaak op korte termijn aan
de stimulering van het voorbereidende
wetenschappelijk onderwijs speciale
aandacht te geven.

Moeder sticht brand
onder wieg tweeling
bö Kortrijk heeft een
vrouw haar acht weken oude
tweeling om het leven gebracht door
brand te stichten onder het wiegje van
de kinderen.
In een dorpje

29-jarige

De vrouw had zich naast de wieg op
de grond in de huiskamer gelegd om
tegelijk met haar kinderen te sterven.
Bij het zien van de vlammen sloeg zij
echter alarm. Haar man, die op de bovenverdieping was gaan slapen, bracht
de brandende wieg en zijn vrouw naar
buiten. Voor de tweeling was het al te
laat. De vrouw kon met mond-opmond-beademing gered worden.

maatregelen nodig
Zonder bijzondere maatregelen mag
niet op een ontwikkeling worden gerekend, zoals het Centraal Planbureau die
verwacht (in 1980 in het Noorden een
tekort aan arbeidskrachten) aldus Drentes gedeputeerde E. F. Albrecht, die
voor de Bestuurscommissie Noorden
des Lands vanmorgen tijdens de hearing over de werkgelegenheid sprak.
Hij gewaagde van een noodtoestand,
gezien de 21.957 werklozen, die het
gebied op 1 maart telde.
Drs. H. Wiebenga (PSP) vroeg of de
Bestuurscommissie ook mogelijkheden
ziet in overheidsdeelneming' in de industrialisering. De heer Albrecht meende, dat de vestiging van overheidsdiensten in het Noorden al een goed
voorbeeld zou zijn, maar dat overheidsdeelname in de industrie stellig ook een
belangrijke factor zou kunnen zijn.
Drentes commissaris der koningin
voegde er nog aan toe, dat het Noorden
bovendien aantrekkelijk moet worden
gemaakt voor de mensen uit het Westen
en dat betekent: „bouw huizen."
De heer M. Bakker (CPN) wilde
weten, hoeveel geld het Noorden nodig
zal hebben om op korte ermijn de

werkeloosheid drastisch in te perken:
200 miljoen per jaar? De commissaris
der koningin in Friesland, kon dat niet
zo gauw uitrekenen van de drie
provincies gezamenlijk. Hij wees op de
beperking in het indienen van plannen,
die van hoger hand steeds is opgelegd
„omdat de rijksbruine nu ook niet al
teveel kan trekken." Tot slot stelde mr.
H. P. Linthorst Homan dan als het rijk
als een Sinterklaas met goed gevulde
zak naar het Noorden komt, 200 miljoen
het absolute minimum is. Het dubbele
-.ou beter van pas komen!

Toernee Kamercommissie Noorden des Lands

Majoor Walburg uit St. Anna
mist zijn Lammechien

Wie woensdagavond in Paterswolde
zijn hotelkamer binnenstapte, stond
vrijwel meteen oog in oog met een
Grönneger kouke van toch zeker een
pond plus een map met informatiemateriaal over de stad Groningen. Maar
enkele journalisten, die even hun ka(ADVERTENTIE Ï.M.)

o

—

...

van de Kamercommissie, maar van wie
er enkele niet waren komen opdagen,
of die er de voorkeur aan hadden
gegeven naar huis te gaan. Zo ook drs.
H. M. Franssen (PvdA) uit Assen,
wiens bed aan uw verslaggever werd
toebedeeld.

ook die map is nog steeds spoorloos.
Verrassend was deze gang van zaken
voor een inwoner van Friesland in elk
geval niet. Had Tsjebbe de Jong het in
de Friese Staten niet gehad over
„Noatel'n"? Welnu, dat had men blijkbaar gedaan en men kwam een paar
koeken en mappen tekort.

tmT^/Ljf^ :M 1

In kleuren
Wat die mappen betreft, iedereen
meende dat hij woensdag in het
provinciehuis te Leeuwarden al het
summum van wat er op dit gebied is
verschenen, had ontvangen. Een fraaie
groene map met bovenin een kaartje
met zoveel kleuren als de veelvervige
rok van Jozef ooit heeft kunnen
vertonen. Maar die Groninger map
hü zal als bewijsstuk dus nimmer
meegevoerd kunnen worden naar de
Friese hoofdstad
dat was nog eens
wat anders. Heerlijk zacht leer (bij
nadere beschouwing misschien plastic
gebleken.), zuiver wit, groot formaat,
zoiets als de grote spijskaart in een
chique restaurant.
Het was gisteren weer één plensbui
van mappen. Er zijn geen commissieleden die zoveel kinderen zullen hebben,
of ze kunnen allemaal een map krijgen
om hun tekeningen in op te bergen. De
jongens en meisjes uit Beetsterzwaag
kunnen ook weer op het een en ander
rekenen. „Je kunt het zo stellen, dat je
een kwart van wat je toegestuurd krijgt
bewaart", zo zei drs. Dijkstra van D'66.
„De rest geef ik aan een ambtenaar van
de gemeente die naast mij woont en die
verdeelt het onder de scholen".

—

j

'jonge graanjenever
van Boomsma
een fles
om vriendschap
mee te sluiten

—

jenever van

Boomsma

—

Boer Berger
Op zoek naar een tweede man die de
nota Noorden des Lands een goede nota

de burgemeester die berekende dat de
eerste fase van het plan vier jaar tijd
zal vragen,

vertragingen

Ze hadden

halen, maar dit Kamerlid uit Assen
staat als een zeer vredelievend man
bekend, zodat er verder helemaal geen
narigheid van kwam. Maar het gevolg
van een en ander is toch wel dat noch
hij, noch uw verslaggever zijn vrouw
een Groninger koek kan aanbieden. En

Opheffing van de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden zou wat het personenvervoer betreft rampzalig zijn: men
dcnke aan de grote drukte zomers naar
de eilanden. De financiering van het
havenplan moet nog geheel met regering en provincie worden opgenomen.
Er zijn inderdaad gegadigden voor de
gas- en oliebusiness op het Continentale Plat waarvoor de Harlinger haven
buitengewoon geschikt is, zo betoogde

reizigers bij

namelijk kamers gekregen, die aanvankelijk gereserveerd waren voor leden

Drs. Franssen had er gistermorgen
overigens spijt van dat hij naar huis
was gereisd, want zijn echtgenote had
van 's mans afwezigheid gebruik gemaakt om schilders en zo in huis te

die hem waren toegewezen de in
Friesland nu wel algemeen bekende
argumenten naar voren had gebracht.
Vragen werden gesteld door de Kamerleden drs. M. Dijkstra (D'66), Tj.
Walburg (ARP), H. Joekes (WD), ir.
F. A. Posthumus (PvdA), drs. H.
Wiebenga (PSP) en ir. A. P. Oele
(PvdA). De heer Nauta deze heren
antwoordende lichtte toe dat de bereikbaarheid van de haven wordt bepaald
door de diepte van het Stortemelk, die
rond zes meter bedraagt en welke
zeegeul niet uitgebaggerd kan worden.
De havens zijn dan ook geprojecteerd
op zes tot zeven meter diepte. Het
havenplan is niet aanbestedingsklaar
maar kan dat wel op zeer korte termijn
gemaakt worden. Het achterland van
Harlingen waarnaar ook gevraagd was
reikt gezien de scheepvaart tot in het
Roergebied en tot diep in België.

NS: meer zorg voor

mers hadden verlaten, kwamen later tot
de ontdekking, dat zowel koek als map
waren verdwenen.

De industriehaven van Harlingen is

uitvoerig aan de orde gekomen nadat
burgemeester B. Nauta in twee minuten

Nieuw systeem opgezet

een onzer redacteuren)
De driedaagse tocht van de Kamercommissie Noorden des Lands zal voor de
heer Tj. Walburg (ARP) uit Sint Anna Parochie ongetwijfeld lange tijd een nare
bijsmaak houden. Door de ijver voor zijn partij is hij gisteren zijn Lammechien
misgelopen. Lammechien is een geslachtelijke tegenhanger van Bartje. Er werden
gistermiddag enkele tientallen Lammechiens uitgereikt aan de leden van de commissie, toen die het recreatiecentrum Westerbergen in het Drentse Echten met
een bezoek vereerden. De heer Walburg was evenwel kort voor de aankomst in
het dorp uitgestapt, omdat hij de trein wilde halen naar Appingedam. Daar zou
hij spreken voor de ARP. Het was zijn 51ste spreekbeurt in dit winterseizoen...
(Van

Het lukte de heer Walburg overigens
slechts met de grootste moeite uit de
bus te komen. Hij had de ene informatiemap na de andere in zijn actetas in
het bagagenet gestopt, zodat het ding
klem kwam te zitten tussen het net en
het plafond van de bus. Nu gaan er wel
veel makke schapen in een hok, maar
bij de heer Walburg had er ook echt
geen Lammechien meer bij gekund. Deze popjes van een centimeter of tien
waren overigens niet de enige blijken
van stoffelijke waardering voor de'
leden van de Kamercommissie.

Op een vraag van de heer P. I.
Engels (KVP) of er eenstemmigheid
lussen de drie provincies bestaat over
de groeipolen, Groningen, Leeuwarden
en Emmen, antwoordde Mr. Gaarlandt
met een volmondig ja. Burgemeester J.
S. Brandsma van Leeuwarden, die de
belangen van Frieslands hoofdstad bepleitte, noemde nog eens de drie kernpunten die ook in Leeuwarden zelf al
aan de orde kwamen: de verbinding
van het Westen over de Afsluitdijk in
Leeuwarden naar Groningen, de uitbreiding van de dienstensector (62%
procent van de Leeuwarder beroepsbevolking is daarin al werkzaam) en de
vestiging van de vierde technische
hogeschool.

MAJOOR TJ. WALBURG
vond (de eerste dag zou er zo iemand
gesignaleerd zijn) begon de tocht gisteren in Groningen. Burgemeester mr. J.
Berger had nogal wat noten op zijn
zang. Hij pleitte voor: a. investeringsaftrek en faciliteiten op belastinggebied;
b. vijf jaar korting op de sociale
verzekeringspremie; c. activiteiten van
het Departement van Economische Zaken om te onderzoeken, welke bedrijven onder welke omstandigheden naar
het Noorden zouden willen verhuizen;
d. meer rijksdiensten en e. veel extra
geld. Hij wilde oudere werkloze arbeiders uit bepaalde beroepsgroepen eerder met pensioen sturen. Die mensen
komen toch niet meer aan de slag. En
het is toch veel leukar te zeggen: „Ik
ben gepensioneerd", dan „Ik ben werkloos"? Waar of niet? Dan staan ze er
vrijwillig naast en nu onvrijwillig. Sake
van der Ploeg (PvdA) had zoveel
waardering voor de suggesties van de
burgemeester, dat hij omdat ook losse
en handarbeiders van de regeling zouden profiteren, mr. Berger „de grootste
boer van Europa" noemde.

Solidair
„Krijgen we ook weer een mapje?",
vroegen de Kamerleden steeds meesmuitend als ze weer in een andere stad
of streek kwamen. Bij Delfzijl waren ze
nieuwsgierig naar de plaats, waar het

Eemshavenproject zal worden gerealiseerd. Maar dat was gauw bekeken:
water en wei. Maar via een maquette
werd men toch het een en ander wijs.
Overigens, de industriële ontwikkeling
van Delfzijl tot nu toe zou echt wel iets
geweest zijn om over naar huis te

schrijven.

Ook de burgemeester van Stadskanaal, welke plaats daarna het bezoek
gebractht werd, onthield zich van lovende woorden ever de nota. De
burgemeester van Emmen, waar de
boel sinds 1965 eveneens stagneert zei:

„Gaarne ondersteunen wij de aandacht,
die aan het Eemshavenproject is gegeven, maar van de bevruchtende werking zullen noch Leeuwarden noen
Emmen veel merken. Ten eerste is de
afstand veel te groot: ruim 75 kilome-

Met ingang van de mei-dienstregeling
gaan de Nederlandse Spoorwegen een
begin maken met de overschakeling op
een nieuwe vorm van treindienstbeheersing. De nieuwe organisatie, hoofdverkeersleiding genoemd, wordt in drie
rayons opgezet om grotere zorg te
kunnen besteden aan de klanten, met
name wanneer vertraging en stremmingen optreden. De NS willen de overschakeling in drie fasen realiseren en
in 1970 gereed zijn.
De drie rayons in de hoofdverkeersleiding zijn geformeerd om voornamelijk de treindienst op de belangrijkste
trajekten beter te kunnen beheersen.

ter. De oplossing voor de problematiek
in Tilburg is toch ook niet een raffinaderij in Rotterdam?" Hij pleitte voor
een achterland van de Eemshaven, te
bereiken per spoor en-of per schip.
„Wij kunnen niet berusten in het feit,
dat in de eigen gemeente 16,4 procent
van de mannen werkloos is. In het
aangrenzende Schoonebeek is het percentage zelfs 19,2". Waarom is er hier
in Groningen en Drente nou niet wat
meer lof voor die nota, hebben we drs.
J. J. Hangelbroek, geboren te Wirdum,
en de griffier van de Staten van
Groningen tenslotte maar eens gevraagd. „Dat doen we mee uit solidariteit met de Friezen", grapte hrj. Daarom
hebben wij ons enthousiasme maar wat
gedempt".

Ha, ha, ha
Door heel wat plaatsen in Groningen
en Drente werden gisteren rondritten
met de bussen gemaakt. Overal liet men
het mooiste en nieuwste en beste zien.
Zag men al een strook woeste grond,
dan was dat bestemd voor industrieterrein dat nog moest worden opgehoogd.
Kwam er een drassig stuk weiland in
zicht, dan riepen de plaatselijke bestuurders allemaal enthousiast: „Kn dit
terrein hebben u-ij gereserveerd voor
de Rijksdienst. De eerste keer grinnikten de Kamerleden als zij deze woorden
hoorden. Later lachten ze al luid van
ha, ha, ha.

.

Zou de tocht vandaag worden voortdan hadden ze elke burgemeester
waarschijnlijk meteen gevraagd: en
waar had u uw rijksdienst gedacht
om dan in brullen uit te barsten. Maar
zover zal het dus niet meer komen,
want vandaag worden de hearings
gehouden. Van 's morgens negen
uur
tot 's avonds half elf met tussen de
middag een uur pauze en 's
avonds een
half uur. De Friezen hebben evenveel
spreektijd ln de wacht weten
te slepen
als de Groningers en Drenten samenl
gezet

.
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CHRISTELIJKE SCHOOL VOOR M.A.V.O.
EN U.L.O. - ST. ANNA PAROCHIE
STEVEN HUYGENSTRAAT 4

AANGIFTE NIEUWE LEERLINGEN

huishoudonderwüs
Sohool voor laser en middelbaar
Anjelierstraat 2a

Aangifte van leerlingen

Inschrijving van leerlingen

Heerenveen,

cursussen, welke op 14
voor de nieuwe opleidingen en
augustus 1968 aanvangen.
april 1968 persoonlijk of via de hoofAangifte vóór

SJmV/\- '<i a> Wï

i

|den van scholen.
'Termijn van aangifte geldt ook voor de avondcursussen.

■

DE AANGIFTE VAN NIEUWE LEERLINGEN kan plaats vinden tot 21 maart a.s.,
mondeling (ook telefonisch) of schriftelijk aan het adres van het Gymnasium, met
opgave van adres en van de school, die nu wordt bezocht.
Leerlingen, die de zesde klas van de lagere school doorlopen hebben, die deel heb.
ben genomen aan de schoolvorderingentest en een gunstig advies van het hoofd van
de lagere school ontvangen, kunnen zonder examen worden toegelaten tot de eerste
klas (brugklas). Andere leerlingen worden getoetst op hun kennis en kunnen in de
vakken Nederlandse Taal en Rekenen.
De rector: Drs. C. K. Vogelaar.

-

LIENWARD COLLEGE
CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP
ATHENEUM HAVO

lager,

middelbaar en

hoger beroepsonderwijs

-

en opleiding voor onderwijzend personeel.

-

1. Brugklas voor meisjes, die 6 klassen lagere school doorlopen hebben.
2. 1.N.0.M, (Individueel Nijverheidsonderwijs voor Meisjes), toelatingseis: 5e leerjaar van een basisschool
hebben doorlopen en tenminste 6 jaren basisonderwijs hebben genoten.
3. Schakelklas assistente opleiding, duur 1 jaar: toelatingseis: bewijs van overgang naar 2e leerjaar Ulo of
Middelbare school.
4. Assistente A (nadruk op de theoretische vorming)
Assistente H (nadruk op de huishoudelijke vorming)
Assistente N (nadruk op de vorming in de naaldvakken).
Duur: 1 jaar. Toelatingseis: getuigschrift Primaire Opleiding of Schakelklas.
5. Leerling verkoopster, duur: 1 jaar; toelatingseis: 2 jaar Primaire Opleiding, Schakelklas of Opleiding

—

|

—

—

a.i.

Toelatingseisen:

Opleidingen:
1. Eerste Algemene
leerjaar

lic klas Lagere School hebben
doorlopen. Voor leerlingen
van het VGLO en ULO geldt
een aparte regeling.

(brugjaar)

Het eerste Algemene leerjaar
doorlopen hebben.

2. Timmeren
3. Metaalbewerken
4. Schilderen

Assistente.

6. Kinderverzorgster, duur: 1 jaar; toelatingseis: getuigschrift assistente of 3 jaar M.A.V.O.
7. Inrichtingsassistente, duur: 2 jaar; 1 jaar school en 1 jaar stage; toelatingseis: getuigschrift assistente of 3
(voortzetting van de Chr. H.B.S en M.M.S.)
jaar M.A.V.O.
8. Kostuumnaaister, duur 2 jaar; toelatingseis: getuigschrift assistente.
Kanaalstraat 15; telefoon 24531
3-jarige Vooropleiding voor lerares N.0.; toelatingseis: getuigschrift primaire opleiding, aangifte alleen na
DE AANGIFTE VAN LEERLINGEN voor de cursus 1968—1969 kan vóór 31 maart 9.
overleg met de directrice van de eigen school.
a.s. schriftelijk of telefonisch geschieden met opgave van naam en adres, de klas
waarvoor wordt aangemeld en de naam van de school die thans bezocht wordt.
10. a. Vormingsklas, duur: 1 jaar; toelatingseis: diploma Ulo, 4 jaar M.A.V.O. of overgangsbewijs naar het
4e leerjaar van een Middelbare School,
toelating
atheneum-havo).
1. De
tot klas 1 (brugklas
b. Middelbare Vormingsklas, duur: 1 jaar; mogelijkheid tot combinatie met het eerste jaar van de
a. Deze geschiedt op grond van de schoolvorderingentest en een advies van het
leraresopleiding. Toelatingseis: einddiploma H.8.5., M.M.S. of gymnasium.
hoofd der lagere school; voor leerlingen, die aan deze test niet hebben deelgenomen, is een examen vereist in Nederlands en Rekenen.
11. Opleiding Akte N XX (lerares Kinderverzorging, Opvoeding en Handenarbeid) duur: 4 jaar; toelatingseis:
b. U.L.O.- en .navo-leerlingen, die met een goede lijst bevorderd zijn tot het 2e
getuigschrift Vormingsklas.
leerjaar, kunnen zich eveneens voor deze klas aanmelden.
Overige opleidingen:
2. De toelating tot de hogere klassen, (eveneens opgave vóór 21 maart a.s.)
12. Huishoudhulp, duur: 2 jaar; voor niet-leerplichtige meisjes van b.1.0. en 5e klas 1.0.
Leerlingen met een U.L.0.-diploma A of B kunnen zich aanmelden voor de
klassen 3 of 4 H.B.S. (A of B); meisjes met deze diploma's kunnen
als de 13. Opleiding Bejaardenhelpster, duur: 2 jaar; voor meisjes werkzaam in een bejaardentehuis (1 avond
per week les).
zonder examen geplaatst worden ln klas 3
cijfers voor de talen redelijk zijn
voorwaardelijk worden 14. Avond-naaicursus op woensdag- en donderdagavond van 7.30—10 uur.
M.M.S. öf
indien de cijfers voor de talen goed zijn
toegelaten tot klas 4 M.M.S.
1 april schriftelijk of op de spreekuren: dinsdag van 2—4 uur en vrijdag van 11—12 uur of
S. Voor lb en 2 wordt het advies van het hoofd der school mede in overweging Aanmelden vóórafspraak.
Inschrijving is noodzakelijk ook al is uitslag van examen of overgang nog niet bena telefonische
genomen.
kend.
A. B. Hilhorst, directrice.
De directeur: Dr. A. Schouten.

—

voor de cursus 1968/69 kan plaats vinden:
a Rechtstreeks aan de school, dagelijks van 9.00—11.30
en van 2.00—4.00 uur, C. Trooststraat 48.
b. Via de hoofden der scholen.
c. Door het aanvragen van een inschrijfformulier,
schriftelijk of telefonisch (05100—22252).
De aangifte sluit 1 april

Inschrijving van leerlingen voor het schooljaar 1968-1969

-

LEEUWARDEN

Aangifte van nieuwe leerlingen

12 te Leeuwarden

School voor

TECHNISCHE SCHOOL

CHR.

Ver. voor Chr. voorber. wetensch. en hoger alg.
MARIJKE'
Christelijke
Huishoudschool
Industrieen
.PRINSES
onderwijs
te
Leeuwarden
voortg.
Frederik Ruyschstraat
tel. 05100-26757
(voortzetting van het Gereformeerd Gymnasium)
Gymnasiumstraat 46; telefoon 24471

HORNSTRASCHOOL

S. K.

Chr. Kweekschool voor
kleuterleidsters te Leeuwarden

kan plaats hebben tot 1 mei a.s.
Meisjes die deze zomer in het bezit komen van een
ULO-diploma of een overgangsbewijs naar de vierde
MMS of Gymnasium kunnen zonLeerlingen die 6 klassen van de lagere school hebben doorlopen, kunnen per klas van een HBS,toegelaten
der
meer
worden
1 augustus 1968 worden geplaatst in de eerste klas ..brugklas' van de M.A.V.O welke eind augustus start. tot de nieuwe eerste klas
Na 1 jaar brugklas bestaat voor goede leerlingen de mogelijkheid om over te Om teleurstelling lc voorkomen is tijdige aanmelding
gewenst.
gaan naar de tweede klas van een H.A.W.O. ol Atheneum.
Meisjes met een einddiploma HBS, MMS ol Gymnaaanmeldings„per
Opgave voor 15 maart via het hoofd van de lagere school
sium kunnen in de tweede klas worden geplaatst.
Pc opleiding voor kleuterleidster duurt 3 jaar.
kaart" of bij de directeur.
Aanmeldingsformulieren kunnen schriftelijk of telel'o
71,
nisch worden aangevraagd bij de school, M. de HeerInlichtingen bij de directeur R. Hoff, tel. 05180-610, Van Harenstraat
straat 2, Leeuwarden, tel. 05100-25974.
De directeur,
S. Lutgendorff.

CHRISTELIJK GYMNASIUM
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5. Autoherstellou
6. Elektrotechniek

I

7. Fijnmetaalbew.

I

I

Het eerste Algemene leerjaar
en één jaar Metaalbewerken
doorlopen hebben.
Getuigschrift Metaalbewerken

T-STROOM:

Begaafde leerlingen kunnen in de zgn. T-stroom worden
geplaatst, waarbij een meer theoretische opleiding wordt
gegeven.

STUDIETOELAGEN:

Voor bovenstaande opleidingen kan, via de school een
vergoeding voor boekengeld en reiskosten aangevraagd
worden.
AFD. PARTTIME-ONDERWIJS:
In het algemeen geldt, inge8. Timmeren
schreven te zijn bij één der
9. Metaalbewerken
landelijke leerlingstelsels en
Autotechniek
10.
in het bezit van een getuig11. Elektrotechniek
schrift LTS.
-12. Schilderen
Zij die in het bezit zijn van
13. Zuivelmachinisten
een leerovereenkomst zijn
vrijgesteld van cursusgeld.
Alle gewenste inlichtingen betreffende kosten, studietoelagen, opleidings- en toekomstmogelijkheden worden dagelijks aan de school verstrekt.
Telefoon 05100—22252.
De directeur, P. A. Kaijen,

I

GEMEENTELIJK VOORTGEZET ONDERWIJS
LEEUWARDEN

I

I

|
~jj^~

B

I

1

I

e i. i
ateaeilJKe aCnOiengemeen-

cx-j—iiin mm

AnA ..~. k. u «
Hineneum-navo
SCliap A«h

a ,.h.»r.

(hoger algemeen voortgezet onderwüs)

Achter de Hoven 23
Telefoon 25924

Kerkstraat 12
- Grote
Telefoon 27780

Aangifte voor de le klas (brugklas) vóór 1 april 1968.
De aangifte kan schriftelijk geschieden of op het spreekuur van de
directie, Achter de Hoven 23: op dinsdag en vrijdag van 14.— tot
15.- uur; Grote Kerkstraat 12: op maandag van 14.30 t0t.15.30
uur, op vrijdag van 11.30 tot 12.30, op zaterdag van 10.30 tot

£

I

Gemeentelijke scholen
voor mavo
(middelbaar algemeen voortgezet

onderwüs),
Wissesdwinger 4, tel. 27680;
Wissesdwinger 2,

tel. 23797;
Prinsessen weg 4 tel 276?4'
Ged Keizersgracht 40A tel 27896
Aangifte voor de le klas (brugklas) vóór 1 april 1968.
De aangifte kan geschieden aan de afdeling Onderwijs en Culturclc Zaken, Gouverneursplein 35 (van maandag tol en niet vrijdag
geopend van B.— tot 12.15 uur).
Opgave via de hoofden van de scholen voor g.1.0. is eveneens mogelijk. Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar op de spreekuren van
de directeuren: elke woensdag van 14.— tot 15— uur aan de
schooladressen.

I

'

-

Scholengemeenschap voor lavo
leao
(lager algemeen voortgezet onderwijs en

la§ef

w«s)

'

-

.

.

,

,
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m.m.s. of

.

een hiermee

Ook z o> die dlt Jaar examen doen voor een der genoemde diploma's, kunnen zich thans reeds aanmelden.
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A °Plelctln g voor
nooicueidsters). akte A.
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D
akte B
(eenjarige opleiding voor

Aanmelding kan schriftelijk geschieden of mondeling aan
««=«»« «an

net
het

schooladres
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Gemeentelijke Middelbare

|

Handelsavondschool
W

Wissesdwinger 4.

'

Diploma handelsavondschool 3-jarige cursus, dat vrijstelling
El van het middenstandsexamen. Onderwijs in handelsvakken, Nederlands, Engels en Duits. Tot de eerste klas kunnen
den toegelaten zij. die met vrucht 6 klassen van een school
8.1-0- hebben doorlopen, tot de tweede klas zij, die zijn
toegelaten tot de 2e of 3e klas van een school voor u.1.0. Schoolf 30,— per cursusjaar.

,

,l' DlPloma
n
3'

,

lt k,as: einddiploma gymnasium, h.b.s.,
gelijk te stellen vooropleiding.

"

Opleidingen voor:

'"

,

le klas: niulodiploma, bewijs van overgang naar de 4e klas van
een gymnasium, h.b.s., m.m.s. of een hiermee gelijk te
stellen vooropleiding;

De beslissing omtrent de toelating wordt mede gebaseerd op het
door het hoofd van de laatst bezochte school over de leerling uit
te brengen advies.

.,.

Curacaostraat 20, telefoon 20170.

Voor de opleiding voor de akte A (driejarige dagopleiding voor
1- leidsters):

Toegelaten kunnen worden de leerlingen, die de 6e klas van een
school voor g.1.0. of het laatste leerjaar van een school voor buitengewoon onderwijs met een gelijkwaardige leerstof hebben dooilopen.

|

cr unn | xmnr
KieuierieiQSierS
SCnOOI
VOOr Lloiitorlnirletat-c

Toelatingseisen:

De aangifte kan schriftelijk aan de school geschieden of op het
spreekuur van de directeur op vrijdag van 14.— tot 16— uur.

_

Gemeentelijke Opleidings-

'

°nder"

«osterstngei ebD; tel idlll

Aangifte voor de le klas (brugklas) vóór 1 april 1968.

.,
handelsavondschool 5-jarige cursus. Onderwijs ln
handelsvakken.
Engelse en Duitse handelscorresNederlandse.
g iS
e
hCt dipl°ma La °l
3-.].

Tot de onder A, B en C genoemde scholen kunnen worden
toegelaten leerlingen, die de 6e klas van het g.1.0. of het
laatste leerjaar van een school voor buitengewoon onderwijs met een gelijkwaardige leerstof hebben doorlopen.
De beslissing omtrent de toelating wordt mede gebaseerd
op de uitslag van de schoolvorderingentest en het door het
hoofd van de laatst bezochte school over de leerling uit te
brengen advies. Leerlingen, die niet aan de schoolvorderingentest hebben deelgenomen, /.uilen een toelatingsexamen
moeten afleggen.

~

Vijverschool

Noordervveg 1, tel. 24988.

Aangifte voor de le klas (brugklas) vóór 1 april 1968.
De aangifte kan schriftelijk geschieden of op het spreekuur van
de rector op woensdag van 14.— tot 15.— uur

_

~

I

|

AANGIFTE LEERLINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 1968-1969

Stedelijk Gymnasium,

I

censch„^°
PiHtof 33.—
f" per VereiStc. Schoolgeld

’

cursusjaar.

U-

h-b'S-

Associatiediploma's voor boekhouden, Nederlands, Engels en
Voor toelating is vereist het diploma h.b.s.-A of handelsDuits;
avondschool 5-j. c. Lesgeld ’so,— per cursusjaar.

4. Moderne bedrijfsadministratie (M.8.A.). Bezit associatiediploma boekhouden vereist. Lesgeld f 250,- per cursusjaar.

_

Aangifte kan schriftelijk geschieden of op het spreekuur van de
directeur op dinsdag van 19
tot 20.— uur aan het schooladres
Wissesdwinger 4, tel. 27680.

De cursus 1968-1969 begint op 20 augustus 1968.

__
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Gemeentelijk
Muziek!„-♦!♦..,.*
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directie
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leerlingen

van
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Schrans 44, telefoon 33666.
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„Nee" voor Jarring in Cairo

(ADVERTENTIE LM.)

Britten slaan niet direct terug

automobilisten

Egypte wijst plan NOG MEER EXECUTIES IN
voor overleg in
RHODESIË VERWACHT
Nicosia af
Egypte heeft de Zweed Gunnar Jarring, vertegenwoordiger van VN-secretaris-generaal Oe Thant, officieel mee-

gedeeld dat het niets voelt voor een
plan om de Arabische lander en Israël
uit te nodigen vertegenwoordigers naar

Nicosia, waar Jarring i«n hoofdkwartier heeft, te zenden. Dit meldt het
gezaghebbende Egyptische blad „Al
Achram. Het blad zegt, dat Jarring
gisteren bü zijn bezoek aan Egypte van
deze afwijzing van het plan op de
hoogte is gesteld. „Nog voordat het
officieel is ingediend."

Israël heeft van de Franse rege-

ring opnieuw nul op het rekest
gekregen toen het gisteren in Parijs

liet informeren wanneer het de

vijftig Mirage-jagers kon verwachten, die het al jaren «eleden had

besteld en voor een deel zelfs
betaald De Franse minister var,
defensie Messmer heeft geantwoord, dat het wapenembargo voor
Israël pas zal worden opgeheven
als er vredesonderhandelingen met
gunstig resultaat woirden gevoerd.

.

PSP-KAMERLEDEN VRAGEN MINISTER:

Stop acties tegen gebruik
woord 'oorlogsmisdadiger'
De PSP-Tweede Kamerleden dr. B.
van der Lek en drs. H. Wiebenga
hebben minister Polak van Justitie
schriftelijk verzocht alle daarvoor in
aanmerking komende Instanties meè te
delen, dat de opsporing en vervolging
van hen die president Johnson als
oorlogsmisdadiger beschouwen direct
moeten worden gestaakt. Genoemde
Kamerleden menen, dat het antwoord
van de bewindsmai. op eerdere vragen
over de mogelijke strafrechtelijke
vervolging van prof. Delfgaauw
inhoudt, dat het woord „oorlogsmisdadiger" niet altijd als scheldwoord hoeft te
worden aangemerkt en dat het gebruik
van dat woord
ten aanzien van de
president van de Verenigde Staten
geen belediging hoeft In te houden in
de zin .van artikel 117 van het Wetboek
van Strafrecht.

—

—

—

—

dat de tegenwoordige president van de
VS als oorlogsmisdadiger moet worden
beschouwd.
Het Eerste-Kamerlid voor de PSP de
heer O. M. Boetes heeft bericht ontvangen dat uit de handelingen van de
Kamer de passage zal worden geschrapt
waarin de Senator zich aansluit bij de
woorden van prof. Delfgaauw, waarin
deze Johnson een oorlogsmisdadiger
noemt. De heer Boetes heeft hier beroep
tegen aangetekend. Het beroep zal dinsdag a.s. in besloten zitting door de
Kamer worden behandeld.
Prof. Delfgaauw en de vijf andere
Groningse docenten die zoals gemeld
een brief hebben gekregen van minister
Polak, waarin deze hen verwijt jonge
mensen te stijven in het plegen van
strafbare handelingen, blijven de studenten steunen. Dit verklaarde vanmorgen de woordvoerder van de groep, dr.
L. Nauta, in de KRO-radiorubriek
„Echo".

Premier Wilson heeft de Rhodesische rebellenleiders „essentieel
slecht" genoemd, maar hij sloot
represailles voor de executies van
drie Afrikanen die gratie van koningin Elizabeth hadden gekregen,
uit. „Niettegenstaande het natuurlijke verlangen van ons allen een
middel te vinden om onmiddellijk
terug te slaan, beveel ik niet aan
dat wij de toestand te lijf gaan met
gebaren, die hoe veel zelfvoldoening zij ook mogen schenken, ondoeltreffend en zinloos zijn." Aldus
premier Wilson.

In de Rhodesische hoofdstad Salisbury hebben blanke jongelui gisteren op

In Waterweggebied

Proefalarm voor

Minister voelt niet

De Zweedse zakenman Erik Karlstad uit Stockholm betreurde het steeds
meer, dat hij geen geluk had in de voetbalpool: wekelijks vulde hij trouw
de rijtjes in, echter zonder resultaat. Teneinde raad liet hij een aap in
de plaatselijke dierentuin hem voorzeggen of het een 1,2, of een kruisje
moest worden. Resultaat? Bijna 6500 gulden de eerste de beste keer.

In de Rhodesische hoofdstad Saliswordt verwacht, dat het blanke
regiem van premier lan Smith nog
meer veroordeelde Afrikanen zal laten
ecuteren. Gisteren zUn zeven Afrikaanse guerillastrijders door het hooggerechtshof in Salisbury ter dood veroordeeld. Een achtste verdachte, pas 15
iaar oud, kreeg 20 jaar. Het aantal ter
iood veroordeelde negers in Rhodesië
is daarai"e gestegen tot 115. Onder hen
zijn 30 Afrikaanse nationalisten, die uit
Zambia Rhodesië zün binnengedrongen.
bury

voor strafpunten

luchtvervuiling

in het verkeer

terweggebied

Honderdvijftig industrieën in het Wa-

Over enkele maanden zal de regering
de Tweede Kamer voorstellen, de regeling van deelneming aan het verkeer
onder invloed van alkohol, toals vervat
in de wegenverkeerswet, ingrijpend te
wijzigen. Dit heeft de minister van
justitie, prof. mr. C. H. F. Polak,
meegedeeld in antwoord op opmerkingen van Eerste Kamerleden over de
begroting 1968 van het ministerie van
justitie. De minister is geen voorstander
van een systeem waarbij voor elke
veroordeling wegens een verkeersdelict
strafpunten worden gegeven, en waarbij het bereiken van een bepaald aantal
punten de rijbevoegdheid automatisch
wordt ontzegd.

krijgen binnenkort het
verzoek om mee te werken aan een
proefalarm op het gebied van de
luchtverontreiniging, dat in april zal
worden gehouden. Het is de bedoeling
dat zij nagaan in hoeverre zü het
afstoten van afvalgassen kunnen verminderen, als er door meteorologische
omstandigheden plotseling een grote
luchtverontreiniging optreedt boven het

—

—

Man die vrouw doodde

Tot dusver wordt weinig gebruik
gemaaktvan de zogenaamde weekeindexecutie, het uitzitten van een straf
gedurende het weekeinde. Bij een totaal
van circa 4000 gedetineerde verkeers-

naar inrichting

3000 tot minder dan een maand) zijn
van juni 1964, toen de regeling in
werking trad, tot eind 1967 221 verzoeken om „week-end-straf" in behandeling genomen. Hiervan hebben 166 tot
weekeinde executie geleid, het merenwegens rijden onder de
deel
118
invloed van alcohol, aldus de bewindsman.

rige P. V. uit Alphen schuldig bevonden
aan doodslag op zijn vrouw maar hem
ontslagen van rechtsvervolging. Conform de eis van de officier van justitie

gestraften per jaar (waarvan ongeveer

— —

(Van onze correspondent)

De Bredase rechtbank heeft

de6l-ja-

besloot de rechter tot plaatsing in een
krankzinnigeninrichting voor de duur
van een jaar en ter beschikkingstelling
van de regering om op rijkskosten te
worden verpleegd.

Volgende week
beslissing over

Jjup
rANOIsH
shinê-Wd

i

salaris leraren
Minister Veringa .-an Onderwijs en
Wetenschappen zal volgende week defi-

uw auto

nitief beslissen over de salarissen van
de leraren. De minister zal zijn beslissing nemen nadat het overleg met de
organisaties is afgesloten. In kringen
der organisaties is men niet ontevreden
over het verloop der onderhandelingen.
Zoals gemeld waren de onderhandelingen over de eerder gedane regeringsvoorstellen eind vorig jaar in een
impasse geraakt. De in januari opnieuw
ingediende voorstellen kwamen een
eindweegs aan de verlangens van de
organisaties tegemoet. Minister Veringa
streeft er naar de rust in het lerarenkorps te herstellen alvorens de mamoetwet op 1 augustus in werking
treedt.

Duizenden dieren dood

Schip

met

12.000

schapen zit vast op
Uruguay-rivier
Twaalfduizend schapen sterven en
gaan tot ontbinding over in een verzegeld ruim van een aan de grond
gelopen vrachtboot op de Uruguay-rivier, die de grens vormt tussen Argentinië en Uruguay. Wolken vliegen en

andere insecten cirkelen boven het

schip, de „Captain Papis", en vormen
een bedreiging voor de gezondheid.
Helikopters bespuiten het schip dagelijks met insecticiden en er worden
maatregelen genomen om de dode
dieren te verwijderen.

Het schip liep vijf dagen geleden aan
de grond in het midden van de rivier.
Het had 12.000 schapen voor Lybië
geladen. Door het aan de grond lopen
raakte het ventilatiesysteem buiten
werking en de schapen begonnen te
sterven, toen de temperatuur in het
ruim te hoog werd* Men schat dat reeds
meer dan 8000 dieren dood zijn, terwijl
de overigen niet lang meer zullen leven.
Er waren geen faciliteiten beschikbaar
om ze te lossen. De bemanning heeft
het schip verlaten. Eenheden van het
leger, met het gasmasker op, staan
klaar om aan boord te gaan en het ruun
schoon te maken.

dagelijks 'n goede portie vlees

Wet op komst tegen
„candid camera"

voordeel

een kleine groep blanken en Afrikanen,
onder wie dominees en vrouwen die
gedemonstreerd hadden tegen de executies van woensdag, uit elkaar gejaagd. De jongens verscheurden tweemaal de borden van de betogers,
waarop stond: „Ter nagedachtenis aan
Rhodesische menselijkheid" en „Ter
herinnering aan Rhodesisch staatsmanschap". Daarnn vernielden zij de kransen die neergelegd waren en ten slotte
richten zij de waterslang op de protesterenden. De politie greep niet in en het
incident verwekte weinig beroering.

Minister Polak antwoordde toen zoals
bekend onder meer dat prof. Delfgaauw
tijdens een politieverhoor, over wat hij
op een «bijeenkomst in Amsterdam
tADVEKTKNTIE 1.M.)
zou hebben gezegd, verklaarde te
hebben gezegd: „Dat naar mijn wijze
van zien president Johnson, zijn generaals en naaste medewerkers, gemeten
naar de maatstaf van Neurenberg, als
oorlogsmisdadigers dienen te worden
bestempeld". Deze zaak ligt volgens
minister Polak, na een uitvoerige uitvlees uw hoofdschotel, elke dag!
Want vlees is rijk aan waardevolle eiwitten. Bovendien, vlees is goed voor de lijn.Vandéér
eenzetting over de affaire-Delfgaauw,
anders dan de tot dusver bekende
gevallen, waarin op grond van overtreding van artikel 117 van het Wetboek
50
reisden ze van Genua naar de Zwitserse bergen, nadat
van Strafrecht (dat belediging van
Medani Pasha koesterde de eerzuchtige wens, dat zijn
ze van te voren in een van de vorstelijke hotels in
FEUILLETON „Sammoritz" kamers hadden besteld. Hoe groot was
bevriende staatshoofden strafbaar stelt) zoon een belangrijke persoonlijkheid zou worden. Eens
werd vervolgd. Daarin ging het steeds moest hij, het voorbeeld van zijn vader volgend, tot de
hun vreugde, toen ze eindelijk in Engadin aan
om het roepen van scheldwoorden.
regering toetreden en minister worden. Na een week
kwamen, waar de groene weiden, de blauwe meren en
van gewichtige beraadslagingen werd er besloten
de met sneeuw bedekte bergen iets geheel nieuws voor
Dr. Van der Lek en drs. Wiebenga Abbas naar een particuliere school in Engeland te
hen waren. Op het station wachtte de geliefde zoon en
vragen minister Polak of de bewindssturen. Daar zou hij de Westerse zeden leren kennen,
broer Abbas hen op, in een spiksplinternieuw Schots
man niet van mening is. dat zijn zich Westerse inzichten eigen maken en zich op die
pak, een geruite sportmuts schuin op zijn Soedanezenuitspraak meebrengt, dat het niet meer
hoofd. Het weerzien met zijn familie scheen hem
manier de nodige geschiktheid voor het moeilijke
mogelijk is onderscheid te maken tusberoep van Egyptisch staatsman verwerven. Said
werkelijk
te ontroeren en hij weende luid, toen zijn
(DE DOKTER)
een de ene en de andere manier waarop Medani Pasha had veel voortreffelijke eigenschappen.
vader
en
moeder hem omhelsden en de trouwe
iemand uiting geeft aan zijn opvatting, Een van de beste was wel deze, dat hij steeds bij een
dienaren neerbogen om zijn handen met kussen te
eens genomen besluit volhardde. Abbas werd dus naar
bedekken. Ook Aziza moest hem de hand kussen.
door
Engeland gestuurd en Aziza had weer rust. Maar geen
De verwisseling van het vlakke Egypte voor dit
bergparadijs was voor haar nog meer dan «)or de
enkele rust duurt eeuwig. Rust en bestendigheid zijn
John Knittel
familie van haar meester een zalige gebeurtenis. Alles,
niet van lange duur op aarde. Ze heersen zelfs niet in
wat ze zag, was nieuw en overweldigend voor haar. Ze
het rijk van planten en stenen.
„Iswid Khales" maakte blijkbaar grote vorderingen voor enige tijd terug te halen. Ja, hij verloor ieder kon slechts haar mond openen, met haar verbaasde
in Engeland. Daar het hem niet aan vaderlijke toelagen respect voor het Egyptische volk. „Een land vol domme donkere ogen om zich heen kijken en zich verwonde(Van onze correspondent)
ontbrak, die van de onafgebroken slecht betaalde vuile fellahs", placht hij te zeggen en hij schaamde ren.
Een wetsontwerp is in voorbereiding arbeid van duizenden fellahs, die op onze rijke zich zelfs niet zijn Engelse vrienden te vertellen, dat
Abbas Bey's vriendelijkheid, zijn beleefdheid en zijn
ter bescherming tegen het binnendrin- Egyptische grond zwoegen, afkomstig waren, kon de het heel goed was, dat zij ons regeerden. Said Medani geheel veranderd gedrag maakten indruk op haar. Hij
gen van de persoonlijke levenssfeer met jonge bey alle genoegens en verstrooiingen genieten, Pfisha begon over de lange afwezigheid van haar zoon scheen het verleden vergeten te zijn. Zij was daar blij
behulp van visuele middelen, zoals b.v. die het vrijgevige Engeland zijn vreemde bezoekers en erfgenaam te klagen. Madame kreeg een longontsteom, hoewel zij hem diep in haar vrouwenhart nog
de „candid camera". Dat deelt minister biedt. Hij bewoog zich in de Londense society als een king, die haar bijna het leven kostte. De dochters steeds wantrouwde. Said Medani was een man van de
Polak mede als antwoord op opmerkin- zwarte salamander in de goudvisvijver. Na een werden onrustig. Mademoiselle had haar zoveel van oude traditie. Hoewel hij zich in een ander land
gen van Eerste Kamerleden over de verengelsing van twee jaren werden zijn manieren Frankrijk verteld, dat ze nog slechts één allesoverheer- bevond, veranderde hij niets'aan zijn oude gebruiken.
begroting 1968 van justitie. Minister beter. Het grootste gedeelte van zijn dikte verdween, sende wens kenden; het land te zien, dat haar, naar Slechts met de grootste moeite
kon zijn familie hem in
Polak is er zich van bewust, dat de zodat hij groter leek dan vroeger. De kennis, die men haar geleerd had, het beschaafdste, meest Milaan overreden een hoed te kopen, een zwarte
de
techniek
snelle ontwikkeling van
vlijtige leraren in zijn hoofd stampten, deed dit geciviliseerde en mooiste land ter wereld leek. Madame borsalino, die hem veel te groot was, maar die hij met
een bedreiging kan vormen voor de lichaamsdeel aanzienlijk groter worden. Het klimaat hoestte en verloor haar eetlust. De huisdokter verwaardigheid droeg. De dames verschenen natuurlijk in
persoonlijke levenssfeer, doordat nieu- van Engeland beviel hem zo goed, dat hij dikwijls zijn klaarde tenslotte, dat een verandering van lucht en haar prachtige kleren
uit een Shariah-Kasr-el-Nilwe en verfijndere middelen worden Egyptische afkomst vergat en het was zelfs zo, dat als klimaat voor haar genezing noodzakelijk was en hij winkel, maar ontdekten tot haar
schrik, dat haar
te
ontwikkeld om in die sfeer binnen
hij in de spiegel keek,' zijn- zwarte huid hem er niet ried het hooggebergte aan. Zo kwam het, dat de familie modellen absoluut uit de mode waren en haastten zich
dringen. Om aan die bedreiging het
meer aan herinnerde, dat zijn wieg in Afrika had Said Medani zich voorbereidde tot een reis naar naar de naastbijzijnde modesalon om zich een nieuwe
hoofd te kunnen bieden zijn reeds twee gestaan.
garderobe aan te schaffen. Aziza die alleen ma,
Zeer geschat door de vrouwen van het blanke Europa, vastbesloten massa's bagage en talrijke bewetsontwerpen ingediend. Een wetsontnemen, onder wie ook Aziza, die eenvoudige zwarte japon had meegebracht, kreeg Iwee
waarde
naar
de
dienden
mee
maatstaf
te
bepaalde
hij
zijn
eigen
ras,
werp ter bescherming van het telefoonwaardering. Zijn vacanties bracht hij door in bestemd werd voor de persoonlijke bediening van de japonnen van Naila cadeau, daar Naila ongeveer even
geheim en een wetsontwerp ter be- van haar
vrouw des huizes. Van een dikke credietbrief voorzien, groot was als zij.
Deauville en andere Europese badCannes,
Biarritz,
technisch
scherming tegen het met een
dacht er niet aan zijn vaderland te scheepten ze zich in Alexandrië in.
hij
plaatsen,
maar
hulpmiddel afluisteren en opnemen yan
In Europa was het zomer. In gemakkelijke etappe»
bezoeken, hoewel zijn familie dikwijls moeite deed hem
Wordt vervolgd
gesprekken.

EL HAKIM

255

Recil Square, voor de gebouwen van
ljet parlement, een demonstratie van

industriegebied.

De alarmering berust bij een centrale
meldkamer van het openbaar lichaam
Rijnmond, die overigens pas begin 1969
over de apparatuur zal beschikken om
de graad van luchtverontreiniging te
registreren. Het systeem kent twee
fasen: in de eerste is er een sterk
ruikende verontreiniging, die overlast
veroorzaakt bij de bevolking. In de
tweede is er sprake van een zo grote
vervuiling van de lucht, dat er gevaren
optreden voor de volksgezondheid. Deze
situatie zal, naar men heeft berekend,
Ontzegging van dé rijbevoegdheid
i eens in de een a twee jaar optreden. De
in het Nederlandse recht een bijkomeneerste fase zal 's winters gemiddeld tien
de straf
zonder actieve tussenkomst keer voorkomen, 's zomers minder
van de rechter zou een aantasting van vaak. De Kamers van Koophandel in
belangrijke grondslagen /an het strafRotterdam en Vlaardingen hebben het
bedrijfsleven gevraagd aan het proefrecht en het strafprocesrecht betekenen. Aan een strafpuntenstelsel slechts alarm mee te werken.
ten behoeve van informatie van de
rechter en het openbaar ministerie is
geen behoefte, aldus minister Polak.

profiteer

<

%oon en
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Wash
and
shine
Voor
was- en
de snelle

glansbeurt

van uw auto. 2 flakons met J|QR
speciaalspons tijdelijk slechts "jf—
Voldoende voor 40wasbeurten

Hulp Amerikaanse
deserteurs in ons
land niet strafbaar
(Van onze

correspondent)

Hulp aan Amerikaanse deserteurs in
Nederland is niet strafbaar. Op de
Nederlandse autoriteiten rust wel de
verplichting NAVO-militairen, die deserteren terwijl zfl in Nederland verblijven in verband met de uitoefening
van de dienst, over te leveren aan de
militaire autoriteiten van de staat van
herkomst.

Dat deelt minister Polak mee als
antwoord op opmerkingen van Eerste
Kamerleden over de begroting 1968 van
het ministerie van justitie. De bewindsman kan zich verenigen met de opvattingen in Zweden en Frankrijk dat
Amerikaanse Vietnam-deserteurs niet
voor asylrecht in aanmerking komen.

WEER IN EUROPA
van

Overzicht

het

weer

en

de

temperatuur in Europa volgens het
KNMI-rapport. In de eerste kolom
de maximum-temperatuur van gisteren, in de laatste kolom de neerslag

in het afgelopen etmaal.
-IC
Helsinki
sneeuw
Stockholm half bewolkt 0 C
Oslo
zwaar bew.
2 C
Kopenhagen ijzel

Aberdeen

—

8 C
4 C
Amsterdam geheel bew. 4 C
Brussel
mist
4 C
Luxemburg licht bewolkt 4 C
Parijs
licht bewolkt 6 C
Bordeaux zwaar bew.
6 C
Grenoble
licht bewolkt 4 C
Nice
zwaar bew 13 C
geheel bew.
Berlijn
6 C
Frankfort zwaar bew. 5 C
München
geheel bew.
4 C
Zürich
gehee] bew.
4 C
Genève
zwaar bew.
3 C
Locarno
mist
6 C
Wenen
7 C
zwaar bew.
Innsbrück onbewolkt
6 C
Belgrado
mist
7 C
Athene
geheel bew. 15 C
Rome
regen
14 C
Barcelona regen
9 C
Madrid
8 C
onbewolkt
Mallorca
zwaar bew
9 C
Lissabon
15 C
onbewolkt

zwaar bew.
geheel bew.

Londen

1
0
0
0.1
0
0.1
0
3
0
0
0.2
0.1
0
0
0
0.1
0
2
1
0
0
0.3
0
5
28
0
13
0

Waterstanden
8 maart.
8 maart.

Bergumerdam 15 (9);
Bergumerdam 15 (14);
Leeuwarden 11 (12); Nesserzijl 14
(12); Sneek 14 (14); Scharsterbrug
15 (17); Woudsend 17 (17). Gemiddeld 15,2 (14,4).
De zeesluizen zijn voor de afstro-

ming geopend.

Zon en maan
8 maart Zon

Maan
9 maart Zon
Maan
10 maart Zon
Maan

op

7.10, onder 18.32

10.3R.
op 7.08,
op 11.35,
op 7.06,

onder
onder
onder
onder
op 12.47, onder
op

4.11
18.34
5.05
18.36
5.46

Hoog water
Harltnaen
Vl«»r'
H

9

|10

lersrhel- Schiermnnling

2 47-15 17 ï30-15 03
:ï 54-16 32 3 37-16.07

nikoog
'17|547

{ 24-17
5.25-18.01 5.06-17.44 5.55-18 02
31

VRIJDAG 8 MAART 1968

LEEUWARDER COURANT

8

Café-Rest.-Danclng

en

en

Huishoudschool"

Huishoudschool"

nieuwe leerlingen INSCHRIJVING VAN
Aangifte van nieuwe leerlingen Aangifte vanSCHOOLJAAR
VOOR HET SCHOOLJAAR 1968/1969
KAN PLAATSVINDEN VOOR 1 MEI A.S.
VOOR DE l e LEEUWARDER INDUSTRIEEN HUISHOUDSCHOOL
Speelmansstraat 13 (tel. 05100—23821)

Directrice: mej. T. P. Tiemersma, op de volgende spreekuren: 's maandags \an 14—16 uur, 's vrijdags van 10.30
11.30 uur, 's dinsdags van 19—20.30 uur.
3-JARIGE CURSUS LAGER HUISHOUD- en NIJVERHEIDSONDERWIJS (X.HN.O.) le jaar is brugklas.
Vereiste vooropleiding: 6 klassen lager onderwijs. Geeft
toegang tot middelbare beroepsopleidingen, zoals: Inrichtingsassistente, Kinderverzorgster, Kostuumnaaister,
Coupeuse, V.V.B.
OPL ASSISTENTE SCHAKELKLAS (1 jaai).
Vereiste vooropleiding: bevorderd tot 2e klas MULO,
M.M.S., H.B.S. of Gymnasium.
Geeft toegang tot de Opl. Assistente A, H of N.
OPL. ASSISTENTE A (1 jaar), met nadruk op de algemeen vormende vakken.
OPL. ASSISTENTE H (1 jaar), met nadruk op de
huishoudelijke vakken.
OPL. ASSISTENTE N (1 jaar), met nadruk op de naaldvakken.
Vereiste vooropleiding voor de Opl. Assistente A, H
of N: getuigschrift van de Primaire Opleiding of van de
Opl. Assistente Schakelklas.
OPL. KINDERVERZORGSTER (1 jaar)
Vereiste vooropleiding: getuigschrift van de Opl. Assistente A, H of N of 3 jaar m.a.v.o.
OPL. KINDERVERZORGSTER in KOLONIEHUIZEN
(1 jaar school en 1 jaar praktijk in koloniehuizen).
Leerlingen moeten vóór 1 januari 1969 de leeftijd van
17 jaar hebben bereikt. Vereiste vooropleiding: getuigschrift van de Opl. Assistente A, H. of N of van de
Vormingsklas of 3 jaar m.a.v.o.
OPL. INRICHTINGSASSISTENTE (INAS)
(9 maanden school, 12 maanden praktijk in gezin, inrichting en ziekenhuis, 3 maanden school). Vereiste
vooropleiding: getuigschrift Assistente A, H of N of 3
jaar m.a.v.o. Het Inas-diploma geeft recht op toelating
tot vele verzorgende beroepen, zoals verpleegster,
kraamverzorgster, gezinsverzorgster e.d.
OPL. KOSTUUMNAAISTER (2 jaar) (met mogelijkheid tot opleiding voor het Middenstandsdiploma).
Vereiste vooropleiding: getuigschrift Assistente N, A
of H of 3 jaar m.a.v.o.
OPL. COUPEUSE (1 jaar). Vereiste vooropleiding: getuigschrift Kostuumnaaister.
VORMINGSKLAS (1 jaar). Vereiste vooropleiding: a.
MULO-dipl. A of B, of b. bevorderd tot de 4e klas van
de middelbare school. De Vormingsklas is de vooropleiding voor de Opl. Huishoudkundige voor Inrichtingen en voor lerares bij het N.O.
VORMINGSKLAS MET VERZWAARD LEERPLAN
(1 jaar). Vereiste vooropleiding: einddiploma Middelbare school. Geeft toegang tot de 2e klas van: de Opleiding voor de akte Na (lerares naaldvakken) en de
Opl. Huishoudkundige voor Inrichtingen.
OPL. HUISHOUDKUNDIGE VOOR INRICHTINGEN
(2 jaar, waarin opgenomen een stagetijd van 13 weken
voor het leiding leren geven aan huishoudelijk personeel van een inrichting. Vereiste vooropleiding: getuigschrift van de Vormingsklas.
OPL. v. d. AKTE Na, lerares in de naaldvakken (4
jaar). Vereiste vooropleiding: getuigschrift van de Vormingsklas of 3 jaar ULNO vooropleiding voor lerares.
Voor meisjes met Gymnasium, H.B.S.- of M.M.S.diploma bestaat de mogelijkheid de Opleiding voor
Huishoudkundige voor Inrichtingen en de Opleiding
voor lerares Na met 1 jaar te bekorten door het volgen van de Vormingsklas met verzwaard leerplan.
CONTACTCURSUS VOOR LERARESSEN Na (2 jaar,
om de 3 weken 3 lessen op zaterdagochtend of -mid-

—

.

dag).

OPL. AKTE K

(NUTTIGE HANDWERKEN) (1 jaar),

avondopleiding Ix4lessen per week. Vereiste voor-

opleiding: MULO-dipl. A of B, of bevorderd tot de 4e
klas H.B.S. of akte van bekwaamheid als onderwijzeres.
OPL. AKTE U (VROUWELIJKE HANDWERKEN) <2
jaar) avondopleiding 2x4 lessen per week. Vereiste
vooropleiding: akte K.
OPL. AKTE V (HUISHOUDKUNDE) (2 jaar), 19 lessen per week. Vereiste vooropleiding: akte van bekwaamheid als onderwijzeres.
Z-JARIGE OPLEIDING LEERLINGSTELSEL VOOR
KAPSTERS N.O. Het is gewenst reeds nu bij de aangifte of bij de aanvang van het nieuwe schooljaar werkzaam te zijn in een kapsalon. Vereiste vooropleiding: 8
jaar school, waarvan tenminste 2 jaar vervolgonderwijs (al dan niet met succes) en men moet de leeftijd
van 15 jaar hebben bereikt.
Inlichtingen op de bovengenoemde spreekuren van de
directrice, mejuffrouw T. P. Tiemersma, Speelmansstraat 13, ook over de mogelijkheden van studietoelagen. Ook zij, voor wie de toelating afhankelijk is van
het slagen voor een examen of bevordering, dienen
zich vóór 1 mei aan te melden.
Paasvakantie van 12 t.m. 20 april

I

1968/196Ö
VOOR HET
KAN PLAATSVINDEN VOOR 1 MEI A.S.
VOOR DE 2e LEEUWARDER INDUSTRIEEN HUISHOUDSCHOOL
Corn. Trooststraat 27 (tel. 0510»—22408)
Directrice: mej. B. L. Oosterbeek
spreekuren: 's maandags van 14—16
volgende
op de
uur en 's vrijdags van 10.30—11.30 uur.
INDIVIDUEEL NIJVERHEIDSONDERWIJS VOOR
MEISJES (1.N.0.M.) (2 jaar):
Vereiste vooropleiding: 5 of 6 klassen lager onderwijs,
mits zij dit onderwijs 6 jaar heeft gevolgd. Leerlingen,
afkomstig van het 8.0. alleen, indien uit psychologisch
onderzoek blijkt, dat de leerlinge wordt geacht het
1.N.0.M. te kunnen volgen en 'ij minstens 6 leerjaren
heeft gevolgd.
VOOR
INDIVIDUEEL NIJVERHEIDSONDERWIJS
MEISJES (3e Jaars) (1 jaar):
Vereiste vooropleiding: getuigschrift 1.N.0.M. 2 jaar.
's Morgens praktisch werken in zaak of gezin, 's Middags
naar school (14 lestijden per week)
3-JARIGE CURSUS LAGER HUISHOUD- en NIJVERHEIDSONDERWIJS (L.H.N.0.) le jaar is brugklas
Vereiste vooropleiding: 6 klassen lager onderwijs. Geeft
toegang tot middelbare beroepsopleidingen, zoals: Inrichtingsassistente, Kinderverzorgster, Kostuumnaaister,
Coupeuse, V.V.B.
OPL. ASSISTENTE A (1 jaar), met nadruk op de algemeen vormende vakken.
OPL. ASSISTENTE H (1 jaar), met nadruk op de huishoudelijke vakken.
Vereiste vooropleiding voor de Opl. Assistente A of H:
getuigschrift van de Primaire Opleiding.
OPL. KLEUTERHULP (2 jaar): ,
's Morgens praktisch werken in een gezin, 's middags
theoretisch onderwijs op school.
Vereiste vooropleiding: getuigschrift van de Primaire
Opleiding of V.G.L.O. met onderwijs in de huishoudelijke- en naaldvakken. Met Assistentengetuigschrift dan
plaatsing in het 2e jaar.
OPL. LEERLING-VERKOOPSTER (1 jaar).
Vereiste vooropleiding: getuigschrift van de Primaire
Opleiding of van de Opl. Assistente,
VOOROPLEIDING VERZORGENDE BEROEPEN
(V.V.8.) (1 jaar, waarin opgenomen 3 maanden praktijk).
Vereiste vooropleiding: getuigschrift Assistente of dipl.
Kleuterhulp. Speciaal voor die meisjes, die ziekenverzorgster, kraamverzorgster, bejaardenverzorgster of gezinsverzorgster willen worden en diegenen, die hun keuze nog niet kunnen bepalen en vaak nog te jong zijn
voor andere opleidingen.
Leerlingen kunnen onder toezicht overblijven in een
goed verzorgd overblijflokaal.
Inlichtingen op de bovengenoemde spreekuren van de
Directrice, mejuffrouw B. L. Oosterbeek, ook over de
mogelijkheden van studietoelage.
Paasvakantie van 12 t.m. 20 april

SOIREE DANSANTE

met:

I

THE SEA SIDE SIK
Entree

’

3.50 (bel. inb.)

Voorverkoop dagelijks van 10—13 uur,
deze uren ook per telefoon 23729.

I

om 8 uur

\U\\»\iiiiiii/i/i/////////
x
Zondag a.s.
><;

_

DANSEN

AANVANG HALF ACHT
Muziek:

_J^2
—"

~

RITA and the
GOLDEN FIÏE

/f

t,

C-SOUND SIK
entree leden Star club '68 f 2.50.
LET OP ZATERDAG 16 MAART

Muziek:

Cuby and the Blizzards
Organisatie Dick van Eik.

Entree f 3.50

„The Specials"
AANVANG HALF ACHT

"■

XP i97

~~

7//////'i,i,n,^vv^

discotheek

Zaterdag

9 maart

DANSEN
nette woning
met garage
geschikt voor dubbele bewoning met grote tuin.

KRUISWEG

- MARUM

ZATERDAG 9 MAART

The Rocking Four +1

Griepje?

Te koop

Zondag a.s.

winkel-woonhuis
op zeer gewalde stand a.d.

’

Reserveer tijdig Uw tafel.

HOOGSTINS

ZATERDAGAVOND 0 MAART, 8 UUR. entree
leden 2,50 niet-leden 3,50

1967

voor’ de gehele avond

Names

—

ffIKPRIL
KINDERTABLETTEN

Faces

Ford 12M

1966

1965
*""**"
1965

1966

Fiat 850

1964

Ford Cortina

1964
**""

1963

1962
Ford 17M
Kuip (3x)
Fiat HOO

1963

Lancl»

17M
1966 ford
4-deurs

ZONDAGMIDDAG 10 MAART, 3 uur, entree
leden 1,50
niet-leden 2,00

1965

Ford 20M

SCARPS

1966

Simca 1500

1965

BMW 1800

—

GEBRUIKTE
BROMMERS

Ford
Taunus 12M
NSU "O

(2 dames en 2 heren).

’

05100—23305—21825.

MET GARANTIE
A.N.W.B. KEURINGEN TOEGESTAAN
AANTREKKELIJKE FINANCIERING

.

’
en

stuurt D deze gaarne toe
Doelesteeg/h. Ruiterskwart

DW OCCASION
STAAT HIER!!!!

presenteert in gebouw
DOELESTRAAT 5
( Z y str Gr. Kerkstraat)

—

’

Commentaar overbodig.

’

Groot Discobal

4-deurs

met o.a. ??????
Presentatie D. DIJKSTRA.

1966

©Pel Kadett

1964

Simca 1000

1965

Ford 17M

1964

Opel Rekord

1963

Morris 1100

l^f*'

1963 VÏÏS-11

„

Stationcar

1 g64

Ford

M

Stationcar
jg^ Renault

1965

Ford 12M
Coupé

""AUTOMOBIELEN

(
=

MUZIEK :

THE DEAT DOYS

|
|

AANVANG 8 UUR

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÜII

Er ligt een leuke baan
te wachten voor een
handige, erg pientere
en

serieuze

JONGEDAME
kantoor,

jggg

prachtige
transit bus

BENEDEN

Qlag

’

moderne

waar

een

boekhoudmachine wacht om regelmatig door haar bediend te worden.

’

1500,—

*

1000,—:

N.V. ADTOSERVICE
DODMA - KOOPAL

LEEUWARDEN
Wübr. de Geeststraat 46, tel. 05100-2Kii« u
24671. '. Avonds tot 9 „ur, 's
£ÜJ£'^**
n 10
tot 5 nur
geopend.

Leeuwarden,

nen op ons

Opel Rekord 1957, V.W. 1200 1960

DANSEN

Westerplantage 8

jg^ Ford Zfiphyr

j^

BENEDEN

=

J. JAGER

Zij kan direct begin-

jggj skQda

V.W 1200 1981. Peugeot 403 1962, Renault 4 Tu
1962, Simca Elysee 1962.

ZATERDAG 9 MAART

’
’’
’’

jggj volkswagen
1200

Ford Corsair

’’

375.575.1966
1967
1967
1961
1967
250.-1 Batavus Conforte f 295.-1 Solex Oto
75.-1 Solex Oto
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35.-1 Solex
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Ford Cortina

Major

1964

’400.’300.-

tel. 26117

1962 Kapitón
gffitln L
1966 Citroen Ami

ZONDAGAVOND 10 MAART, 8 uur, 0,50
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met mogelijkheid tot bijbouwen van garage, eigen grond. Bevattende beneden: ruime hal, Engelse
kamer, kelder, keuken en
berghok. Boven: 3 slaapkamers, overloop en vliering.
Prijs n.o.tk.
REIS.
PROGRAMMA'S 1968?

VLOERKLEDEN

DINER-DANSANT

■^

HOEKWONING
Reitsmaweg 32,

Niet lekker? Koorts? Extra
liefde en aandacht doen natuurlijk al een hoop. Maar
zorg ook voor verantwoorde
hulp: haal op tijd de dokter
en geef een paar van die vertrouwde, prettige Sinaspril
zulgtabletjes... Met ean stof
die de gevoelige kindermaag
Enige wollen Smyrna
beschermt. Sinaspril heeft
een frisse llmonadesmaak,
gaat er zonder mokken ln en
1 Typhoon Sport
door Groothandel op Jaar- helpt heel sneL
-1
Sparta Sport
150,
gebruikt;
p.
beurs
-1 Sparta Sport
st Grote maten. Niet van
-1 Sparta Tour
nieuw te onderscheiden.
-1 Kreidler Florett
Evt. thuis te bezichtigen.
1 Typhoon Blits
Brieven no. 1319.
1 Bata vette
1 Kaptein EEG
1 Sparta Matic
1 Batavus CS

Leeuwarden. Tel. 05100—26241
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Uit de hand te koop de in
1958 gebouwde

het gemoderniseerde

momenteel nog fotozaak.
Direkt te aanvaarden!
Nadere informatie bij: A.
J. v. d. Graaf Gron.str.weg
99, tel. 23301.

ORANJE HOTEL

y
VI

Direct te aanvaarden.

Hardegarijp,

Speciale busdienst vanaf Leeuwarden
Zaailand, vertrek 19.15 uur.

Groningerstraatweg 28

*®J |
|j Mü

Bolsward

~~"

Zaal „De Viersprong", Giekerk

BajÉmW

Het Park,

"~

De directeur der Rijks h.b.s.
te Leeuwarden:
Dr. H. Ferwerda.

ZATERDAG 9 MAART a.s.

Bar-Dancing

VRIJDAG 15 MAART

HOTEL-CAfE RCSTAURAMT BAR-DANC4WG

IRNSUM

voor de eerste klasse (brugklasse) van de bovengenoemde scholengemeenschap kan tot 1 april geschieden
schriftelijk of mondeling op de spreekuren van de directeur op dinsdag van 11 tot 12 uur en op vrijdag van
11.15 tot 12.15 uur in het gebouw der school.
Voor leerlingen, afkomstig vah een school waar een
schoolvorderingentest is afgenomen, bestaat de mogelijkheid zonder toelatingsexamen te worden toegelaten. Voor leerlingen die niet krachtens een schoolvorderingentest worden toegelaten, zal een toelatingsexamen worden afgenomen.

op

(Ben Essing)

Essing

Veronica's Drive-in

DE

„De Twee Gemeenten"

ZAAILAND 104 (tel. 23296)

fJ||

A.3.

De Musketiers

Verlengde Stationstraat 70,
Zwaagwesteinde.

RIJKSHOGEREBURGERSCHOOL
TE LEEUWARDEN
(Rijksatheneum A en B met HAVO)

Première voor Nederland...!

Produktie Ben

péw^l"" llf'o 155 ff

Toelatingseis: 6 klassen lagere school.
Aanmeldingen, gaarne zo spoedig mogelijk, liefst via

DANSEN

„THE BLUE STARS"

van 4—6 en 7—12 uur

TE KOOP:

AANMELDING LEERLINGEN
voor het brug jaar 1968-1969

EN

DANSEN

ZATERDAG 9 MAART A.S.

Orkest ,THE SKYRIDERS'
uit Volendam

-

THE FROGS LTD

ZONDAG

Autoherstellen, Elektrotechniek en Brood-/Banketbakken.
De directeur.

De vorming van de afdeling H.A.V.O. houdt in, dat naast
andere richtingen een afdeling middelbare meisjesschool gevormd zal worden.

Zaterdag 9 maart

The Magie Five

Vakrichtingen: Timmeren, Schilderen, Metaalbewerken,

Dr. Schaepmanstraat 36 Tel. 05610—2941.
Aan deze school zijn de volgende afdelingen verbonden:
Metaalbewerken
Timmeren
Schilderen
Autotechniek
Theoretisch-technische opleiding voor toelating M.T.S.
en andere middelbare technische opleidingen.
Afdeling voor individueel technisch onderwijs in voorbereiding.

THE HOUSE OF THE SUPER STARS

Orkest

uur of 's avonds van 7—9 uur (behalve vrijdagsavonds)
Toelating: Tot het brugjaar (le leerjaar) kunnen worden toegelaten leerlingen, die het 6e leerjaar
van een basisschool (lagere school) hebben doorlopen.
Ook zij, die een gelijkwaardige opleiding aan een
L.O.M. school hebben doorlopen kunnen worden
toegelaten. Wij starten dit cursusjaar n.l. met een
zogenaamde C-groep, hierin kunnen leerlingen
geplaatst worden, die speciale aandacht verdienen.

WOLVEGA

„Ons Gebouw", Sneek

SLOTBAL

Aangifte kan geschieden tot 11 april a.s. via de hoofden
van lagere scholen, of indien gewenst, aan de school
zelf, Burg. Falkenaweg 54; van 9—12 uur en van 2—4

KATHOLIEKE TECHNISCHE SCHOOL

de hoofden der scholen of dagelijks aan de school
(tussen 9 en 5 uur).
Aan de Technische School is een INTERNAAT verbonden voor katholieke leerlingen, die wegens verre
afstand of andere redenen een opleiding in internaatsverband wensen.
Inlichtingen worden gaarne verstrekt door Br. Overste,
Eikenlaan 45 te Wolvega. Tel. 05610—2470.
De directeur.

ZATERDAG

LEERLINGEN

voor het cursusjaar 1968-1969

De aangifte van leerlingen
Zondag 10 maart 20—0.30 uur.

„De Postwagen"
Tolbert

TECHNISCHE SCHOOL
HEERENVEEN

Vereniging „De Leeuwarder Industrie- Vereniging „De Leeuwarder Industrie-

VAN EYCK VAN

HESLINGA N.V.
Leeuwarden,
Tweebaksmarkt 43,
telefoon 05100-24419
en 27323

VRIJDAG 8 MAART

Voor

1968

zanddichtheid:

grotere

9

LEEUWARDER COURANT

INGEZONDEN

(ADVERTENTIE 1.M.)

Lauwerszeewerken denkt

WEET U DAT

Adspirant-kopers van een premiete Stiens, te bouwen met f ÖOUU
rijkssubsidie opgelet:
Weet u dat U maximaal 90 pet. van
de Stichtingskosten kunt krijgen als
hypotheek?
Weet U dat de hypotheekrente 6%
pot. is en niet 6V2 pet.?
Weet U dat het wel eens een vól jaar
kam duren voordat U de jaarlijks toe te
kennen rijkssubsidie ontvangt en wat
dan Uw maandelijkse lasten zijn.
Weet U dat deze jaarlijkse subsidie
belast is als „periodieke uitkering" voor
de inkomstenbelasting? (het Rijk geeft
en neemt!).
Weet U dat de zgn. „economische
huurwaarde" van een premie-woning
voor de inkomstenbelasting niet voor
de poes is?
Het is maar dat U het weet!
S. P.
Leeuwarden,
woning

aan proefzinkstuk met

dun laagje nylondoek
Het ziet er naar uit dat binnenkort
bü de Lauwerszeewerken een proef zal
worden genomen ir.-?t een zinkstuk,
waarin behalve hout en riet ook een
kunststofdoek is verwerkt. Voordelen
van het gebruik van dit doek kunnen
ziin een grotere zanddichtheid en een
geringere dikte, hetgeen
vooral voor de
opbouw van de drempel in
het sluitgat
(waarop de caissons komen te rusten)
van groot belang kan zijn. Bovendien is
bn de Nederlandse werken in het
Deltagebied en de
Lauwerszee enorm
veel n.jshniil nodig en verwerking van
een kunstproduct zou de druk op de
aanwezige voorraad
er zün zelfs al
plannen om voor de
Deltawerken rijshout uit Polen aan te voeren kunnen
verminderen.
Er worden al lang proeven met
kunststoffen in de zinkstukken genomen, omdat de practijk heeft uitgewezen, dat vooral een jong zinkstuk, dat
nog niet of weinig begroeid is, niet
geheel zanddicht is.
Dit betekent, dat
als een zinkstuk direct op zand ligt, dat
een deel van die ondergrond kan
wegspoelen. Vooral op kritieke punten
(zoals wat de
Lauwerszee betreft de
drempel in het sluitgat) zóu dit moeilijkheden kunnen geven. Daarom zijn
de technici R. Stegenga en H. Witteveen
van Lauwerszeewerken vorig jaar eens
gaan kijken, bij Deventer, waar
een
dergelijke proef werd genomen.
De heren waren enthousiast over de
kwaliteit van het doek, een soort nylon,
temeer daar de moeilijkheden die men
altijd had met de bevestiging van het
doek aan het stuk, geheel waren
opgelost. De textielfabriek Nico ter
Kuile heeft namelijk een zeer eenvoudig systeem ontwikkeld (ten dele ingeweven smalle banen), waarop de firma
ook octrooi heeft aangevraagd. Met dit
systeem is het niet meer nodig om
gaten in het doek te maken voor de
bevestiging, een handeling die uiteraard
de zanddichtheid van het stuk niet ten
goede kwam.
Het in Deventer gebruikte doek bleek
echter voor het fijne Wadzand, aldus de
heer Stegenga, niet dicht genoeg te zijn.
Daarom heeft het textielbedrijf een
nieuw doek gemaakt, dat waarschijnlijk dicht genoeg is. Een stuk daarvan is
gezonden naar het waterloopkundig
laboratorium in De Voorst en als de
proefnemingen daar gunstig uitvallen,
zal een proefzinkstuk worden gemaakt.
„Daar durven wij dan wel achter te
staan", aldus de heer Stegenga.
Het te maken proefstuk staat al op
papier. Het zal een stuk worden van
vyftig bij zevenentwintig meter met een
slabconstructie (doek met versteviging). Vergeleken bij de klassieke opbouw van een zinkstuk kan het aanmerkelijk dunner worden, omdat in elk
geval een houtlaag (de vullaag) van
tien centimeter dikte kan vervallen.
Het „nieuwe" stuk wordt namelijk
gebouwd op het doek, daar komen
langswiepen overheen (om de negentig
centimeter), daarop komt een laag riet
(ongeveer acht centimeter), vervolgens

—

—

een deklaag hout (van „hopen we" tien
centimeter) en het bovenroosterwerk.
Een klassiek zinkstuk bestaat uit de
volgende lagen: onder roosterwerk, riet
(10 cm), vullaag hout (10 cm), deklaag
hout (13 cm), bovenroosterwerk en
betuining, gemaakt van bleeslatten.
„Wc moeten dan nog zien," aldus de
heer Stegenga, „wat wij er mee kunnen
doen. Van een klassiek zinkstuk van
dertig centimeter weten wij bijvoorbeeld, dat het opdrüvend vermogen te
groot is. Dus moet er worden voorgestort. Komt er nu minder hout in een
stuk, zoals in deze vorm die wü nu in
het hoofd hebben, dan is het opdrijvend
vermogen vermoedelijk minder. Toch
moet het zo uitgekiend worden, dat de
handelingen die voor het zinken nodig
zijn. op het stuk kunnen worden
uitgevoerd. En dat is een opdracht,
die
onze technici moeten aankunnen
Wü zoeken er naar het voorballasten
ook kwüt te raken
"

„Het worldcopyright over de geschiedenis van Bonnie and Clyde bezit ik.
Dat is op de conventie van Bern
nauwkeurig vastgelegd". Dit zegt de
schrüver van zon 250 boeken met
zowel de Britse als Nederlandse nationaliteit John D. Burton uit het ZuidBevelandse plaatsje Ovezande. Zün
advocaten zün thans aan het uitzoeken
waarom hü door Warner Brothers niet
Is gekend in het plan voor de produktie
van de film, die thans in alle Westerse
steden volle zalen trekt, „terwül ik het
mogelük ben geweest, die hen door
mün in begin 1963 uitgekomen boek
„Bonnie Parker" op het idee heb gebracht deze storie te gaan verfilmen".

Hoé; Is het voorts mogelijk dat er
thans in -Amerika, Engeland, Australië
en Nieuw-Zeeland honderddui^nden
exemplaren worden verkocht yan het
door een zekere Burt Hirschfield op het
scenario van de film géschreven boek,
waarin zwart op wit „copyright Warner
Brothers 1967" staat, terwijl mijn
worldcopyright reeds van 1962 dateert,
vraagt de heer Burton zich af. Is er
plagiaat gepleegd?
Ook dit zijn zijn advocaten thans aan
het uitzoeken. Ze gaan tevens na of de
door Warner Brothers vervaardigde
film „Ik wil niet sterven" met Susan
Hayward in de hoofdrol, ook iets met
een eveneens in 1962 door hem geschreven boek te maken heeft. In dat
boek rakelt de heer Burton de geschiedenis op van de 22-jarige verpleegster
Barbara Graham, die wegens een groot
aantal moorden in Californië de derde
vrouw in Amerika werd die op de
elektrische stoel werd terechtgesteld.

-~

Vreemd

Mensen in het ghetto
Maria Szczepanska: „De redding", uitgeverij C. de Boer
Jr., Hilversum, paperback, 161
blz., 8,50.
Het aantal boeken over het Joodse
ghetto in Warschau tijdens de tweede
wereldoorlog is legio. De meeste schrijvers gingen daarbij uit van de bevolking van het ghetto als geheel. Maria
Szczepanska doet dat niet: zy schildert
tegen de
enkele mensen als het ware
achtergrond van het ghetto, ervan
en waarschijnlijk terecht
uitgaand
dat de geschiedkundige kennis van de
haar verhalen
lezers groot genoeg is om
De
in het juiste kader te plaatsen.
personen die zij in haar verhalen ten
tonele voert, zijn niet wat men noemt
die
helden. Het zijn gewone mensen,
mensen
reageren zoals de meeste
omzouden reagerenzij onder dergelijke
zijn doodsbang en
standigheden:
proberen met alle middelen om het
naakte leven zo lang mogelijk te
n'
alle middelen; dat heeft tot
gevolg dat de schrijfster een weinig
In zyn
vleiend beeld geeft van de mens.kan
de
drang om zich te handhaven
zijn
houden
met
rekening
minder
mens
kritieke
medemensen dan in minder
zijn naaste
tijden: de een doet dit door
familieleden te bedriegen, de ander
en zaken
samen met de Duitsers
helemaal
al
komen
huwelijkstrouw
als
Szczepanska
de verdrukking. Maria
*ö
constateert al deze verschijnselen,
keurt ze goed noch af. Het effect van
nog
werkwijze is waarschijnlijk
zou
wanneer zij lange tiradesover
invoegen om een zedelijk oordeel
m te
de handelwijze van de mensen
en
stijl waarin deze vier novellen
zijn geschreven -bejialve het titelverhaal zijn er nog ..In de
r '. ac
blauwe" en „Hoop" a" is sober,,
r,
schrijfster laat veel
duideiijK
Het liikt alsof z vanuit een
a leen
pessimistisch standpunt de mens spiege
vleiende
een
maar
allesbehalve
zeker met
wil voorhouden, hetgeen
is:
het
prettig
steeds even
lopende verhaal is duidelijk aanis deze
„De
doektelling opgeofferd. Hierdoor
geworden waar de
vodding"
lezer nog wel eens over zal nadenken.

’

—

„Voordat mijn boeken op de markt
kwamen had nog niemand ook maar
iets vernomen van plannen tot verfilming van deze beide verhalen. Kort na
het verschijnen van mijn boeken via
een uitgeverij in België, kwam men bij
Warner Brothers, die ondermeer een
kantoor heeft in Brussel, op het idee
beide stories te verfilmen. Toch wel
vreemd, meent de heer Burton. Hij is
echter niet van plan tegen Warner
(ADVERTENTIE 1.M.)
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dergelijke wedstryden startgelden tou-

Zeeuwse schrijver
betwist auteursrechten
van „Bonnie and Clyde"
Van onze correspondent)

Nu zijn
de narcissen
op hun mooist!
Neem een paar
bossen mee.
Want dat felle geel
staat zo apart
in huis.
Narcissen brengen sfeer.

AMATEURS IN SCHAATSSPORT
Naar aanleiding van het ingezonden
stuk van B. Tinga zouden wij graag nog
het volgende willen opmerken: Het is
gebleken dat U de door ons aangevoerde argumenten betreffende de startgelden sterk in twijfel trekt. Dit is niet zo
verwonderlijk. Ü kunt tenslotte niet
alles weten en tevens beschikt U
waarschijnlijk niet over dergelijke informatiebronnen als wij, doch U zult
anderzijds moeten begrijpen dat wij
dergelijke argumenten moeilijk uit de
duim kunnen zuigen. Verder is het ook
helemaal geen geheim, dat amateurs bü

Brothers te gaan procederen. „Je kunt
het als eenling toch niet opnemen tegen
zon machtige maatschappij, die een hele staf van advocaten in dienst heeft."
De schrijver sluit de mogelijkheid om
Bern in te schakelen toch niet geheel
uit. Voorlopig wil hy echter wachten op
reacties van Wanner Brothers. Aanvankelijk had hij een beleefd maar afwijzend briefje terugverwacht, maar tot
nu toe heeft de maatschappy nog niets
van zich laten horen. Wel weet hij
zeker dat de directeur van Warnier
Brothers-Europa uit Brussel naar Californië is gevlogen om zijn zaak te
bespreken.

De heer Burton doet een en ander
niet om er rijk van te worden. Maar als
mocht blyteen»- dat s rijn boeken inderdaad iets met de film en met het
onlangs verschenen Amerikaanse boek
van doen hebbep, zal het toch op zijn
minst passend zijn dat Warner Brothers
met enkele duizenden guldens over de
brug komt, vindt hij.

Authentiek
De Brits-Nederlandse schrijver zegt
dat zijn verhalen absoluut authentiek
zijn. Het verzamelen van de gegevens
uit politiearchieven en bij particulieren
heeft hem dan ook heel wat tijd gekost.
Zijn in 1962 geschreven, en door een
thans niet meer bestaande Belgische
uitgeverij uitgegeven boek „Bonnie
Parker" bevat bovendien een groot
aantal authentieke foto's van het gangsterpaar en van personen die in hun
leven een rol hebben gespeeld. Over de
inhoud van de film, die hij van derden
heeft vernomen en over het Amerikaanse boek is hij niet erg te spreken.
„Zij hebben zich slechts tot op zekere
hoogte aan de feiten gehouden," zegt
hij. Een totaal nieuwe uitgave van zijn
boek is deze week onder de schrijversnaam John Neal en ditmaal ook met
foto's uit de film op de markt gekomen.

cheren. Tevens menen wij ons te
herinneren, dat opmerkingen betreffende de bewuste startgelden in de diverse
bladen ter sprake kwam zodat een
verwijzing daarheen alleen al voldoende zou zijn. Wij nemen aan dat U nu
wel voldoende bent ingelicht.
Leeuwarden,
G. A. B,

Officier van justitie

„Fanny Hill" is
pornografie

ADEMA 197 FAN'e KAERT?

De Nederlands* vertaling: van bet
Engelse boek „Fanny Hill" 1» volgens de
Amsterdamse officier van justitie mr.
H. E. van Renesse aanstootgevend voor
de openbare eerbaarheid. De vertaling
wijkt niet af van de oorspronkelijke
tekst uit 1794, meent de justitie. Daarom is de Nederlandse uitgave in beslag
genomen. Tegen de uitgever hiervan
de 48-jarige Amsterdammer G. N.
eiste mr. Van Renesse daarom opnieuw
zes weken gevangenisstraf voorwaardelük en een boete van f 750.

——

Vorig jaar oktober besloot de recht-

bank, na behandeling van de zaak,
alvorens uitspraak te doen in een
onderzoek te laten nagaan of de Neder-

landse uitgave gezien kan worden als
een normale vertaling van het oorspronkelijke werk. In het rapport van
het bureau bijzondere delicten van het
ministerie van justitie werd hierover
medegedeeld dat een vergelijking met
het oorspronkelijke werk uit 1794 niet
mogelyk is, omdat daar geen exemplaren meer van bestaan, maar dat met
grote zekerheid kan worden aangenomen dat de vertaling in grote lijnen met
de oorspronkelijke uitgave overeeenstemt.
Voorts had de rapporteur niet de
indruk, dat in de vertaling de sexuele
belevenissen van de hoofdpersoon meer
accent hadden gekregen of deze uitgebreider worden beschreven. De rechtbank heeft nog gevraagd, of de herdrukken van de oorspronkelijke uitgave
thans in Engels sprekende landen vrij
verkocht worden of door de justitie als
pornografie worden beschouwd. Een
Londense rechtbank achtte het in 1964
pornografisch en er mocht wel een
gekuiste, maar niet de onverkorte editie
worden verkocht. Het Suprème Court
van de Verenigde Staten was in meerderheid van oordeel, dat het boek
zekere sociale waarden heeft en niet
obsceen is volgens de Amerikaanse wet.
De Amsterdamse rechtbank geeft haar
oordeel op 21 maart.

Kijk en luister

Kaart over Kaart
Dé TROS had gisteren een aantrekkelijker programma te bieden dan de KRO
op Nederland 2, ook al wordt het knap vervelend dat we om de haverklap worden
opgeroepen lid te worden, tot zelfs een „moment" toe, waarin we warempel op
de Haarlemse voorjaarsbeurs ook weer op een TROS-stand stuiten. Die rondgang
op die beurs (nogal overbodig, temeer omdat er genoeg nieuws was voor een
actualiteitenuitzending) maakten we aan de hand van Marian Bierenbroodspot,
die zoiets wel kan en die misschien de plaats van Joan Haanappel kan innemen
in het programma „ln".

Trouwens, zij zou het gesprek met
JohanKaart (over Johan Kaart) waarschijnlijk ook beter hebben gedaan dan
Mary Schuurman, die te vlak reageert
op haar gesprekspartner en zich te
strak aan haar vragenschema houdt. Zij
stelt een vraag, er volgt eea antwoord,
en dan denkt ze dat ze daarmee de
vraag afgehandeld heeft, maar dat
hoeft natuurlijk niet het geval te zijn.
Ze vroeg bijvoorbeeld of hij weleens
naar het moderne toneel ging? Kaart
antwoordde: „Bedoel je het living thoatre en zo? Alsjeblieft niet", of woorden
van die strekking. Mary Schuurman
ging toen gedwee tot de volgende vraag
over, maar het living theatre is de
extreemste vorm van modern theater.
Pinter is ook modern maar geenszins
living theatre, bovendien wil ik dan
maar eens weten: wat mishaagt hem
precies in het modern toneel? Goed, hij
zei zoiets dat de romantiek tegenwoordig ontbreekt, maar „Potasch en Perlemoer" is ook niet romantisch. Ander
voorbeeld: Buziau. Wat was het geheim
van Buziau, vroeg Mary Schuurman.
Eerste antwoord: „Het geheim was zijn
geheim". Aardig antwoord, maar er zijn
natuurlijk nog twee of drie antwoorden
mogelijk, na zon bon m^t (goed
woord). Ik had graag iets gehoord over
Buziau van iemand die gelijk met hem
op de planken heeft gestaan.
Een en ander wilniet zeggen dat het

alles bij elkaar geen aardig interview
was, want we zagen wat oude filmfragmenten, Magda Janssens en I. Tarijs
vertelden over Kaart, en aan het slot
speelden Kaart, Boskamp en Bert van
der Linden nog een scène uit „Potasch
en Perlemoer". Bovendien zei Johan
Kaart a£ en toe aardige dingen, bijv.
over Cyrano de Bergerac van Guus
Hermes, een rol die eerst hem was
aangeboden, maar die hij niet kon
aannemen omdat hij in „My fair lady"
speelde (ik moet er overigens bij
zeggen dat Kaart de op een na laatste
acteur zou zijn die ik mij als Cyrano de
Bergerac kan voorstellen, maar dat is
een andere kwestie), en die hij na het
zien van Guus Hermes ook nooit meer
zal willen spelen, omdat die rol, samen
met Monsieur Topaze van Cor Ruys,
voor hem tot een relikwie was geworden. Johan Kaart vertelde dat hij nog
drie kluchten in de trant van „Ho:-a,
een jongen" bij de TROS gaat doen
(,»Het publiek lacht nog om precies
dezelfde dingen als veertig jaar geleden", zei hij, „ik heb nog nooit zoveel
reacties gehad als op dat stuk") en
dairna speelde hij, zoals gezegd, met
Johan Boskamp en Bert van der
Linden, tot wiens Toernee-theater hij is
toegetreden, een scène uit „Potasch en
Perlemoer",
voor de 601ste keer.

—

...

NICO SCHEEPMAKER

Vn in nijsgjinrige ynlieding op in LEI
boereforgadering to Snits en in net
minder njjsgjirrich forslach yn 'e LC
fan 29-2 j.l. hat Wageningen, yn'e
kwaliteit fan prof. dr. Stieginga de
preferinsjes fan Adema 197 fan 'e tafel
fage. Dat dizze faderbolle nou noch yn
diskusje is pleitet oars earder foar as
tsjin him. Hy soe de opbringsten net
bihoarlyk neiskaeid ha. Alsa wol presentaesje, mar prestaesje folie minder.
Hoe dan ek, yn 'e stamboeksannalen
as Adema CXVII, nr. 22231. Op 'e
hjerstkeuring (5 okt. '38) yn Ljouwert
kampioen wurden, mei op groun fan 'e
produksje sifers. Fierdere bioardieling:
„Diepe evenredig gebouwde stier, met
afwijkende horenstand. Fraaie voorhand met mooi zijaanzicht. Gang achter
niet te sterk." Dan rept it forslach noch
fan in passage (tsjok printe!} oan it
adres fan de fokkers sels, as soene dy
harren hwat tofolle isoleaitre halden ha,
saneamd om de fokkeri' foaral suver to
halden.
Mar ek hjirsa k'n mogelyk in exkues
jilde. Sünt de aldste tiden ha de Friezen
tüke fébirêdders west. En seleksje,
ütsykjen, bitsjut in (goede) kar dwaen.
Dat is ienmans wurk, freget konsintraesje. En soks skerpet op en wurdt
langer in monopoalie. Mar hwat yn
heechtidan as deugdsumens fungeanret,
kin by't fonrinnen fan de merk as in
swak to boek steld wurde. Net tsjinsteande dat ha wy mei üs fé hege eagen
smite kinnen.
En dan wie der noch hwat ütsünderlikens en ek in monopoalje. It gea, it
lanskip, de grounaerd, it bidriuw. Vn
ien sike, en hwat djürder opsein, de
regio, it milieu. Vn elk gefal reserve,
eftergroun. Eartiids hearegroun neamd
yn in hwat spitige bitsjutting. Nou mear
en mear allemansfjild. En dit yn forban
met de féfokkerij en -halderij in noedlike üntjowing.
Wkwier ha seleksje en gemaek krityk farmeden op üs ien, twa, trijemans-.
gesins-. famylje- of kollektyfbidriuwen.
Mar as men bygelyks ek mei troch
tadwaen fan Benelux en nochris luxere
yntegraesjes it ünderhüs mei souterrain
de middels en de wurkkrêften ünthaldt,
dan hat it neipetear net folie doel mear.
Hwant dan komt men oer in sodzige
dan hat it neipetear net folie doel mear.
Hwant dan komt men oer in sodzige
wal yn e sleat mei grommich wetter.
Allegedurigen mear wurk fan wurk.
En
neffens it officium oer 30 jier amparoan
nocï?.,
persint fan üs
rïï trêddeheal
oerbifolkmg
wurksum op'e bou of
ünder de kou.
It giet ünforhope op in EEG-kou yn.
n.och mear desillusies as der ca fan
l,.
i
djüre bolle ütskaeid
in
is.
't Hearrenfean.
R. p. Sybesma.

■
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SCHULDVRAAG IN VIETNAM
Uit ten treure trachten auteurs van
ingezonden

stukken het wederzijds bete leveren inzake de schuldvraag
over Vietnam. Beide partijen maken
naar mijn mening de fout de objectiviteit uit het oog te verliezen
door de
kennisneming van eenzijdige berichtgeving en zich fixeren op politieke uiteenzettingen die altijd in
voor. of
nadeel doorslaan van een het
der
oartyen
en daardoor het morele probleem
in
zijn
totaliteit naar de achtergrond
schuiven. Individuen en groepen moeten zich meer distantiëren van beide
partijen en hun walging uitspreken over
de methoden en taktiek die aan beide
zijden toegepast worden om het
volk
te overheersen.
Bij militairen, politici en belangen-,
groepen
betekent overheersing hetzelfde als bevrijding. Wie bijvoorbeeld
partij kiest voor de Vietcong
en
hun
bondgenoten identificeert zich
met de meedogenloze
van hun leiders en
taktiek
dat is even onaanvaardbaar als de immorele repressailles van de Amerikanen die zonder schroom een straat
leegvegen om betere posities
kunnen innemen t.o.v. de Vietcongte Beide
doden de bevdlking om ha
partüen
beschermen, daarmee het bewijs leverend van hun eigen paradoxale
en ;«">-surde handelen. Beiden respecteren de
knteria van Neurenberg en Tokio niet,
daar beiden het „credo" vernietiging
in
vaa",? el dragen. Beiden
au
de bevolking als middel en misbruiken
bekommeren
zich niet om het wezenlijke
doel van
hun bestaan.
Met grote spoed en intensiteit zal de
buitenwacht met alternatieven moeten
komen, die beide parijen dwingen hun
wapens neer te leggen en het dilemma
Vietnam overlaten aan neutrale nersonen en instanties Pro en contra's willen
my wijzen op de overschatting vnn de
macht van beide kampen, maar de urgentie van het probleem dwingt mij
hier geen waarde meer aan te hechten
om og maar te zwijgen van de hinderlijke clichés van personen die vanwege
hun machteloosheid zi|ch verschuilen
wijs

'

achter historische argumenten, daarbi.l
bewust of onbewust zich scharend achter het Bevrüdingsfront. of Zuid-Viet-

nam.
Joure

K. T. de Jong

OVER OORLOG EN VREDE
Met zeer gemengde gevoelens heeft

ondergetekende de ingezonden stukken
onderwerp gelezen.
over bovengenoemdding
dat volgens mij
En dan is er één
wat te veel naar voren is gekomen. En
dat is wel dit: dat men steeds maar
weer komt met die vreselijke oorlog
met zijn afgrijselijke gevolgen. Niet dat
ik meen, dat het verkeerd zou zün
hierop te wijzen, dat is zeker terecht en
dat moet. Maar dit is maar één kant
van de zaak. We helpen met ons klagen
over de gevolgen van wapengeweld de
verschrikking, die oorlog heet, de wereld niet uit. We zullen meer moeten
doen, eindelijk eens meer moeten doen.
Ja laat ik het maar zeggen, ook veelal
onze eigen instelling tegenover de
wereld rondom ons moet veranderen.
dat kost iets, veel meer zelfs dan
£n
men zo oppervlakking zou denken. Het
is namelijk met de oorlog als met een
ziekte, men moet wanneer men een
ziekte wil genezen, eerst de oorzaak
van de kwaal kennen en pas dan zal
men succes mogen verwachten als men
de juiste bij de ziekte passende geneesmethode toepast.
Is er dan een geneesmiddel tegen
oorlog? Als christen moet ik volmondig
antwoorden ja, maar als mens, de
wereld kennende, moet ik toch zeggen:
Ja? Als God een wonder doet. Misschien zijn er mensen die denken, dat
God niets met de wereldvrede te maken
heeft. Kijk, in beginsel heeft God reed»
voor de vrede gezorgd, dat wil zeggen
hü is zelf met de geneesmethode
begonnen, de enig mogelijke zelfs. In de
bijbel staat dat er eens een tijd zal
komen, waarin men het oorlogstuig zal
omsmeden tot werktuigen des vrede»
en men het handwerk oorlog niet mar
zal leren. Ik geloof de bijbel omdat ik
God geloof. God is namelijk geen men»
dat Hij liegen zou. De wereldvrede
komt dus, er is werkelijk hoop voor da
wereld.
Is er een bewüs te vinden voor de
bewering dat God werkt voor de
wereldvrede? Ook dat is er: dat is de
prediking van de blijde boodschap dat
God de gehele wereld wil redden. Ja en
een redding die ze nodig heeft ook,
broodnodig. Ik noem U nog een bewys,
de geschiedenis van het volk der Joden,
getoetst aan de profetieën aangaande
dit volk, welke duizenden jaren geleden
werden opgetekend. Ik heb gezegd dat
er een geneesmiddel is tegen de oorlog.
Kijk, toen God de mens op deze aarde
plaatste, had Hij van tevoren de aarde
ook bewoonbaar gemaakt en was een
plaats waar de mens kon leven, er was
voedsel. En toen heeft God gezegd: Kijk
dit voedsel zult gij vrij van eten. God
schonk dus de eerste mens dat waarzonder hij nu eenmaal niet leven kon,
voedsel. En dat voedsel was natuurlijk
niet alleen voor de eerste mens bedoeld,
maar vanzelfsprekend ook voor zün
nakomelingschap. Later na de grote
zondvloed heeft God nog eens zeer
nadrukkelijk gezegd, dat de mens zijn
voedsel als eon geschenk van God
moest ontvangen.
God plaatste de mens op deze aarde
en gaf hem datgene wat in de eerste
plaats nodig is om te leven. Voor wie
dit zou willen tegenspreken, nog een
uitspraak uit de bijbel die heel duidelijk aangeeft, hoe God denkt over de
stof om ons heen. De stof, waaruit we
gebouwd zijn, en die we nodig hebben
om te leven. In Jesaja lezen we: De
Hemel is des Heren, doch de aarde
heeft God de mensenkinderen tot een
woning gegeven. Let op dat mensenkinderen, meervoud nietwaar, niemand
valt hier buiten. Nergens in de bijbel
lezen we, dat sommige mensen meer
rechten in deze, onze van God gegeven
woning zouden hebben dan de anderen.
Wat zou U denken van een gezin,
waarin een paar gezinsleden de pot
naar zich toehaalden, zich lekker volsmeerden, en dan pas de overige
gezinsleden de gelegenheid lieten de
rest van hun maaltijd te delen? Geen
vader, gezinshoofd, zou zoiets kunnen
toelaten. Bovendien zouden er brokken
komen. In zon gezin komt ruzie, dat
kan niet anders. Binnen een gezin heeft
leder zekere rechten, doch vergeet niet
zeer zeker ook plichten. Binnen een
gezin moeten recht en orde heersen, wil
het in het grote gezin der volken goed
gaan, dan zijn rechten en plichten Tiisr
eveneens onontbeerlük.
Oldeboorn,
j. Hofstra.
(ADVERTENTIE 1.M.)

DE VRIJGEYBGSTE MAN
VAN NEDERLAND
komt aan uw deur. Een team in rood
en geel geklede heren doorkruist heel
Nederland. In dorp en stad, huis en
flat bellen ze aan. Antwoordt u juist
op een makkelijk vraagje, dan
wint u
al 15 gulden. Toont u bovendien een
pak Spie & Span dan bent u
direct 25
gulden rijker.
Laat u niet verrassen, haal nieuwe
Spie & Span in huis
voor uw
grote schoonmaak, en u
hebt een werkelijke kans op 25 harde guldens

ZENDING IN ISRAËL
Laat ze met rust, is de kon van een
stuk in de
Courant van 21 februari j.l.Leeuwarder
Daar worden de Joden mee bedoeld.
De heer
htrykstra zegt: waarvoor
zending
hen en acht zulks overbodig. De onder
zending onder Israël
hoofdzakelijk er
om hen er op te gaat
wijzen dat zij hun
levensroeping verzaakt hebben. Verder
wordt beweerd dat Israël nooit het
evangelie aanvaardt, toen
niet en nu
niet en in de eeuwigheid niet Dan
hebt u zeker overgeslagen dat'er in
het Oude Testament wordt gezegd dat
Israël een keer zijn roeping zal aanvaarden. U leest het Oude Testament
wat U ongemeen boeit. Nu wil ik niet
op alle details ingaan wat in Uw schrijven naar voren wordt gebracht, alleen
op het sluitstuk. U kenmerkt daar
mensen die de bijbelse waarheden aan-de
vaarden, althans er anders over denken dan U zelf, als zouden
ze
afwijking in de hersenen hebben, een
althans
v.n lukt het wel. Ik heb gedacht
w
voor mentaliteit is dat
hoo" te schatten. Hier neen\t iederal ge!
sprek een einde. Ik heb
al eens
zijn
en,£llen tiide
mtnemender achten dan
anderen
ingezonden

nuf Stet ?e
menslneele-

-35 &W
Leeuwarden.

.

P van Tuinen>
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INDOOR ATLETIEK MET OLYMPISCHE DEELNAME —OP ZATERDAG 9 MAART
Deelnemers o a

Aanvang 20.00 uur in de

VERWARMDE Frieslandhal
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P. v. d. KRUK
SERVEE WIJSEN

te LEEUWARDEN

rekordhouder).

Br^^M».
WV Am BK

320
J

Bk.~

Ratelwacht 19,
tel. 05120-2819 privé 2817 Drachten

PANTYNIJLONS
DIVERSE KLEUREN

schadevrij en van eerste eigenaar

— — _
—
—
—

HARDEVELD
NOORDVLIET

Soepele financieringsvoorwaarden.

©aodlw I
de nieuwste van Kaptein U

ROZEMARIJN
CELSTOFLUIERS
van

defiets
die vanzelf gaat
Kom de Cady bekijken bij:

FA. K. HERREMA EN ZN.,
EYSINGASTRAAT 17

Het

Komplete aardgas

Utrecht.- Op ds Voorjaarsbeurs
zorgt Hoenson ook dit jaar weer
voor een primeur door een vol-

2
14.000 kcal/u. voor flats en
étagewoningen en 17.000 keal/
u. voor woningen. Als verder

t
W
1
■ SPALTJMk

gelijk is èn dat het gehele c.v.

systeem tegen zeer gunstige

lom

inneemt, wijken

en rillerigheid
voor de weldadige
warmte van
pijn

THERMOGÈNE
WATTEN 's
terwijl u slaapt,
overdag

gratie toezending van de

Interessante Hoensonette brotel van voor U waardevolle technische gegevens.

d'Hondecoeterstraat 62
Beethovenstraat 5

Jp».,

O
(/€

nachts/
\
/ J

als u werkt.

tyERMOGÈNf

chure, met

*"

STILT PIJN DOOR

WARMTE-'

Europaplein

Vrijstaand huis
op
6!!de stand te

riant
uitzicht,
voorzien van centr.verw. en lift, bev. o.a.
gr. woonk. 2 gr. si.kam., keuken, royale
badk. kelder.
Binnenkort vrij
te
aanvaarden.

bev. o.a. hal, gang,
closet, 2 woonk., keuken, kelder, bijk., 3
sl.k., vliering,
23.500,—
Koopprijs
Erfp.
23,20 p.j.
Vrij te aanvaarden.

Kloosterstraat 18, Naarden, tel. 02159-15840.

met grote tuin. Bevat
o.a. L-vorm. woonk.,
achterk. en suite,keuk,
bijk. kelder, 3 slaapk.,

badk, grote
centr.verw.

’

N.V.J

zolder,

’

Koopprijs
67.500,
Eigen grond.

OPEL REKORD 1700, 1966, caravan met
rek, 4 versn. trekhaak. Slechts 33000 km.
Zéér mooi. Eerste betaling
1850,—.
OPELS REKORD 1700, 1964, caravan, wit en
lichtgrijs, vanaf / 2950,—. Eerste betaling

Dat kan op onze supersnelle ORION-dubbelbed-breiDeze machine kunt U, door voor de Textielservice N.V. truien te breien, geheel terug verdienen
Tevens stellen wij U in de gelegenheid ACRYL breimachinegarens bij ons te betrekken tegen de prijs van
f 15,— per kg.
Vraag inlichtingen bij:
Mevr. F. Faber, Oudland 202, Jelsum (Fr.);
Mevr. J. Nieuwold, Hoofdstraat 70, Noordbroek
(Gr.)
Of bij:

M. P. ROOS' MACHINEHANDEL

’

—

Voorts diverse huizen
EMMAKADE,
aan
BREDEROSTRAAT,
VRED. DE VRIESSTRAAT, JAN LIE-

’

750,—.
OPEL KADETT „L" 1967, coach, turquoise
met zwart dak. Geheel als nieuw. 17000 km.

MarSSUrn

’
’

(Dr.)

bouwj. ± 1958, bosrijke omg. Bev. o.a.
woonk., gr. keuk.kamer, 3 sl.k., douchecel,
Billijke koopprijs.
Eigen grond.
Direct te aanvaarden.

Dnï.»».»

._J. U L

N"* OWÜBn.

WOhihS .

, ®
maf
met „gr. stenen schuur
nabij

lets bijzonders.

t OPEL KADETT „L" 1966, coach, zilvergrijs,
slechts 13000 km. Mooier dan nieuw, van
eerste eigenaar.
CHEVROLET CORVAIR MONZA 1967, sedan
zilvergrijs, 4 versn., 8000 km. Eerste betaling
3000,—.
GLAS 1204 1964, coach, lichtblauw, ca. 50000
km., 2450,—. Eerste betaling 600,—.
FORD TAUNUS 17 M Super 1967, coach,
rood, K-banden, 37000 km. Geheel als nieuw
eerste aanbetaling 1600,—.
FORD TAUNUS 12 M 1963, coach, grijs, prima, eerste betaling 700,—.
FORD TAUNUS 17 M 1961, coach, beige.

■
■

’

’

’’

DE
ue

■

■
■

HOVFN
HOVtN,

SEMSSTRAAT,

’

°PP ± 9
dg grvoorz. van waterl. en
elektr.

"*"

3.000,SVnj<*?p?terU»aanvaarden.

'

’

DIJKSTRA!

’

melijk bod. Een echt koopje!

®

X^fck
f WÊI

Telefoon na 6 uur
's avonds 6126

V^

OPEËI
■■

j/

Afd. verkoop vr|)dagsavonds tot 10 uur en zaterdags van 9 tot 5 uur geopend.

UAKELAARS-lAXAIEURS
GOEDEREN.

n onroerende!
UDEN Nul

TE KOOP:
gunstig gelegen

bungalow met
garage te
Buitenpost
Indeling:

o.a.

hal,

woonkamer, keuken,
3 slaapkamers, bijkeuken, vliering, tuin
rondom. Grondoppervlak ca. 500 m2.
Aanvaarding: binnenkort in overleg.
Koopprijs: f 45.800,—
Eigen grond

MAKELAARS-TAXATEURS W ONROERENOE I
GOEDEREN.
lEOEN N.8M.8

TE KOOP
Het royaal ingedeelde

HERENHUIS
Spanjaards-

laan 111
met achteruitgang
grenzende aan de
Transvaalstraat
Indeling: o.a. ruime
kamer en suite met
serre, keuken, schuur.
4 slaapkamers, berging.
Aanvaarding: direkt
Koopprijs n.o.t.k.
Eigen grond.
Door gunstige ligging,
direkt nabü centrum
<tad, behalve voor bewoning ook zeer geschikt voor kantoren

I

UAKtIAAKS-IAXAItURS M ONRO6RENO6
GOEOEREN.
LEDEN N.8J4.8

één-kamer flat
met balkon in de

|

Agentschap: Leeuwarden Adm. en Ass kantoor R
de Boer. WlJbr. de Geeststr. 31A. tel.

05100-25094

gezamenlijk

DRACHT 28—30.
HEERENVEEN,
TEL. 05130-3147

na

TE KOOP:

Op onze afdeling

Jager & Wierda

met omliggende tuin.
Grondoppervl.
ca.
735 m2.
Indeling o.a. grote
woonkamer (ca. 30
m2) met „strokenvloer" en overdekt
terras, royale eetkeuken, 3 slaapkamers, ruime douchecel met wasruimte.
Voorzien van voldoende kastruimte en
sanitair.
Aanvaarding: direkt.
Koopprijs: n.o.t.k.

tel. 23345 (22585—23685)

65 jaar het vertrouwde adres In Friesland.

N.V.

Hardegarijp

MAKELAAR IN HUIZEN EN HYPOTHEKEN
HARLINGERSTRAATWEG 2 LEEUWARDEN

D.A.F. 600 1961, blauw, de laatste voor

550,—.
SKODA OCTAVIA 1963. combinatiewagen,
nog zéér mooi en gaaf. Nu voor elk aanne-

voorzien van centr.
verwarming te

"-"i^MMtaarnma*^m^mh^w

FIAT 1100 Urania, 1964, sedan, blauw, 50000
km. K-banden, 2450,—. Eerste betaling van
650,—.

met garage

■B MAKELAARSKANTOOR^^__-^^——]

’

’’

lOH
JOH.
VE-

GELINDW.STRAAT.

■
■ FORD CORTINA 1963, combinatiewagen
■ wit, 5-deurs 1950,—.
RENAULT R 81964, sedan, wit, 2250,—
■ Eerste
betaling 550,—.

’

BUNGALOW

IJJI

Vrijstaand
riant vrijstaand
burgerhuis met
herenhuis
garage te
a.d. Mr.P.J.
Troelstraweg Nieuw Roden

’

1200,—.

GRIEPi machine.
\JW\

4,50 p.p.

Geriefelijk Ingerichte

Harf|o<r2|ïin
HOI M»g«l

140,—

met

OPEL ADMIRAAL 1965, donkerblauw, 60000
km.'
OPELS REKORD 1700, 1966, coach, wit,
groen, beige. Vanaf
4500,—. Eerste betataling 1150,—.
OPELS REKORD 1700, 1965, coach, zilvergrijs, wit, beige. Div. kilometerstanden en
prijzen.
OPEL REKORD 1700, 1965, sedan de luxe,
wit met schuifdak, trekhaak, radiaalbanden.
Eerste betaling 1400,—.
OPEL REKORD 1700, 1964, sedan de luxe,
blauw met trekhaak, eerste betaling 1250,—
OPELS REKORD 1961, coach, donkerblauw
met ruilmotor, en grijs met roldak. Vanaf

Engelsestraat
Vijzelstraat 10

WILT U THUIS GELD VERDIENEN?

Zónder dat u iets

'

D.D.

HIIJS tC
bev. o.a. gang, woonk.,
keuken, stenen schuur,
3 slaapk. douchecel,
grote zolder.
Aanv. binnenkort.
Eigen grond.

’Luxe ’flat

JANSEN IS EEN
echte autoliefhebber

Noordvliet 421
Goudsbloemstraat 10
Voorstreek 114

hiervoor komt zij in aanmerking die prettig wil werken
en die verantwoordelijkheid wil leren dragen.
Het salaris is volgens de richtlijnen van de Ned. Fed.
voor bejaardenzorg, 5-daagse werkweek, 6% vakantietoeslag, reiskostenvergoeding 2x per maand.
Sollicitaties te richten aan de direkteur, Hoeksterkerkhof 16, telef. 26792.

Nieuw burger-

westk. stad nabij rondweg, prima onderh.
bev. o.a. 2 royale
woonk. met verwarming, keuken, douchecel, 2 slaapk., balkon, bergruimte, ben.
kelder.
18.000,—
Koopprijs

"
"
" ’
"
"
Babyhuis J. COPINI,
"
"’
aankomend verkoopster "
"’
EXPLOITANT
"

leerling-bejaardenhelpster

systeem
gemaakt

2,50

HUIZEN TE KOOP

Tel.

Moderne flat

Gaspeldoornstraat 1
Nylansdyk

tn ons Verzorgingshuis is plaats voor een

kan nog worden vermeld dat
het Hoenso-

1,25 p.p.

terdagmorgen a.s.)
overleg met

\s^

Leitswei (industrieterrein). Postbus S.
05133—1915, na 18 uur 1342 of 1879.

O. Grachtswal 119
Nieuwestad 12

Geref. Verzorgingshuis
Leeuwarden

systeem

verkrijgbaar:

'’
’
,

Bezichtiging (ook za-

PERMANENTE SHOW!

Brieven onder nr. 1336.

-

Beenen

Hij loopt altijd even binnen,
Kom ook even naar onze

Enig kapitaal gewenst, doch niet vereist.

waardig aardgas c.v. systeem
te brengen voor een prijs, die
beneden de 2000 gulden ligt,
kompleet met radiatoren. Dit
betekent een besparing van
duizenden guldens I Er zijn van

gaan zien. Het is beslist de
mocito waard. En mocht u geen
gelegenheid hebben, vraag dan

0,99

voor benzinestation
en/of Quickservicebedrijf

kost nog
geen 2000 gulden

nahalverdieping-Croeselaan) te

’

1,25 nu

(in bezit Bovag-diploma of daarvoor studerend)

c.v. installatie

centraal verwarmd huis te
wonen. Dat het Hoensonette
cv. systeem een schot in de
roos is, dat staat dan ook vast.
Neem er dan ook rustig de tijd
voor om de Hoensonette op de
Jaarbeurs (Stand 3093-Julia-

Drente of Overijssel
Serieus geïnteresseerden wordt verzocht te reflecteren onder no. 1347 van dit blad.

Gorredijk

Een der grootste benzinemaatschappijen vraagt

voorwaarden gefinancierd kan
worden, Dan is het nu voor elk
gezin mogelijk om in een geheel

Friesland, Groningen,

tische schakelinrichting.
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Ook leverbaar met automa-
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Voorstreek 18, Leeuwarden, tel. 24910

of via Uw handelaar

schermde model met grote
panoramische ruit en ingebouwde schouw, die een open haard
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325,-

Vraagt volledige gegevens bij:

DROGISTEN

KLIJNSMA
KOORNSTRA
STAD DOCKUM
SWART
! DE VIJZEL
WESSELING
WIND

wordt van het inbeternationaal

220 Volt,

Erfp.

Zolang de voorraad strekt
bij onderstaande
AUKEMA
BIEGEL
DE JONG

c.v.
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mangelen-vouwen-persen, waar in
overleg onze werkzaamheden
worden ver-

richt, hebben wij plaats voor

twee flinke MEISJES
stukwerk.

Geen band- of
Door afwisseling ,en een prettige
omgeving
tegen een goed loon zullen ze
de
heden met plezier doen verrichten.
Voor eventueel vervoer van en naar
't station
wordt zorg gedragen.
Aanbiedingen

werkzaam-

Wasserij Rapenburg,

Hempenserweg 37—41, Leeuwarden, tel.

24823.

Verzorging»flat
„Nijldn-State"
Prachtig gelegen met
vrrj
uitzicht over

groot scheepsvaarwa-

ter en landerijen in

Leeuwarden-Zuid.
Voorzien van cv.,

voorts verdere gemakken zoals koelkast en boiler In

keuken.
Aanvaarding: direct

Kooppr. 22.000,—.
Maandelijkse service-

kosten

’
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218,17.
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'ADVERTENTIE

Voorverkiezingen in de Verenigde Staten (2)

Weekbladen
Steun voor senator McCarthy van week
tot week
van de jonge generatie
WANHOOPSDAAD, RANCUNE OF TOCH

Nog andere excessen

EEN OPRECHTE OVERTUIGING?

Fokke Sierksma in „De Nieuwe
Linie" over „de cultuurpolitiek
van Tinbergen.": Velen zullen het met
Tinbergen eens zijn, dat absolute vrijheid schadelijk is. Ze zullen het ook
met hem eens zijn over „gebrek aan
inzicht, aan rijpheid en misschien aan
moed van een aantal mensen in bet
voorlichtingswerk en de politiek rond
wat ons als cultuur wordt opgediend."
Maar dan denken ze óók aan andere
excessen dan Tinbergen waarschijnlijk
doet, aan de excessen van stompzinnigheid, platte gein, fatsoenlijke schuinheid, misbruik van het woord liefde in
politiek en journalistiek, nationalisme
en zo meer. Zoals een redacteur van dit
blad opmerkte: „Wat Hoepla verder ook
gedaan zou hebben, ik zou de STER
nihilistischer gevonden hebben." Daarom vrees ik, dat de moedige Tinbergen
iemand als hy moet geweten hebben,
dat hij impopulaire dingen ging zeggen
niettemin voor velen niet met
citroenen, maar met knollen is komen
aandragen. Zij zoeken geen normen,
maar nuchtere spelregels uit welbegrepen eigenbelang, dat naar ze hopen ook
het belang van de anderen is. Ze
hebben te veel wijze vrouwen en
mannen wijs zien doen, om nog te
geloven in de intuïtieve cultuurpolitiek
van zulke mensen, wier intuïtie voor
hetzelfde geld „gesundes Volksempfinden" kan zijn. Christelijke en humanistische normen hebben reeds te veel
dubieuze ladingen gedekt. Over de
reactie van minister Polak: Hij antwoordt met klassieke schoolmeesterij:
hoe weten jullie dat de demonstranten,
die net te voren waren geverbaliseerd,
krachtens hun geweten handelden?
Zon opmerking is voor een bewindsman beneden de maat. Wie herinnert
zich niet uit zijn jeugd de machteloze
woede, wanneer de onderwijzer op de
formele toer ging?

De lange, grijzende senator uit de Amerikaanse staat Minnesota Eugene
McCarthy (51 j.) heeft de knuppel in het democratische hoenderhok gegooid.
Hij betwist namelijk opperpoliticus Lyndon Johnson de democratische kandidatuur voor het presidentschap. Een wanhoopsdaad, zeggen velen. Een
daad uit rancune, zeggen anderen, die zich herinneren dat McCarthy in 1964
bijna de vice-presidentiële kandidatuur had gekregen, maar op het laatste
moment door Johnson gepasseerd werd. Een daad uit oprechte overtuiging,
aldus zijn aanhangers, die McCarthy's kritiek op het Vjetnambeleid delen.

In New Hampshire
veel „haviken"
Hier in New Hampshire moet McCar-

thy zijn eerste vuurproef doorstaan bij
de voorverkiezingen van volgende week
dinsdag. Ongelukkig voor hem is dat de
meeste democraten in deze staat havi-

ken zijn en het Vietnambeleid van de
president steunen. Een bof daarentegen
is dat New Hampshire vele rooms-katholieke kiezers heeft en dat zou de
katholiek McCarthy
die een jaar in
een benedictijnen-klooster doorbracht
omdat hij erover dacht monnik te
worden
wel eens wat wind in de
zeilen kunnen blazen.
McCarthy is een aantrekkelijke kandidaat. Hij is intelligent, goed ontwikkeld en heeft zin voor humor en
charme. Maar voor het circus der
presidentsverkiezingen
A merikaanse
mist hij ook een paar belangrijke
kwaliteiten. Hii gruwt namelijk van al
te simpele formuleringen, kan zich niet
opvijzelen tot het op schouders slaan en
baby's kussen waarin andere kandidaten zich uitputten en hij mist ten ene
male de zelfverzekerde pocherij die bij
dit spel hoort.

—

—

BESCHEIDEN
Het is normaal voor een presidentiële
kandidaat in Amerika om te pas en te
onpas te zeggen dat er geen twijfel aan
kan bestaan of de spreker is de volgende president der Verenigde Staten.
Niemand lacht erom, niemand vindt het
belachelijk. Maar McCarthy is hiervoor
te terughoudend. Bescheiden glimlachend, bijna zich verontschuldigend
gaat hij op mensen af en zegt rustig:
„Hallo, ik ben Eugene McCarthy, kandidaat voor het presidentschap", en
daarbij blijft het vaak, stelt iemand een
ingewikkelde vraag (zoals: „Wat denkt
u nu eigenlijk van Vietnam?") dan
probeert hij niet er zich met een fraai
klinkende slogan van af te maken. „Ik
spreek daarover in mijn rede morgenavond", zegt hij dan lauwtjes.

Ja, lauw lijkt het woord, dat de
man het beste kenmerkt als men
hem aan het werk ziet, kleine
toespraakjes hoort houden en handen ziet schudden. Maar misschien is het ook slechts schijn,
want tenslotte heeft McCarthy het
opgebracht de president uit te
dagen, heeft hij de energie gehad
een hele campagne op touw te
zetten. En als men ziet hoe de
jongere generatie op McCarthy
reageert, krijgt men toch wel het
gevoel dat het iets meer is dan
lauwheid, die hem bezielt. Scepticisme en terughoudendheid zijn
betere karakteriseringen.
De studentengeneratie is vol sympathie voor McCarthy. Wie hier in New
Hampshire een ..McCarthy for presidenf'-bureau binnenstapt, ziet bijna
niets dan twintigjarigen. De langharigen, gebaarden en hippietypes overheersen het beeld echter niet (wie er
ongewassen of -vngekamd uitziet, is
welkom om voor McCarthy te werken,
maar dan binnenskamers) en de honderden studenten, uit Vale, Harvard,
Cornell, Radcliffe (waar zijn dochter
Mary studeert) die voor McCarthy huis
aan huis werven, zien er schoon en
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keurig uit, zoals de propere bewoners
van New Hampshire het graag zien.
Het is niet alleen zijn integriteit en
intellectualiteit die McCarthy populair
hebben gemaakt bij een jongere idealistische generatie, maar bovenal zijn
standpunt inzake Vietnam. McCarthy
vindt dat Amerika de bombardementen
op Noord-Vietnam moet stopzetten en
een compromis aan de groene tafel
moet proberen te vinden. Het militaire
escalatiebeleid van Johnson noemt hij
fataal en hij betoogt keer op keer dat
Johnson niet het beleid van zijn voorgangers heeft voortgezet, maar daarvan
juist heeft afgeweken door een grote
landoorlog in Azië aan te gaan.

BIJVAL
Zijn woorden lijkan wel in te slaan
bij de bevolking van New Hampshire,
die zelf terughoudend en wat koel is. In
elk geval lijkt McCarthy's populariteit

groeiende in deze staat. Overal trouwens krijgt zijn kandidatuur meer
aanhang dan Johnson lief is. In Massachusetts, waar hi.' geen tegenstander
op het kiesbiljet heeft, gaat hij zeker
met de gedelegeerden strijken, de steun
van de „Americans for democracy" is
belangrijk en de hulp van vooraanstaande Kennedy-mensen als Richard
Goodwin en Arthur Schlesinger en
professor Galbraith is verre van te
versmaden. Hier in het koude New
Hampshire weet niemand nog hoe
McCarthy het er af zal brengen. Zijn

—
—

EUGENE McCARTHY
steun van jongeren
30 pocent van de
democratische stemmen in rustige momenten, maar praten over 51 procent
als er kleine succesjes geboekt zijn.

aanhangers hopen op

Zelf zegt hij af en toe echt niet te
rekenen op de nominatie voor het
presidentschap maar te hopen dat zijn
kandidatuur en aanhang resulteren zullen in een matiging van Johnsons
Vietnambeleid. Mocht hij flinke percentages van de democratische stemmen in
de wacht slepen in staten als Oregon,
Wisconsin en Californië (waar voorverkiezingen gehouden worden en waar
McCarthy al heeft aangekondigd te
zullen kandideren) dan maakt hij wellicht nog een kans, al moet men een
groot optimist zijn om er in te geloven.
Voorlopig kijkt elke duif in Amerika in
elk geval naar New Hampshire en een
goed resultaat daar van de bedachtzame Eugene McCarthy zou de antiVietnam-machine opeens in een hogere
versnelling doen draaien.

Kuyperstichting adviseert minister

Nieuw systeem gewenst
bij kabinetsformatie
Om 4e parlementaire democratie beter te laten werken is een nieuw
systeem van kabinetsformatie gewenst.
Dit staat in het advies dat de commissie
van de dr. A. Kuyperstichting, het
wetenschappelijk bureau van de ARpartij, onlangs aan de minister van
binnenlandse zaken heeft uitgebracht.
De commissie vindt, dat nu wel veel
meningen in het parlement zijn vertegenwoordigd, maar dat dit niet kan
worden gezien als een duidelijke uiting
van de volkswil
Volgens de commissie zullen de politieke partijen er zelf in eerste aanleg
naar moeten streven, dat de kiezer bij
de verkiezingen een duidelijke keuzemogelijkheid krijgt. In het advies wordt
echter tevens de vrees uitgesproken, of
uitsluitend door de activiteiten van de
partijen wel de nodige verbetering in
de functionering van de parlementaire
democratie kan worden aangebracht.
De kobin-ets/ormatie moet meer in de
openbaarheid worden gebracht, vindt
de commissie. Daarom wordt voorgesteld, kort na de verkiezingen een
openbare vergadering van de Tweede
Kamer te houden waarin een kabinetsformateur wordt aangewezen. De politicus zou door de koningin als formateur
benoemd moeten worden. Later, wanneer hij geslaagd is, zou hij ministerpresident moeten worden.

Het lijkt waarschijnlijk, dat de partijen met deze kamervergadering in het
vooruitzicht al in hun verkiezingsprogramma rekening houden met het
standpunt dat zij na de verkiezingen
openlijk dienen in te nemen. Dit kan,
aldus de commissie, aan de duidelijkheid der verkiezingen en daardoor aan
de invloed van de kiezer op de te
vormen regering slechts ten goede
komen. Hetzelfde zal het gevolg zijn
van een wijziging van het kiesstelsel
die zover gaat, dat de politieke partijen
ertoe worden gedwongen, bij de verkiezingen samen te werken, omdat zij
anders het gevaar lopen, gezien hun
kleine afmetingen, uit het parlement te
verdwijnien.

De commissie stelt in dit verband de
voor van twaalf districten,
binnen elk waarvan evenredige vertegenwoordiging geldt en lijstverbinding
tussen de verschillende kieskringen,
zoals op het ogenblik is toegestaan, zou
onmogelijk moeten worden gemaakt.
Omdat invoering van een districtenstelsel ook voor de verkiezingen van de
Eerste Kamer gevolgen zou hebben, én
om andere redenen, bepleit de commissie, de Eerste Kamer rechtstreeks te
laten kiezen en wel op dezelfde dag als
waarop de verkiezingen voor de Tweede Kamer worden gehouden en volgens
hetzelfde districtenstelsel.
vorming

Bewogen verklaring
„Hervormd Nederland" heeft
voor de
verklaring, over Vietnam, die zes Nezijn voorpagina ingeruimd

derlandse kerken (de Gereformeerde
Kerken deden niet mee) deze week
hebben doen uitgaan. Het is de ernstigste, meest bewogen en meest vérgaande
verklaring, die de kerken in ons land
tot dusver over de oorlog in Vietnam
hebben uitgegeven. De kerken stellen,
dat Oe Thant terecht heeft betoogd, dat
de wereld walgt van deze oorlog, die
even wreed als zinloos is. Zij doen een
beroep op de Nederlandsa autoriteiten
om er bij volk en regering van de VS,
„waarmede ons volk op velerlei wijze
zijn eigen lot heeft verbonden," op aan
te dringen, de bombardementen op
Noord-Vietnam onmiddellijk en onvoorwaardelijk te staken om zo de weg
naar vredesonderhandelingen te openen. In het stuk wordt de vrees
uitgesproken, dat voortgaande escalatie
in Vietnam op een bepaald ogenblik
toch zal leiden tot het gebruik van
kernwapens. Ds. L. H. Ruitenberg wijdt
een beschouwing aan de politieke verschuivingen, die momenteel in Nederland gaande zijn, met name in de kring
van de christelijke partijen. Als bindmiddel voor degenen, die tot een
christelijke partij behoren, worden
woorden als „evangelische inspiratie,"
„evangelische radicaliteit," „gerechtigheid" en „barmhartigheid" genoemd,
aldus ds. Ruitenberg. Wanneer men
deze woorden echter tracht om te
zetten in de politieke parktijk, gaan
zich onherroepelijk verschillen voordoen. Die verschillen komen nu vooral
aan het licht. Opmerkelijk is daarbij,
dat de RK Kerk ten aanzien van de
KVP geen beslissende rol meer speelt
De kerken zullen, volgens ds. Ruitenberg, moeten leren om op een nieuwe
wijze met de politieke verschijnselen
om te gaan en dat van haar eigen
verantwoordelijkheid uit. Dit vraagt in
ieder geval een echte, open belangstelling van de leden. Prof. Bronkhorst
heeft onlangs in het hervormde synode
de suggestie gedaan om in de Hervorm-
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de Kerk een breed beraad te houden
,:oals er thans in de RK Kerk in ons
iand gaande is in het pastoraal concilie.

Ds A. van Es komt tot de conclusie, dat
zulk een beraad moeilijk valt in te
passen in de bestaande ambtelijke
structuren van de Hervormde Kerk en
dat het dus daarnèast zou moeten
worden opgezet. De suggestie is, volgens hem, echter te waardevol om haar
bij te zetten in de synodale ijskast.
Over de kwestie-Miedema, de ontslagen
pastoor van 't Eikske, zegt ds. F. H.
Landsman, dat de hervormden deze
zaak moeten beschouwen als een kwestie, waarin de RK Kerk een eigen
verantwoordelijkheid heeft en waarin
de hervormden zich niet moeten mengen, ook niet met de aanbieding van
goede diensten. Met afscheidingen zijn
in onze tijd nóch Rome nóch de Reformatie gediend, aldus ds. Landsman.

initiatief kan nog het begin van een
duurzame oplossing vormen. En die is
nodig om twee redenen. De eerste is: de
NAVO moet het aandi .ven in de strijd
voor de vrede de Sovjets uit te dagen
de kaarten op tafel te leggen. Het is op
de allereerste plaats geboden voor alle
wereldburgers aan te tonen wie afstand
wil gaan doen van het gebruik van
geweld en wie niet. De tweede reden is,
dat er een jongere generatie opgroeit,
die gelukkig nog gelooft in de vredestaak van de NAVO en hun eerbied voor
het leven niet in twee wereldoorlogen
hebben zien ondergaan in bloed en puin
en as. Ook de NAVO moet aan die
generatie een kans geven.

Den Haag en Limburg

enigt.

„Vrij Nederland" in een artikel
over het probleemgebied Limburg: Nu
richt kritiek zich op Den Haag, en Den
Haag kan niet anders doen dan stimuleren en coördineren. Het zou onverstandig zijn, zo redeneert men, om de
aanmoedigingspremies voor de vestiging van industriën in Limburg opeens
te gaan verhogen van 25 tot 50 procent.
Niet alleen zou dat reacties opwekken
in andere probleemgebieden, maar ook
zou de geïnteresseerde industrie achterdochtig worden bij zoveel behulpzaamheid. Tenslotte zal het toch uit het
Limburgse arbeidspotentieel zelf moeten komen: er zijn goed getrainde,
gedisciplineerde vakmensen, die gewend zijn in teamverband te werken,
en dat moet toch voldoende zijn om
industrieën, hetzij Nederlandse of bui(ultra-centrifugeproject?)
tenlandse
geïnteresseerd te krijgen. De vestiging
van een Limburgse universiteit ziet
men niet als een eerste vereiste. Liever
houdt men vast aan een strikt zakelijke
benadering: wat voor mensen zijn er
beschikbaar, en wat is daarvoor nodig.
A. Ekker in zijn „Onparlementaire
bedenkingen." Intussen heeft Nederland er nu weer een kleine partij bij. Of
het een splinterpartij zal blijven laat
zich niet voorspellen. Wel kan men met
zekerheid voorspellen, dat consolidering
van de „Radicalen" als partij en deelneming aan volgende verkiezingen onze
z.g. grotere en grote partijen nog verder
ineen zou doen schrompelen. En dat
zon ontwikkeling de werking van ons
parlementair stelsel als grondslag vanons democratisch systeem nog verder
zal aantasten. Daarentegen mag men er
wel van uitgaan, dat de oprichting van
deze nieuwe partij in Nederland de
scheiding der geesten zal vergemakkelijken en dat als gevolg daarvan de
duidelijkheid in de Nederlandse politieke verhoudingen zal toenemen. Maar
met die grotere duidelijkheid alleen is
men nog nergens, indien men de
kampen van ongeveer gelijkgezinden,
niet zou weten te bundelen tot grote
politieke formaties, die de macht hebben van willen tot doen te geraken. Dat
zal de volgende stap moeten zyn.

Kennis veroudert snel

Spijt-ministers

Prof. dr. J. Kistemaker is het onderwerp van een artikel in „E 1s e v i e r s
Weekblad": Sinds 1955 is hij bijzonder hoogleraar aan de Leidse Universiteit. Een sterke persoonlij heid,
die de dingen bij hun naar noemt
en in het wetenschappelijke wereldje
graag van de ivoren toren-mentaliteit
af wil. Een man die opvalt door
uitspraken, zoals: Nederland moet per
jaar één miljoen guldei. ter beschikking
stellen voor het aantrekken van minstens tien wetenschappelijke topfiguren.
De schaamte om wetenschapsmensen
uit het buitenland te „kopen" is totaal
verouderd. Wetenschap is een groot
„bedrijf" geworden dat zeer efficiënt
bediend moet worden en dat alleen
maar goed draait als je mensen van
werkelijk niveau aantrekt. Over de
opleiding van wetenschapsmensen: Bij
het afsluiten van een studie moet men
zich realiseren dat na tien jaar de
vakkennis volkomen verouderd is. lemand die op zijn 25ste afstudeert, kan
op zijn 35ste alleen nog maar een
bureaucratische
of organisatorische
functie verrichten. Als specialist heeft
hij afgedaan. Een man die ook buiten
de wetenschappelijke kring meningen
heeft en die (liberaal denkend) onder
woorden brengt in de trant van:
Jongeren moeten niet de conservatieve
denkbeelden aanhangen. Zonder dynamiek zou de wereld ten dode opgeschreven zijn. De Europese ziekte,
waarbij jongeren hun mond moeten
houden voor de ouderen vind ik een
verschrikking. Ik ben dan ook voorstander van felle meningsvorming en
-uiting als dat maar nie* ten koste van
iemands privé-leven gaat. Het omslagverhaal gaat over Berlijn, de bezeten
Dutschke en de beweging, die hij heeft
ontketend en die ongetwijfeld méér is
dan Dutschke.

Tussen de katholieke en protestantse
radicalen zijn volgens „D e G r o e n e"
duidelijke humeurverschillen,
misschien beter: mentaliteitsverschillen
waar te nemen. De AR-radicalen hebben steeds weinig gezien in een politiseren onder leiding van personen uit de
zgn. establishment. De KVP-ers aanvaardden die leiding wel, en aanvaardden haar nog, ook in de partij „Radicalen." Daar zit een gevaarlijke kant aan.
Men laat zich op die manier namelijk
licht gebruiken voor een reconstructie
van de basis, waarop het kabinet-Cals
stoelde. Er zijn onder de vroegere leden
van dat kabinet in en buiten de Kamer
duidelijke spijt-ministers. De heer Cals
kan als zodanig worden aangemerkt, en
evenzeer de heer Den Uyl van de
PvdA. Dezulken zullen iedere mogelijkheid die ook maar een geringe waarschijnlijkheid verleent aan een eventueel mogelijk nieuw ministerschap, aangrijpen. Daarbij zullen zij geneigd zijn
hete politieke hangijzers, die nodig
moeten worden aangepakt, onaangeroerd te laten. „De Groene" signaleert
dagelijks opgewekter berichten uit
Praag. "Literatoren, wetenschapsmensen,
journalisten werkzaam bij dagbladen,
radio en televisie zijn een stormloop
begonnen op de censuur. Het centrale
comité van de communisten zal zich
over de verrassende ontwikkeling nog
beraden. Dat men zal proberen de klok
terug te draaien acht het blad onwaar-

BP-wijsheden
In de „Haagse Post" het verslag
van de Boerenpartij Jongeren Organisatie in Den Haag, waar o.m. het
Tweede Kamerlid van de Boerenpartij
mr. Kronenburg is opgetreden. Hij zei:
Er bevindt zich een minderjarige juffrouw in de zaal die zegt dat tweederde
van de wereld crepeert. Daar horen wij
dan zeker ook bij. Er is vastgesteld, dat
het maar een klein gedeelte van de
wereld is dat honger lijdt. Er draait
hier in Den Haag een film over een
negerstam in Kameroen, nou, die zien
er goed gevoed uit, ik geloof niet dat
die zo nodig op u zitten te wachten.
India, roept iemand, en India dan?
Kronenburg: Ja, dat is een land dat
nooit gekolonialiseerd is geweest, de
landen die dat wel zijn, zitten er beter
voor. Uit het verhaal over een bezoek
bij Maurits Caransa: Een oud Amsterdams patriciërshuis, dat door zijn weelderige gebeeldhouwde buitenversiering
de grote invloed van zijn ex-bewoner
uit de Gouden Eeuw suggereert, met op
de bovenste (woon)-étages Regencystijl en Louis Seize-meubelen, een
Rembrandt, een Jan Steen, een Willem
Maris en een Theophiie de Bock aan de
muur, is nu „pied a terre" van de
familie Caransa. Mevrouw Maria Cransa, trots met haar bezit, is graag bereid
ook alles te tonen. „Oei, de bedden zijn
nog niet opgemaakt", vooral de showpiece, „komt u even in de keuken",
waar langs een minstens tien meter
lange muur alle elektrische kook-,
braad- en bak-gadgets in slagorde
staan opgesteld. Maar voor Maup betekent „het einde" van zijn privéwoongenot (dat na de restauratie voor \lk
miljoen in de boeken figureert) de
bovenste étage, waar (aan de voorkant)
een sauna bezig is gestalte te krijgen en
(aan de achterkant) en herenkamer
met open haard, goktafel, bar, biljart en
zwart-wit-plus kleuren-tv alle geneugten van Adam tot Eva in zich ver-

Desnoods risico

vergroten

In het tweede nummer
van
„Accent" (met zes advertenties)
komt de landmacht-medewerker aan
het woord: Met op de achtergrond de
steeds openlijker machtsontplooiïng
van de Sovjets dringt de tijd. Het
opbieden tegen het Russisch militair
potentieel geeft inderdaad geen oplossing. Bovendien -ijn de regeringen van
de Westeuropese landen hiertoe niet
bereid. Daarom scharen wij ons geheel
in de rijen van hen die op zo kort
mogelijke termijn een politieke daad
van de NAVO vervachten. Of die daad
nu wapenbeheersing of vermindering
van de bewapening betreft, dan wel een
combinatie van beide, is ons om het
even. Wij gaan zelfs zo ver, dat de
NAVO hierbij niet mag aarzelen om het
militaire risico te vergroten. De militaire bezwaren zullen dan moeten zwichten voor het politieke primaat. Wij zien
geen andere weg. In langdurig en
grondig voorbereide, veel omvattende
vredesconferenties zien wij geen heil.
Alleen een beperkt maar duidelijk

schijnlijk.

Fabriek bood later
zijn excuses aan

Petula Clark mocht
hand niet op arm van

Belafonte leggen
Een vertegenwoordi. r van de Amerikaanse autofabriek Plymouth heeft
de negerzanger Harry Belafonte verontschuldigingen aangeboden naar
aanleiding van een incident bij het
opnemen van een televisieprogramma, waaraan behalve Belafonte ook
de Brits-Franse zangeres Petuia
Clark meewerkte. In dit programma
zingen Belafonte en Petuia Clark
samen een lied- Bij de opname had de
zangeres haar hand
blanke
gelegd op de arm van de negerzanger.
De publiciteitschef van Plymouth,
eiste toen dat dit deel opnieuw zou
worden opgenomen, hetgeen Belafonte weigerde. Enkele uren later maakte de zanger bekend dat de publiciteitschef hem telefonisch zyn verontschuldigingen had aangeboden. HH
had vermoedheid aangevoerd als verzachtende omstandigheid. Belafonte
had hem geantwoord dat zijn excuses
„honderd jaar te laat"
(Het
betreffende programmakwamen.
werd betaald
door Plymouth.)

—

—
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I HET KAN

HET BESTE
SISAL BOUCLÉ TAPIJT

heet JABO TAPIJT
met garantie certificaat 380 breed. Zwaarder per
m2. Beter kleurhoudend. Langere levensduur.
Mooiere kleuren. Vakkundig gelegd en gespijkerd. Dus legloon inbegrepen.

VERWERFF VOORDEEL

38»OU
4,00

Tijdelijke reclameprijs
per strekkende meter

«*"»f«t/

Normaal geprijsd voor
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CA

WIRDUMERDIJK 7
LEEUWARDEN
TELEFOON 25785
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NOG!
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VERBOUWINGS-OPRUIMING
o.a. VOUWCARAVANS

I

I

1250.BUNGALOW- EN GEWONE TENTEN
TENTKEUKENS, VELD- EN LUCHTBEDDEN
EXTRA KOOPJES IN SLAAPZAKKEN
VOUWSTOELEN EN TAFELS
KOOKSTELLEN, BESTEK ENZ.

I

SPORT- EN WERKKLEDING

voorjaar 19681

I

Vele VAKANTIEKOOPJES in onze

8 MAART 1968

I

-
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%f

\

Stationsweg 14.

Leeuwarden

w.o. werk- en no-iron-hemden 2,95. Truien sportjacks broeken enz.
Door de enorme „TROEP" wat nu eenmaal een
drastische uitbreiding meebrengt wordt er wel
eens iets „stoffig". Maar de prijzen zijn er óók
naar! Gered uit 't puin GEBR. NATO-JACKS f 10,-

-

KOM GEZELLIG „SNEUPEN" BIJ

IS^OCCASIONS I RINSMA'S Camping Shop I
1964 CITROEN 2 CV (eendje)
1965 CITROEN 2 CV (eendje)
1967 CITROEN Ami 6 Grand Luxe
1965 CITROEN DS 21 Pallas
1965 CITROEN ID-19
1964 CITROEN ID-19 met mistlampen
1963 CITROEN ID-19, type 1964

1966 SIMCA 1500 GLS, schuifdak en pookver-

.

LEEUWARDEN
de gashouders Stopplaats bussen

BLEEKLAAN 39

t.o.

—

Ruime parkeergelegenheid

snelling

1966 SCALDIA 408
1966 FIAT 850
1965 RENAULT R 4, Export
1965 DAF 750 de Luxe
1964 NSU PRINZ
1964 PEUGEOT 404, schuifdak
1964 TAUNUS 12 M, Combi
Diverse goedkope gebruikte wagens.
Afd. verkoop geopend, vrijdagavond 7 tot 9 uur
en zaterdag van 9 tot 12 uur en van 1 tot 6 uur.
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Tesselschadestr. telef, 30857

vtrteep

HALBERTSMA'S
Fabrieken voor Houtbewerking N.V,
te Grouw (Fr.)

automobielbedrijf

DUCOWIERSMA*CO

" *?"<"»"«■*viskortewk! 2-e t«w. ma j
vraagt voor spoedige indiensttreding voor de constructiewerkplaats enige

MACHINE
FABR EKrnlliA
n m

HiUIULLIIUn
LLLljlffnllULll

fabkikante

ALLROUND
BANKWERKERS

van

kaasbereidings-

lERVAREN

met een zee van bloemen en een keur van
modellen uit de kollekties van saint joseph,hanro,
swissknit, joloen ericarössler. dit saint joseph
kostuum is een voorbeeld van franse perfektie
m iersey-

I
I
I

Woning beschikbaar.

zoekt op korte termijn
een

MEETCONTROLEUR

nog even, en het voorjaar lacht u weer toe. een voorjaar

IL

Schriftelijke sollicitaties te richten aan afdeling Personeel onder letter B.

die mee gaat werken aan de opbouw van
onze Technische Controledienst.
U kunt ons bezoeken aan de fabriek,
Zwettestraat, dan wel schrijven of bellen
(na 18 uur tel. 25120).

V

#^nuook I^4^*r%AK*tt

Bent U een goede
WONINGSTOFFEERDER?
Hebt u interesse in een uitstekend loon, in een
levendig en groeiend bedrijf?
Kom dan eens langs om te overleggen!

V

Het Bildts Meubel hu is,
Fa. S. Kapenga en Zn.,

overal, de prijzen van baddoeken. Dan merkt u
dat Ideala baddoeken u guldens sparen! En...

m*S± f^

Tel. 05180—204.

ER IS WERK AAN DE WINKEL!
SOMS TE VEEL. WIJ DOEN ONS BEST, MAAR KUNNEN TOCH WEL EEN PAAR FLINKE KRACHTEN
GEBRUIKEN.
Wie helpt ons als:

tapijt en meubelen en om het te verwerken een
vakbekwame

M^—

STOFFEERDER

en ''.an, voor ons binnenkort te openen speciaal gordijnen-stoffenbedrijf, een flinke

J

Aanmeldingen, schriftelijk, of aan de zaak Grootzand
35, tel. 05150—3060. 's Avonds: Oude Koemarkt 77,
tel. 05150—4694.
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Charmante
bedrukte baddoek.
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VERKOOPSTER

-

Fraai getinte baddoek Extra hoog-

Vraag bij ons naar IDEALA baddoeken. Kies tijdens de witte weken (en ook daarna) uit een keur
van fijne dessins de bad- en keukendoeken, Uw
bad- en bedlakens. Oók om de kleur! Oók om de

VERKOPER

WESTERS Interieurverzorging N.V.
Sneek

m

veel beter zijn! Hoe kan het anders. Wie
weet beter de wegdan de textiel-expert!^^
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Generaal vluchtte naar Amerika

(ADVERTENTIE

Tsjechoslowakije vraagt

Rente

over uw
Inkomen?

uitlevering van Sejna
Tsjechoslowakije heeft de Verenigde
Staten om uitlevering van de Tsjechische generaal Jan Sejna gevraagd, die
asiel
in de Verenigde Staten politiek
Tsjechische
Volgens
het
gevraagd.
heeft
«aken is
ministerie van juitenlandseuitlevering
het voorlopige verzoek om
overgebracht door ambassadeur Karel
Duda. Het verzoek is gebaseerd op een
beschuldiging van verduistering van
staatsgelden.
Later zullen officiële
dokumenteu ter ondersteuning van het
verzoek worden overgelegd. Het verzoek is „in studie", maar diplomatieke
waarnemers in Washington achten het
hoogst onwaarschUnliik dat het zal
worden uitgevoerd. Amerika heeft twee
uitleveringsverdragen met Tsjechoslowakije, maar politieke vluchtelingen
vallen hier volgens een oude traditie
niet onder.
Generaal Jan Sejna is van landarbeider tot generaal opgeklommen zonder
ooit troependienst te hebben gedaan. In
veel communistische legers zijn de
politieke officieren machtiger dan de
beroepsmilitairen. Sejna wordt beschreven als de machtigste politieke
figuur in het Tsjechische ministerie van
defensie, voordat hij de vorige maand
vluchtte. Het ziet er dan ook naar uit
dat hij de Amerikaanse autoriteiten
zeer kostbare inlichtingen zal kunnen

Regering Malawi
trekt rokzoom
over de knie
In Malawi is het sedert dinsdag de
dames niet meer toegestaan rokken te
dragen, welke niet tot over de knieën
reiken. Alle rokken die ook maar iets
Twee page-achtige pakjes wit de Engelse Diorcollectie: links een met
steentjes bestikt broekje met boyenstukje, rechts een met steentje bevan het dijbeen laten zien zijn daar
stikt short, waarbij een organza blouse met ballonmouwen.
„mini" en dus verboden. ledere buitenlandse, die het verbod durft te
trotseren, zal worden verzocht het
land te verlaten en winkels die
mini-rokken verkopen, worden gesloten.
Minister van staat Albert Moewalo
heeft een omschrijving gegeven van
de rokken die als mini worden
beschouwd. „Een jurk of rok moet
een zodanige minimum lengte hebben, dat de rok tot over de knieschijf
Het „Nationaal Instituut Orde in heid van ons volk worden gehouden."
am de voorzijde en over de knieholte
Vrijheid" heeft „in verband met de
„Orde in vrijheid" meent dat aan de
aan de achterzijde reikt als de vrouw
jongste gebeurtenissen op het gebied
goede indruk, die het buitenland van
bomaanslagen,
heelt,
straatterreur en
van
Nederland
door de publiciteit
staat'
provocatie", zoals voorzitter ds. C. M.
over het optreden van deze groepen,
Graafstal uit Ermelo meedeelt, een afbreuk gedaan kan worden, „wat
manifest „aan overheid en burgerij" ongewenste gevolgen kan hebben op
verspreid, dat ook is aangeboden aan de polUiek, cultureel, economisch, reliregering en aan de volksvertegenwoorter
gieus, ja zelfs op militair gebied."
diging. „Orde ln Vrijheid", stelt dat „in
De „in Orde in vrijheid" deelnemenvele kringen in Nederland in toenede
organisaties
vertegenwoordigen,
verontrusting
gegroeid
is
mende mate
instituut"
„Nationaal
nscr
namens
het
aangaande de vromen, waarin sommige
De bouw van 's werelds grootste
medegedeeld, gezamenlijk 350.000
wordt
groeperingen uiting geven aan hun
stuwdam
te Tarbela in West-Pakistan
tot 400.000 leden. Deelnemende organipolitieke en sociale denkbeelden. De
gegund aan een Frans-Italiaans
is
verenigingen
zijn
saties en
o.m. de bond
methoden, die daarbij gebruikt worden,
consortium. Dit is in Parijs meegedeeld
van Christelijke Oranjeverenigingen in
weinig
ons
volkskarakter
stroken
met
na afloop van een vergadering van de
de Federatie van OranjeNederland,
en met de wijze, waarop wij onze verenigingen, de Kon. Ned. Mil. Bond Wereldbank. De kosten van de dam
politiek beleven. Straatterreur, provoworden geschat op drie miljard gulden.
„Pro rege", de Kon Ned. Vereniging,
catie en beledigingen van overheden „Ons Leger," de Kon. Ned. Vereniging Veel Westduitse bladen hebben hun teleurstelling geuit over het feit dat ;ie
behoren niet tot onze politieke gebrui„Onze vloot," de Oranjegarde, het
niet wordt gebouwd door een
ken" aldus het manifest.
dam
Veteranenlegioen Nederland, het Natioconsortium.
Duits-Zwitsers
Evangelisch
Verband, en de bond
Het manifest wil nu de stem laten naal
oud-Stoottroepers
Stoottroepers.
van
en
horen van „onze grotendeels andersdenkende bevolking ' Zo wil men voorkomen, dat de „andere luidere stemmen
Geen foutloze kolom
voor representatief voor de meerder-

MANIFEST VAN „ORDE IN VRIJHEID":

Straatterreur strookt niet
met ons volkskarakter

Grootste stuwdam
wereld komt
in Pakistan

Zaak-Mia Versluis

Half jaar schorsing
tegen narcotiseur

geëist
(Van onze correspondent)
De procureur-generaal van het Arnhemse gerechtshof heeft gisteren in de
„zaak-Mia Versluis" als conclusie aan
het hof voorgelegd, de narcotiseur B. P.
de P. een schorsing van 6 maanden op
te leggen. Die straf eiste de landsadvocaat mr. Droogleever Fortuyn, die
pleitte voor de in beroep gegane
inspecteur voor volksgezondheid. Als
die
het hof
binnen drie weken
straf niet uitspreekt, zal de officier van
justitie in Almelo zeer waarschijnlijk
tot strafvervolging van de narcotiseur

—

—

overgaan.

Ook ondersteunde mr. Hustingx, de
procureur-generaal, het verzoek van de
landsadvocaat om de uitspraak e
motieven daartoe bekend te maken, wat
volgens artikel 14 van de medische
tuchtwet mogelijk is. Door de feiten die
tijdens <le gisteren achter di
:, van de civiele kamer
zitting bekend werden. ZO vernemen wij
uil zeer betrouwbare bron, is een
vervolging
medisch tuchtrechtelijke
operatie
de
van Mia
van nog enkele bij
Versluis betrokken artsen en de directie van het Enschedese ziekenhuis
„Ziekenzorg" zeer waarschijnlijk.

Twintig doden bij
busongeluk in VS

In de Mojave-woestijn in Californië
is gisteren een autobus met 30 inzittenden na een botsing met een personeneen
auto in brand gevlogen. Volgens
mededeling van de politie hebben 20
mensen het leven verloren en zijn er 10
gewond. De chauffeur overleefde het
ongeluk: hij was door de voorruit

Vier inzenders met
twaalf punten delen
ruim f189.000
Vanmiddag om twaalf uur had zich
niemand met een foutloze kolom bij de
Stichting Sporttoto gemeld. Dit betekent dat de vier inzenders met twaalf
punten de tweede prijs en tweederde
in totaal
deel van de eerste prijs
mogen delen. Per persoon
189.49P
wordt ’47.374 uitgekeerd. Ook de winnaars van de derde prijs, die wordt
vermeerderd met een derde deel van de
eerste prijs en ’41.008 van toto 34,
hebben geen klagen. Zij delen f 135.757,
hetgeen de dertien inzenders die de
negen eerste uitslgen goed voorspelden
10.443 oplevert.

’

—

—

„Hiswa van het
Noorden" geopend

„De kampeer- en watersport tentoonstelling De Zuid-Wester is de Hiswa

verstrekken over de geheime plannen
van het Pact van Warschau. Hierbij
denkt men vooral aan mobilisatieschema's en mogelijke doelwitten van een
eventueel communistisch offensief. Men
acht het mogelijk dat de communisten
deze geheime plannen voor een deel
drastisch zullen moeten herzien als
gevolg van het overlopen van Sejna. De
generaal is gevlucht in gezelschap van
zijn 18-jarige zoon en diens 22-jarige
verloofde.
Men verwacht dat het overlopen van
generaal Sejna verstrekkende gevolgen
in Tsjechoslowakije cal hebben en
mogelük het ontslag van de ministers
van defensie en binnenlandse saken
tengevolge zal hebben. Ook de posities
van hoge officieren zouden in gevaar
kunnen komen. Het ontslag van de
twee ministers werd geëist op een
voltallige vergadering van de commissie
van partijleden in het leger, zo meldt
het Tsjechoslowaakse persbureau CTK.

Voorzitter comité

„Nederland Vrij"
moet zijn functie
neerleggen
(Van onze correspondent)

De heer J.
naar bij het
rijkspolitie in
van het dezer

Bogaards, burgerambte-

districtsbureau van de
Alkm.rar en voorzitter
dagen opgerichte comité
„Nederland Vrü", dat zich wil opstellen
tegen de uitwassen van radicaal-links,
o.a. met het houden van pro-Amerikaanse betogingen, heeft zijn functie
moeten neerleggen. De districtscommandant van de rijkspolitie overste A.
Cammaert, heeft hem erop gewezen dat
hij als politie-ambtenaar met het uitdragen van zijn politieke denkbeelden
het aangezicht van de politie schade
zou kunnen berokkenen.

Het resultaat van het gesprek met de

is ook, dat de heer Bogaards
heeft moeten bedanken voor zijn functie van penningmeester van de ChrisUnie,
afdeling
ten-Democratische
Noord-Holland, een functie die hij al
jaren bekleedt. Of hij ook zal bedanken
voor zijn bestuurslidmaatschap van de
„Stichting Zuid-Afrika werkgemeenschap", heeft hij nog in overweging.
overste

Noorwegen wil lid
blijven van Navo
Noorwegen wil lid blijven van de
Navo wanneer volgend jaar het huidige
verdrag afloopt. Dit staat in een rap-

port

dat de

regering

in Oslo heeft

gepubliceerd, terwijl links georiënteerde en andere tegenstanders van de
ijveren voor uittreding. Volgens
dit rapport heeft de organisatie in de
afgelopen negentien jaar in hoofdzaak

van het noorden. En als we over de
Hiswa spreken zitten we al midden in
het probleem." Dit zei mr. E. R. Zweep
kwaliteit van voorzitter van de Noord- ;
aan alle verwachtingen voldaan en is
uit Sneek gistermiddag, toen hij in zijn
zij in staal gebleken, zich aan te passen
Nederlandse Watersportbond, de 9e
aan gewijzigde omstandigheden. Het
kampeer- en watersportexpositie De
regeringsrapport zal in het parlement
Zuid-Wester in de Prins Bernhardhoeaan de orde komen tegelijk met een
ve te Zuidlaren opende. De tentoonstelvijf-j; irenplan voor de defensie, dat
ling, die tot en met zondag duurt, heeft
gebaseerd is op een voortgezet lidmaatnu ook van de Hiswa erkenning gekreschap van de Navo.
gen wat de motoren-sector betreft.
(ADVERTENTIE

bevrijdingsfeest op
De minister-president heeft medege1, dat de regering heeft besloten, in
mming met de wensen van
nisaties, de nationale dodenherdenking op 4 mei en de nationale
bevrijdingsherdenking op 5 mei niet
meer te verplaatsen, maar in het
vervolg steeds aan de data van 4 en 5
mei vast te houden, ongeacht op welke
dagen deze data vallen. Op grond van
ook
dit besluit zal dus voortaan
indien de 4e mei op een zondag of op
een algemeen erkende christelijke
van alle departementen
feestdag valt
en andere rijksgebouwen van 8.00 uur
tot
zonsondergang halfstok worden
gevlagd. Voor de nationale bevrijdingsdag blijft de regeling van kracht, die
reeds in 1964 werd vastgesteld en die
bepaalt dat ieder jaar op 5 mei de
Nederlandse vlag zonder oranje wimpel
zal worden gehesen ongeacht of deze
>n een zondag of op een algemeen
iiristclijke feestdag valt.

—

—

rente-girorekening
bij de Algemene Bank Nederland.
U krijgt dan

3 Vz procent rente

over het contante saldo per halve maand
èn zo u wilt tot

duizend gulden krediet
en de beschikking over

betaalcheques.
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Autoflex Totaal-Plan
met Sikkens lakken

vooreen totaal mooie auto

de verfhal
Wirdumerdijk 39, tel. 34973

U bePt we,kom b'J de

Algemene Bank Nederland
Inlichtingen

„Vragen niet beantwoord"

en folders bij onze kantoren

Staatssecretaris beschikt:

Kamerleden niet Wek-aminen
nu ook onder
tevreden over
minister Schut
controle
Veel leden van de vaste Kamercommissie voor Valkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zeggen „zeer teleurgeonvoldoende wijze waarop minister
steld" te zijn over de naar hun mening
Schut de memorie van antwoord over
de wijziging van de Huurwet heeft
samengesteld. Op een aantal vragen
heeft de minister, volgens die leden,
„niet of nauwelijks antwoord" gegeven.
Zij vragen zich daarom af of de
minister wel voldoende oog heeft voor
het gewicht, van een parlementaire
behandeling van een wetsontwerp,
waarmee de belangen van een aanzienlijk deel van de bevolking zijn gemoeid.
De leden verwijten de minister onder
meer niet te hebben geantwoord op een
vraag of hij van mening is, dat de
huren in de Randstad Holland, respectievelijk de drie grote steden, niet voor
1971 moeten worden geliberaliseerd.
Verder achten zij het antwoord op
hun vraag, waarom de bewindsman ook
voor de geliberaliseerde gebieden geen
regeling treft waardoor de huurprijs
met niet meer dan een vast percentage
per jaar mag stijgen, niet toereikend.

In Groningen meer

uiertransplantaties
te

verwachten

„De geslaagde niertransplantatie in
het academisch ziekenhuis te Groningen zal in de toekomst door meer van
dergelijke transplantaties worden gevolgd. De outillage en de organisatie in
het academisch ziekenhuis te Groningen zijn daar nu op ingesteld." Dit heeft
de ziekenhuisdirectie meegedeeld naar
aanleiding van een niertransplantatie
die daar deze week is verricht. De
patiënt, een 38-jarige mam uit de
provincie Groningen, heeft de enige
uren durende operatie goed doorstaan.
Pas over enkele maanden kan met meer
zekerheid een oordeel gegeven worden
over het blijvend succes van deze

Brj beschikking van de staatssecretaris van sociale zaken en volksgezondheid, dr. R. J. 3. Kruisinga, Is een
aantal stimulerende middelen, namelijk
de wek-aminen, welke tot misbruik of
verslaving aanleiding kunnen geven,
aangewezen als geneesmiddel. Dit betekent, dat voor de bereiding en aflevering in het groot, dan wel uitsluitende
aflevering in het groot, een .vergunning
zal worden vereist krachtens de wet op
de geneesmiddelenvoorziening.
Eveneens is door hem bepaald, dat
aflevering van deze stimulerende middelen aan de gebruiker uitsluitend zal
mogen geschieden op recept. Bovendien
is nog besloten, dat degenen, die met
een vergunning wek-aminen bereiden
of afleveren, een nauwkeurige administratie omtrent bun voorraad en de
aflevering zullen moeten voeren, gelijk
aan die ten aanzien van verdovende
middelen. Met deze besluiten geeft dr.
Kruisinga uitvoering aan een aanbeveling in een resolutie van de twintigste
wereldgezondheidsvergadering
te
Genève gehouden
om ten aanzien
van deze wek-aminen controlemaatregelen te nemen.

—

—

In Drachten 665
bloeddonors
Het Roode Kruis afdeling Drachten
heeft in de Philipskantine in Drachten
een bloeddonoractie gehouden, waarbij
665 halve liters bloed zijn afgegeven.
De donors kwamen uit Smallingerland,
Achtkarspelen en een deel van Opsterland. De BB en leerlingen van de
christelijke huishoudschool assisteerden
bij de bloedafname. Deze actie behoort
tot de grootste van het land.

transplantatie.

In Utrecht promotie
nu ook mogelijk op
tijdschriftartikelen

Hondenbelasting
voor kinderen

De' senaat van de Rijksuniversiteit in
Utrecht heeft besloten tot een verruiming van de eisen voor het schrijven
van een proefschrift. Promotie kam in
het vervolg plaatsvinden op een bundeling van in essentie samenhangende
artikelen, die door de promovendus in

onze correspondent)
gezin
Een
in het Betuwse dorp
Echteld kreeg dezer dagen een
aanslag in de hondenbelasting
van f54 voor drie loslopende
honden. Aangezien men nog nooit
iwnden had bezeten, dacht men
dat het een misverstand was, ze
betaalden derhalve niet en lieten
ook niets van zich horen. Een
tijdje later kwam echter de
deurwaarder met een dwangbevel. Hevige consternatie. De zaak
werd uitgezocht en het bleek, dat
op het aangiftebiljet inderdaad
drie honden waren aangegeven.
Zelfs de namen waren ingevuld:
Peter, Greetje en Gerrie. Dat
waren de namen van de drie kinderen uit het gezin. Tydens ziekte van de vrouw des huizes had
een familielid het formulier aldus
ingevuld, niet wetende dat hel
een aangiftebiljet voor de hondenbelasting wat.
(Van

data

Laat uw salaris
en andere periodieke inkomsten
boeken op een

Het valt te bezien welke gevolgen de
zaak-Sejna zal hebben voor de Tsjechoslowaakse president Antonin Novotny,
die onlangs is afgezet als partijleider.
Het Praagse dagblad „Prace" heeft zijn
naam in verband gebracht met de
affaire-Sejna. „Prace" voegde hieraan
toe: „Zal hij beseffen wat hem te doen
staat?" Dit was kennelijk bedoeld als
een uitnodiging om ontslag te nemen.
Novotny verkeert reeds in moeilijkheden en de affaire-Sejna zou zijn val
kunnen verhaasten. Ook andere Tsjechische bladen brengen Sejna in verband met de „conservatieve" (stalinistische) vleugel van de partij onder
leiding van Novotny.

’Dodenherdenking en
vaste

1.M.)

wetenschappelijke tijdschriften zjjn gepubliceerd. Het is de bedoeling dat d«
artikelen integraal !n het proefschrift
worden opgenomen. Beknopte samenvattingen worden niet geaccepteerd. Als
ir een dissertatie wordt verwezen naar
nog niet gepubliceerde artikelen van de

promovendus, dan moeten die artikelen
in vermenigvuldigd manuscript aan de

leden van de senaatscommissie worden

aangeboden.

Zelfstandig wetenschappelijk onderzoek
blijft voor het promoveren een onverkorte eis.
Met deze beslissingen die vooral van
belang zijn voor promovendi in de
beta-faculteiten, wil de senaatscommissie grotere doelmatigheid brengen in
het werk, dat aan een promotie voorafgaat. Ook kunnen daardoor de kosten
van een promotie (met name die welke
verbonden zijn aan het uitbrengen van
een proefschrift) worden gedrukt. De
kosten van een proefschrift variëren
van 3.000 tot 18.000 welke bedragen
gewoonlijk door de promovendi
zelf
moeten worden opgebr;:.

’

’
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Nog deze zomer in uw EIGEN CARAVAN
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De nieuwe KIP CARAVANS

staan al voor U klaar

CARROSSERIE „VISSER", DRACHTEN
Stationsweg/Ratelwacht 19. tel. 05120-2819. privé 2817.
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Pit is onze nieuwe gasconvector- de Beckers 829

Klassiek bankstel, bekleed met zware wolmoquette. Stoffering op staande conische veren.
Een sfeervol en degelijk geheel.
ft J r
Bijpassende royale tafel 155,—.
—■
Leverbaar met diverse salonkasten. V~Wj

ummm

Achter zn schoonheid schuilt vernuft en pure kracht...

W^"^"B

jWij dachten aan aDe soorten "kamers toen wij deze haard

tS/aWdéccr

Weerden. Aan hoge kamers, lagekamers, vierkante kamers,

jfcngwerpigekamers en aan kamers op het noorden. Want

.

dan wilt n voor jaren
jals u een
, nieuwe haard
, . aanschaft, iv

» gure braen
"
vweergaloos warmte-plezier als ons kbmaat zn
(op ons loslaat. Dus verlangt u degelijkheid, absolute veilig1 heid en minimaal verbruik van brandstof. En u hebt gelijk.
Uhebt gelijk dat uop zon moment wat ongewoon lang naar

°de Beekeis 829 kijkt

En zie...
-De Beckers 829 is niet alleen
TCÏegant, maar ook verrassend

Makkelijk te bedienen
Het bedieningspaneel is van
het befaamde Junkers fabri-

en achterkant gelijkvan
Mwm zijn een gloednieuw
-haardensnufje! Als deze haard
Jaag brandt kijkt u met ge-

-
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De kamertemperatuur wordt

met een zeer groot regelbereik.
Stelt u hem
20 graden,
dan blijft het 20 graden, zelfs

Sop

al verandert de buitentemperatuur op slag. De speciale
gietijzerenverbrandingsruimte
zorgt voor gelijkmatige warmte-afgifte, zodat uw kamer
altijd een constante tempera-
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B wonTnglntfeWng

mmmW Voorstreek 16-Leeuwarden

%^ Voorstreek 16-Leeuwarden

giezen giezen
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Tel: 05100-26872

Tel: 05100-26872
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Degelijk
Zo degelijk als de 829 van
binnen is, zo degelijk is hij van

buiten. Het email rondom de
hele haard durven wij levenslang te garanderen op kleurechtheid' ca onafbrandbaar-

De N.V. KONINKLIJKE NEDERLANDSE

SODA-INDUSTRIE TE DELFZIJL
zoekt op korte termijn

fl—p

p,

—- -*^Y-^r^
*^T
.

iH-JJ

EEN ASSISTENT VOOR HAAR AFDELING
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FINANCIËLE
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Wetto raT
capaatot.
Afmetingen: breed 86 cm, .hoog 67cm, diep 30 cm.
Kleur: düo-tone beige,
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Loodgieters- en installatiebedrijf A. J. WETTING EN ZONENBERLIKUM-telefoon 05186-265 - ST. ANNA PAROCHIE
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telefoon 05180-730

Voor Drachten en omg. uw haarden- en kachelspecialist FA. A. DE KLEINE, telef. 05120-2146

FA. M. TALMAN, Stationsweg 46, DRACHTEN, tel. 05120-2481
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Net als elke Beckers gasconvector is ook de 829 voorzien
van een thermo-elektrische
beveiliging. Mocht de gasteevoer uitvallen of de waakvlam
uitgaan, dan wordt de gastoevoer naar de haard altijd

kaat. Dus doordacht van con-structie. U kunt er makkelijk
bij (maar nieuwsgierige kinderhandjes niet). Slechts eenmaal steekt u de gasconvector
aan en de waakvlam brandt
tijdens het hele seizoen. r
v
mlmta-

'
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tuur heeft.
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Bray-brander
Uit ervaring kozen wij de
zorgvuldig geteste Bray-brander. Om zn veilig en feilloos
functioneren. Om znbetrouwbaarheid en omdat we nu eenmaal nooit bezuinigen ten
koste van de kwaliteit!

voor u geregeld door de nauw.
keurige thermostaatWij kozen
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landelijk erkend installateur

hollanderduk

30-31, tei. 05100—25828, Leeuwarden

J. JAGER, NIEUWESTAD 30, TEL 22492, LEEUWARDEN | «ns^So^ IïïSJSf2^..,*
Technisch Bureau - FIRMA P. DE VRIES - Spoorstraat 24 - Leeuwarden - tel. 25024
VRIJBLIJVEND PRIJSOPGAVE, DW KOLENKACHEL KUNT ü INRUILEN

ADMINISTRATIE

Deze functionaris zal o.m. tot taak krijgen:
TÜT De financiële rapportage over de investeringsprojecten.
ü De administratie van de in duurzame produktiemiddelen geïnvesteerde en in de komende jaren te investeren bedragen.
Het
verstrekken van de gegevens voor de verzekering en de af■Fr
schrijvingen van c.g. op de duurzame produktiemiddelen.
Voor een goede vervulling van deze functie is
vereist, dat kandidaten:
n heoretische opleiding hebben genoten op het niveau van
B
lge
6, erVaring hebben °P administratief
gebied in een industrieel bedrijf.
"Fr belangstelling hebben voor techniek.
Woning beschikbaar.

*
*

£ïUprfe£
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Hun die interesse hebben voor deze verantwoordelijke
functie binnen onze sterk groeiende onderneming en zelfstandige
wordt verzocht
om een eigenhandig geschreven sollicitatiebrief,
voorzien van eer, recente pasfoto, te rtchten aan de N.V.
Koninkl. ke Nederlandse &oaaSodaindustrie, Postbus 124 te Delfzijl.
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Heiligerlee herdenkt in
mei de Slag van 1568
Maar Den Haag was niet te

bewegen

tot

toekenning subsidie

een onzer redacteuren)
Het is dit jaar precies vier eeuwen geleden, dat bü Heiligerlee de uit alle
schoolboekjes befaamde slag b« Heiligerlee werd gestreden, waarin graaf Adolf
wist de schrijver van het dit jaar evensneuvelde („tot Vrieslant in den slach",
Aremberg,
zijn tegenpool, de soldatendood
jubilerende
Wilhelmus)
en ook
eens
Dat
is
dan voor de tweede keer, want
worden
herdacht.
groots
stierf. Dit feit zal
nadat men in 1668 en 1768 geen belangstelling toonde, werd in 1868 de eerste
herdenking gevierd. Dat geschiedde met vorstelijke personen in extra-treinen en
het oprichten van een nog altijd bestaand standbeeld in Duits-drakerige stijl. Het
was een nationale herdenking, waarbij Friesland (zoals wij hebben nagelezen) ln
de totale kosten van feest en standbeeld die ruim 9800 bedroegen, 718 bijdroeg.
(Van

NKV

NVV
tegen arbeidscommissaris
en

Twee vakcentrales, het NW en het
NKV, voelen niets voor een „arbeidscommissaris" in het streven naar democratisering van het bedrijfsleven. Deze
zou een tegenstelling in de raad van
commissarissen accentueren, zo menen
de vakcentrales. Deze mening is in
strijd met die van het rapport-Verdam,
dat een arbeidscommissaris rechtstreeks door de werknemers wil laten
kiezen.
NW en NKV zijn voorstander van
een structuurhervorming van de onderneming, waardoor de raad van commissarissen een wezenlijfee bestuursfunctie
krijgt. De vakcentrales leggen de nadruk op de gevarieerde deskundigheid
van de raad van commissarissen, die
noodzakelijk is om de bevoegdheden te
kunnen uitoefenen.
Verschillende categorieën belanghebbenden moeten volgens NW en NKV
invloed hebben op de totstandkoming
van de raad van commissarissen. Speciale SER-commissies moeten naar de
mening van de beide vakcentrales eerst
alle belanghebbenden horen over de
gewenste deskundigheden, om daarna
voordrachten op te stellen. De belanghebbenden zijn volgens het NW en het
NKV de aandeelhouders, de directie, de
bestaande raad van commissarissen, de
ondernemingsraad en de vakbonden. De
keuze van de nieuwe commissarissen is
tenslotte aan de aandeelhouders en de
ondernemingsraad, die daartoe een gelijk aantal stemmen uitbrengen.

HAPPENING IN NEUILLY. In het
stadhuis van Neuilly is het nonconformistische huwelijk voltrokken van het filmsterretje Corinne
Piccoli met een zekere mijnheer
Hubret. Achter het bruidspaar vlnr
Gilbert Bécaud, Mireille Darc en
Claude Francois en nog vele anderen uit de artiestenwereld, die met
allerlei borden met opschriften er
een happening van maakten.

Limburg deed het voor een dikke
honderd piek, rr.aar wat zou men in die
tijd daar ook voor Heilig(erlees) enthousiasme heben kunnen verwachten?
Vandaag echter is de geestdrift in Den
Haag zoek. In een deze week te Winschoten door het herdenkingscomité (uit
de omgeving) gehouden persconferentie
kwam aan het licht, dat de commissaris
der koningin van Groningen een begroting met een cijfer van ’BO.OOO had
afgekitst en dat bezoeken bij de departementen al evenmin één cent had
opgeleverd: „zo zit Den Haag de schrik
nog in de benen van de debacle van
het 150 jaar koninkrijk-feest in Nijmegen." Gelukkig denkt Defensie er anders over. Niet alleen zal de Legervoorperscomuniqué
een
lichtingsdienst
verspreiden om de betekenis van de
slag als het begin van de Nederlandse
vrijheidstrrjd ulieen te zetten, en zal de
afdeling Krijgsgeschiedenis alle hulp
verlenen bij het maken van een tentoonstelling in de Ennemaborgh te
zoals men van die
Midwolda, maar
„toen de chef van de
kant meedeelde
generale staf van de plannen hoorde,
zei hy: het leger moet acte de présence
geven." Dat is plezierig voor het
feestcomité, dat nu 20.000 in kas heeft,
maar nog vijf mille tekort komt en de
deelneming van het 44ste Pantserinfanteriebataljon Johan Willem Friso uit

——
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Mevrouw C.C. Steen-Bruin: „Wij wilden in
de oorlog ook graag geholpen worden"

Vrouwen uit Heerenveen:

hulp aan Vietnamees jes

„De televisie-uitzendingen, de beelden in het journaal over het lijden van
de Vietnamese kinderen
ik werd er
onrustig van. Ik kreeg het gevoel: hier
moet ik iets aan doen. Toen wij oorlog
hadden, wilden we ook graag geholpen
worden. Naastenliefde moet geen grenzen kennen."

—

steld, die het probleem moet bestuderen. Mevrouw Steen hoopt dat het
advies van deze commissie gunstig
uitvalt. „Deze moeilijkheden bij de
adoptie kunnen wij niet accepteiren van
de regering," verklaart zij, „terwijl de
kinderen iedere dag gedood kunnen
worden."

In brugklas minder

Aan het woord is mevrouw C. C.
Steen-Bruins, wonend in een riant huis
aan de Twentelaan te HeerenveenZuid. Zij nam het initiatief tot een
hulpactie voor de Vietnamese kinderen,
waaraan thans in principe twintig van
de 21 Heerenveense vrouwenverenigingen gaan meewerken. De bedoeling is
geld in te zamelen om zoveel mogelijk
Vietnamese kinderen naar Nederland te
kunnen halen. De kosten van de
overtocht bedragen 2000 per kind.

Mevrouw Steen bracht haar ideeën
voor het eerst op tafel bij de Heerenveense afdeling van de Nederlandse
Vereniging van Huisvrouwen. Zij is nog
maar pas lid: „Ik voelde me eigenlijk
nog te jong voor een vrouwenvereniging." Daarna volgden gesprekken met
de andere plaatselijke vrouwenorganisaties. Verder kwam men in contact
met de heer H. Janssens, die een actie
voert ter adoptie van Koreaanse kindertjes. Mevrouw Steen hoopt dat haar
initiatief bij vrouwenverenigingen in
het hele land gehoor zullen vinden.

zittenblijvers

„In Nederland zijn tweehonderd gezinnen, die serieus een Vietnamees kind
willen adopteren," zegt mevrouw Steen.

De Heerenveense vrouwenverenigingen gaan gezamenlijk de actie steunen

(Van onze correspondent)

De Stichting Onderzoek Onderwijs
bestudeert momenteel het probleem
van het zittenblijven in het basis- en
voortgezet onderwijs. Bü dit onderzoek
worden ondermeer betrokken de intelligentie van de leerling, het leertempo
en een meer individueel gericht onderwijs. Tevens bestudeert de stichting het
probleem van de klassegrootte.
Het aantal zittenblijvers op de zogenaamde experimenteerscholen, waar al
met de brugklas is gewerkt, is verminderd. Bedraagt tot dusver het landelijk
percentage 22 voor het voortgezet onderwijs, het percentage zittenblijvers
van de gezamenlijke brugklassen was
in het schooljaar 1965-66 15. Staatssecretaris Grosheide acht dit resultaat
niet onbevredigend. Hij deelt verder
mee, dat hij het rapport van de commissie inzake de scholengemeenschappen, ingevolge de mammoetwet, heeft
ontvangen. Binnenkort zal dit worden
gepubliceerd. De wet biedt namelijk de
mogeiijkheid twee of meer scholen van
het voortgezet onderwijs onder een
leiding te verenigen teneinde de doorstroming van het ene type onderwijs
naar het andere te bevorderen. Zeer
binnenkort zullen de lessentabellen
voor de nieuwe schoolvormen naar de
betrokken onderwijsinstellingen worden gezonden.

Twee verdachten in

abortus-zaak vrij
de
Twee van de vijf verdachten in op
Delftse abortuszaak zijn vandaag
vrije voeten gesteld. Het zijn de 23-iarige loswerkman R. A. H. en de 26-jarige loswerkman P. C. O. Beiden zijn
afkomstig uit Suriname en woonachtig
in Den Haag. Hun aandeel in de zaak
bleek zo gering te zijn, dat ze vanofficier
ochtend zijn vrijgelaten. Voor devandaag
van justitie in Den Haag zijn vrouw
geleid de 30-jarige Haagse
J. H. W. R., de 23-jarige loswerkman

en verloofde van het slachtoffer G. S. D.
O.
en diens 22-jarige vriend L. R.
Laatstgenoemde zou het adres van de
vrouw aan D. hebben verstrekt
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Hoewel hun gezin drie kinderen (van
vijf, vier en anderhalf jaar) telt, willen
de heer en mevrouw Steen zelf ook een
kind uit het geteisterde land aannemen.
„Ik ben zelf ook pleegkind," aldus
mevrouw Steen, „misschien begrijp ik
die dingen daardoor beter."
Hinderpaal bij de adoptie is de
Nederlandse regering. De minister van
justitie heeft een staatscommissie inge-

van mevrouw Den Doolaard uit Hoenderloo, die een lijst heeft van gezinnen,
die een Vietnamees kind willen opnemen. Men denkt aan een lijstcollectc,
een bazar, een verkoopavond. Mocht de
regering de toelating blijven weigeren,
dan zal het geld worden gebruikt om in
Vietnam iets op te bouwen voor de
kinderen
een weeshuis bijvoorbeeld
als de oorlog voorbij zal zün, aldus
mevrouw Steen.

—

—

Amsterdamse maakt

NVV-secretaris Willems:

kans op beloning
van 10.000 mark

NVV en NKV voor
agglomeratie-

(Van

onze correspondent)

De twintigjarige Amsterdamse Thea
Knijn maakt een grote kans op de
beloning van 10.000 mark die de
Westduitse jusitie heeft uitgeloofd voor
tips die zouden leiden tot de aanhouding van de 43-jarige Duitse oplichter
Friedrieh Ermisch en zijn 25-jarige
vriendin Brigitte Glinga-Szypa. De
twee worden er van verdacht de
Westduitse deelstaat NoordrijnlandWestfaLen voor elf miljoen markt te
hebben opgelicht. Zij zijn kortgeleden
aangehouden in Mexico City. Dit gebeurde op een adres dat de politie
verstrekt was door Thea Knijn, die op
Schiphol werkt. Het adres stond op een
vrachtbrief voor twee koffers, die een
Duitssprekende man op dinsdag 13
februari op Schiphol aanbood voor
verzending naar Mexico. Hij werd
geholpen door Thea Knijn en liet voor
de juiste spelling van zijn naam zijn
paspoort zien. Een employé van een
naburig reis- en passagebureau meende
deze naam te herkennen. Thea Knijn
stapte hierop naar de marechaussee, die
de Westduitse politie op de hoogte
bracht. Of Thea Knijn de beloning
krijgt is nog niet zeker. De Westduitse
justitie moet nog een beslissing nemen.
Wanneer Thea de beloning ontvangt zal
zij deze delea met haas collega.

’

’

Zuidlaren (600 man) dan ook als een
verkapte, maar niettemin welkome subsidie ziet. Nee, het blijft op vrijdag 24
mei bij een show en een défilé en aan
een reconstructie van de slag valt niet
te denken. Dit werd meegedeeld door
een kapitein, die het terrein ongeschikt
had bevonden, maar wel toezegde „voor
knal- er. springwerk te zullen zorgen."
Legaal, uiteraard.
Overigens begint de herdenking op 23
mei met een kerkelijke herdenkingsdienst, gevolgd door een concert op het
carillon van de fa. Van Bergen waarna
de première volgt van het spel „De Slag
bij Heiligerlee", welk stuk echter geen
bloedige gebeurtenissen zal bevatten,
zoals is toegezegd. Wel komen de
graven van Nassau ten tonele.
De grote dag is vrijdag de 24ste:
herauten proclameren, muziekkorpsen
maken muzikale marsen, officiële gasten worden ontvangen, waarna tegen
enen de officiële herdenking ln een
grote tent bij het monument wordt
gehouden. Spreker is dr. P. J. van
Herwerden, waarna Jaap Maarleveld
het Wilhelmus zal declameren. Er is
muzikale en vocale medewerking en er
wordt een oorkonde uitgereikt.
Zaterdag de 25ste tot en met woensdag de 29ste is er steeds een gevarieerd
programma met opvoeringen van het
spel, taptoe, ruiterdemonstraties van
landelijke rijverenigingen, oriëntatieritten, modeshows en een jeugddag. Heiligerlee, welks inwoners zich in oude
dracht zullen steken om als voetvolk te
fungeren, hebben voorts een lunapark
ingericht en zullen hun dorp feestelijk
verlichten. „Een nationale herdenking
op lokaal, zeg maar provinciaal niveau," zei het comité na de toezegging
van Gedeputeerden van Groningen, dat
er bij de nieuwe, veel lagere begroting
wel op wat geld valt te rekenen. Men
kan niet zeggen, dat het herdenkingscomité en de betreffende gemeentebesturen niet actief zijn en historisch
staan ze sterk: het is onloochenbaardat
bij Heiligerlee de 80-jarige oorlog Degon.
Dot daarbij de Friezen een belangrijke rol speelden, liet voorzitter A.
Kloosterboer royaal uitkomen door het
voorlezen van citaten uit een lezing die
dr. W. Bisschop over de slag had
gehouden in de voorjaarsvergadering
van het Fries Genootschap te Leeuwarden op 23 april 1868. De inleider wees
er op, dat de namen van 200 inwoners
van Friesland bekend zijn die zich
onder Lodewijks vanen hadden verzameld, hun familie en eigendommen
achterlatende aan de willekeur van een
kwaardaardige vijand. Een andere
Fries, Viglius van Aytta, mocht deze
guerillastrijders tegen de Spanjaarden
dan „het uitschot van Friesland" hebben gescholden, zij vochten voor de
onafhankelijkheid van hun vaderland.
Dr. Bisschop haalde nog een uitlating
van een tijdgenoot aan, „dat het leger
van graaf Lodewijk de verzamelplaats
der Friese Edelen was". Onder deze
omstandigheden doet het ons wat povertjes aan, dat in het grote ere-comité
slechts één Fries is vertegenwoordigd
en dan waarschijnlijk niet eens als
zodanig, maar uitsluitend in zijn leidende functie bij de Kon. Federatie van
Landelijke Rijverenigingen, te weten
ds. jhr. C. van Eysinga, uit Oppenhuizen. Vermelden wij tenslotte nog, dat
het vrijwel zeker is, dat prins Bernhard, zoals het werd geformuleerd, op
de grote dag enkele uren te Heiligerlee
zal vertoeven.

verduisterde ruim
60.000 gulden

NVV-secretaris J. Willems heeft vanmorgen tijdens de hearing in Assen
bekend gemaakt dat NW en NKV
voelen voor een agglomeratiebelasting
voor het Westen teneinde de bevolkings- en welvaartsspreiding te bevorderen. Beide vakverenigingen zijn bereid hieraan mee te werken.
De heer Willems verduidelijkte nog,
dat de gedachten in de eerste plaats
gaan in de richting van een belasting
op het geïnvesteerde kapitaal. Dit geldt
niet alleen nieuwe vestigingen, ook
oude bedrijven zouden belast moeten
worden. Een belasting op de uitgekeerde loonbedragen zou naar de mening
van de vakverenigingen niet billijk zijn,
omdat dan de arbeidsintensieve bedrijven naar verhouding te hoog belast
zouden worden.

Honderd gulden was de inzet van een
weddenschap tussen een Groninger
opperman, de 48-jarige T. D., en een
barkeeper uit de Martinistad. De weddenschap, die D. bijna het leven kostte,
hield in dat D. gekleed het Van Starkenborghkanaal zou overzwemmen.
Halverwege raakte de zwemmer reeds
uitgeput. Een schipperszoon, die deze
waaghalzerij had aanschouwd, zag kans
zij het met gevaar voor eigen leven
D. te redden. De drenkeling werd
per GGD naar het ziekenhuis gebracht.

——
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Reeds vanaf 2,95

Er komt dit

land zullen deelnemen. Van Nederlandse zijde zullen dat ditmaal waarschijnlijk worden Ajax, Feijenoord en misschien ADO. Deze competitie zal in de
plaats komen van de Intertoto-competitie, die alleen blijft bestaan voor de
clubs uit de Oosteuropese en de Scandinavische landen. De indeling en het
programma voor deze nacompetitie
waaraan ook de kampioenen zullen
zal eind maart
moeten meedoen
worden vastgesteld.
verklaard de schade te zullen dragen,
zodat de werknemers niet de dupe
worden van deze verduistering.

f

hengelsport-

artikelen
Boten te huur voor de
Waddenvisserij.
Dagelijks, ook voor opstappers, ~De Meerval"
10.— p. persoon.

’ Leistra,

—
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TE KOOP:

zeepieren,
spiering en

een internationale

jaar

nacompetie voetbal, waaraan de beste
drie verenigingen van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Tsjecho-Slowakije en waarschijnlijk Enge-

uit Enschede aangehouden. J., penningmeester van de rk-bond van werknemers in de bouwnijverheid „Sint Jozef"
wordt ervan verdacht dat hij sinds 1953
ruim 60.000 gulden uit de kas van de
bond heeft verduisterd. Dat deze verduistering pas nu is ontdekt, komt
doordat J. precies wist, wanneer
iemand van het hoofdbestuur de kas
kwam controleren. Dat gebeurde tweemaal per jaar. Hij leende dan geld om
de tekorten aan te zuiveren. Na de
controle bracht hij het geleende geld
terug. Op het laatst nam dit echter
zulke vormen aan dat J.'s handelingen
achterdocht wekten. Toen J. werd
aangehouden was van het verduisterde
geld niets meer over. De bond heeft

KAPSALON ARNOLD
goed bekend door betere

PERMANENT
Moderne kapsels

-

Hat fumerieën

Coupe knippen

Kleurspoelingen rais.

Haarwerken
PAPAVERSTRAAT 5

-

TEL. 27960

In Leeuwarden luidt het devies:
Voor SMALFILMADVIES
Ongeëvenaarde kwaliteit en service.

Zürich,

Casp. de Roblesweg 11,

SIMON DE VRIES

tel. 05177—204

-

Voorstreek 96 schuin tegenover de Lw. Cour.
In het faillissement van P.
Tiesma, transportondernemer te Sneek, moeten de VOOR DIRECT GEVRAAGD
vorderingen uiterlijk 12
maart 1968 bij ondergetekende curator worden ingediend. De verificatievergadering zal gehouden worN.V. Vruchtenconfijt-industrie
den op donderdag 21 maart
STEENSMA,
1968 des voormiddags te
9 uur in een der lokalen
van het Paleis van Justitie Huizumerlaan 121-123, Leeuwarden
te Leeuwarden.
Aanmelden zaterdag 10—12 uur.
De curator
Reparaties kunstgebitten
Mr. H. H. J. van
Bottenburg
ook gouden tanden.
Sneller beter en
Sneek
goedkoper
DROGISTERIJ BIEGEL
1. Citroen BranNieuwestad 12,Leeuwarden
dewijn
f 7,90 |
TeL 05100-26253
Bij 2 1. de 2e 1. ï 6,50
Cognac en Vieux
vanaf 10,80 p. 1.
Nu alle
Jenever v.a. f 10,15 p.l.
I Beerenburg
Sonnema 10,15 p.l.

enige flinke arbeidskrachten

.Bij Piersma...-
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WORTELHAVEN 79
Telefoon 23062

■

*

Hebt u

verstopping
u

brj
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Zonder hakken,
zonder breken
Met de „WBterram"
is 't zo bekeken

Bel BEKKER
tel. 20841

ZANKER

wasautomaten

bezien bij

thuis?

Wij verhelpen dit sluis!

\

Technisch Bedr.

■■■■■

"popma.

mfen k/KË

°

dames

Voorstreek 77.

I

tei. 26295

Weerd 1
Telefoon 23487

Leeuwarden

HISTORDEALER

l||llll!llllllll!llll|ll!!IIH!l!l.l

IBEHANG I
le. Extra GROTE KEUZE in de prijsklasse
/ 1,45 tot 2,45 per rol.
2e. LICHTECHT behang v.a. 2,90 per rol
3e. NIEUW! 100 % afwasbaar behang;
ideaal voor een wand achter de eethoek
en voor de kinderkamer.
4e. Alle soorten EXCLUSIEF behang, houtbehang, grasweefsel, wandriet etc.
se. Groot aantal behangtafels beschikbaar.
6e. Nieuw SNELBEHANG, spant zich zelf
strak en glad en is afwasbaar.

’

kanaal overzwemmen

belasting

voetbal

Dt' politie in Enschede heeft de
45-jarige vakbondsbestuurder J. J. J.

Voor 100 gulden gekleed

Weddenschap kostte
man uit Groningen
bijna het leven

Internationale
nacompetitie

Vakbondsbestuurder

’

I BEHANGSPECIAALZAAK

I

I

I

de verfhal
WIRDUMERDIJK 39 - TEL. 34973
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MIDDEN IN DE

SCHRANS/DOELESTEEG
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Commanditaire
A.
Uitgevers

8 MAART 1968

In goede handen

Vennootschap

Neemt U dat gerust letterlijk. Stap eens over de
drempel van onze schoonheidssalons voor een ge»
zichtsmassage of make up.
U wordt een blijde erva-

JONGBLOED

- Drukkers - Binders

In ons bedrijf is plaats voor

AANTAL15—18MEISJES
EENleeftijd
jaar.
van

ring rijker.

in de

binderij -afdeling
Wij bieden licht werk in de
voorzieningen.
andere
en
Aantrekkelijke lonen

i|Yi^| drogisterij
UjAP de Vries

Eventueel reiskostenvergoeding.
dag aan ons
Aanmeldingen en ml chtingen elke
tel.
Leeuwarden,
Grote Kerkstraat 16.

kantoorf
05100—26442.

W

stereo

LxWSmt^:..
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J&BM riMH
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Wsk^ÊÊÊau

Ik
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PEPERSTR.I2-TEL 26173 LEEUWARDEJt

Voor ü die het beste wil
(en niet duur)

Nu alle platen op de meest perfecte manier beluisterd.

Have a rea! cigarette

Stereo pick-up, die zowel op lichtnet als op batterijen
speelt. Dus voor thuis en op vakantie.
Drie snelheden. Regeling hoge en lage tonen. De luidsprekers zijn natuurlijk aan de pick-up te bevestigen,
om hem gemakkelijk mee te nemen of op te bergen.
Hij heeft nog véél meer.
Een platenspeler waar u nog lang luisterrijk plezier van
zult hebben.
En voor 'n prijs die u mee zal vallen: 198.50.
Wij geven u bovendien 12 maanden volledige garantie.
Wilt u er meer over weten? Schrijf of bel gerust. Of
komt u even langs.
Na telefonische afspraak zijn wij gaarne bereid om bij
u thuis een demonstratie te geven.

CAMEL'^fli

Nu hebt u keuze uit twee Camel pakjes:
met of zonder filter! Maar welk pakje u ook kiest, u geniet
altijd van de wereldberoemde Camel-kwaliteit!

Jpj

4
Jl
%
TURKISHhDOMESTIC J
«Sisss»

CAMEL-MET OF ZONDER FILTER F. 1.50

D 68

RENAULT

’

M

Fa. Gebr. Romkema
Süd 18 Workum Tel. 05151-495
Z-grachtswal 26 Leeuwarden Tel. 05100-27841 (toonzaal)

t-

VOORJAARSACTIE
*»

I

Voor iedere koper van een nieuwe
Renault personenwagen

r- r-i
ITiet rVTÖA
EXTKA \tr\r\r>r++
VOORDEEL

ST:Si

I

alleen tijdens bovengenoemde dagen

M

op

TWEE
JAAR
GRATIS
AUTORIJDEN
I
gehee^voor
Hmet
KOM NU - KOOP NU - DIT
KANS
max. 25.000 km wat betreft

H

♦
"

ONDERHOUD
REPARATIES
OLIE

Dus 2 jaar alle autokosten, zoals lampjes, lekke banden
10 000 km be rt
reparaties etc. etc. (exclusief aanrijdingsschade,
voorruiten etc.)
onze rekening.
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ROSIER'S AUTOMOBIELBEDRIJF LEEUWARDEN N.V.
- LEEUWARDEN

.

SPANJAARDSLAAN 162
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- Tel. 05100-20043
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LEEUWARDER COURANT

ASTRAL CARAVAN SHOW
’

AUTOBEDRIJF J. STRATING

Wmm

WESTERBROEK
TELEFOON 05904—343—344

SPOED

*$/ jr Verpleeghuis
„BLOEMKAMP"

réTm\
\J|hJP^j

te Bolsward

In ons tehuis voor chronische patiënten en re(140 bedden) komen binnenkort de volgende vacante plaatsen:

validatiecentrum

In de moderne keuken (dri-heat)
worden dagelijks de maaltijden
voor 140 patiënten en 100 personeelsleden bereid; en

HOOFD-DISTRICT-DEALER
FORD-TRUCK'S
VOOR HET NOORDEN

’

mmmm

Ui

een 3,2 tons Ford vanaf f 14.250,—, ook met
kantelcabine, 85 pk motor, enz. enz.
Dit zijn slechts 2 voorbeelden van de vele mogelijkheden van 2 t/m 10 ton in 85 pk t/ 185 pk.

Brieven onder no. 1332.

B

jSö^'-

uren,
eventueel
internaat.

huisvesting in

wSp
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klaar staan.

Tevens naast dit alles zijn wij gespecialiseerd in jonge gebruikte vrachtwagens,
zowel Ford als DAF, Bedford, enz. (ook op
aanvraag) die onder de volle 100% garantie worden verkocht.

Schriftelüke soll. bij de directeur, dhr. A. Ideler, Egelantierstraat 124, Hilversum, tel. 02150—45132.

Boerenleenbank
LEEUWARDEN-WIJTGAARD
Boerenleenbank DRONRIJP

ER IS EEN FORD VOOR ELK TRANSPORT

vragen liefst voor spoedige indiensttreding jonge

mannelijke of

Kantoormachinebedrijf Giltay,
Pr. Kennedy laan 162, Heerenveen,
tel. 05130—4933

vrouwelijke medewerker(ster)

N.V. Bouw- en
Aannemingsbedrijf
Tj. Smits en Zonen

Leeuwarderstraatweg 52—54, Heerenveen,

biedt aan:

diverse schrijf-, fel- en volautomatische rekenmachines
tegen ongekend lage prijzen. Deze machines zijn
in onze werkplaats geheel nagezien en worden
dan ook onder garantie verkocht.

Tel. 05130—3219

Op ons kantoor is plaats voor een

ADMINISTRATIEF
MEDEWERKSTER

Onze voorkeur gaat uit naar iemand met:
Mulo-diploma of gelijkwaardige opleiding
Type-diploma
Administratieve kennis
Goede omgangsvormen

gj*
F

Mulo- en typediploma gewenst.

Schriftelijke sollicitaties te richten aan ons

kantoor.
Vakbekwame RECLAME SCHILDER biedt zich aan,
voor één of meerdere dagen per week in een Autospuitinrichting of Carrosseriebedrijf het reclameschilderwerk uit te voeren. GOED en GOEDKOOP.
Gevraagd:
Brieven onder nummer 1356.
Het bestuur van de

Kleuterschool te IJlst
vraagt zo spoedig mogelijk

hoofdleidster, akte A en B

BRUINSMA N.V.

vraagt een

REPRESENTATIEVE
JONGEDAMES
als PROPAGANDISTES

Tijdelijk, met kans op vaste benoeming, van positief
Geboden wordt: verdienste plm. 800,— per maand,
Chr. beginselen.
goede sociale voorzieningen
Sollicitaties te richten aan voorz. A. Frankena, Stadsleuke werksfeer
laan 46, IJlst.
Sollicitaties na telefonische afspraak 023—61186, zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur.

’

N.V. Houthandel
v.h. Fa. S. van Driesurn,

DOKKUMERTREKWEG 5 te LEEUWARDEN
vraagt

voor ac afdeling HOUTBEWERKING

een flinke jongen

GEVRAAGD: bevaren, liefst gehuwde

stuurman
voor motorschip „Edison", 1105 ton, 660 p.k.
Loon nader overeen te komen.

vengenoemd adres.

Wij zoeken een

machinale houtbewerker

Voor woning kan eventueel gezorgd worden.
Aanmelden telefonisch of schriftelijk.

Jegro N.V.

- Bolsward,

Telefoon 05157-2228, na 6 uur 2458.

Tevens gevraagd:

leerling stuurman-matroos
op motorsleepboot „Simon-Cornelia", ÜOO
p.k. Loon nader overeen te komen.

H. van Weelden,
Roentgenslraat 6A, Rotterdam,

tel. 275239

hAamil

Vraagprijs

panoramische ruit
wijst de namaak
antiek de deur
Imitaties vervelen nu
eenmaal gauw

-

Utrecht De rage naar zogenaamde oud-hollandse en antieke gasconvectors is voorbij.
Dat deze rage van korte duur
geweest is, toont de Jaarbeurs
overduidelijk. Het ligt ook voor
de hand. In onze modern» woningen met hun nieuwe, frisse
stijl van meubelen en' hun
kleurrijke stoffering passen geen
namaak-oudheden, die da romantische tijd van vroeger
moeten nabootsen. En: het
blijven nabootsingen. Met name de op de Jaarbeurs geëxposeerde Hoenson 202 gasconvector met panoramische ruit
toont, hoe groot de belangstelling is voor de moderne, eigen-

lil M| r"|
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Te koop:

ruim burgerwoonhuis
aan De Brink no. 2 te Bakkeveen. Best. uit 2
ruime kamers, gang, keuken, 3 slaapk. Alsmede
een grote beschutte tuin met stenen schuur
grenzend aan bos. Aanv. en koopprijs in overleg.
Te bevr.

tijdse gasconvector-met-karekter. Het stijlvolle ontwerp met
zijn uitgekiende kleurencombinatie is dan ook volkomen op
zijn plaats in het goed afgewogen nederlandse interieur. Bo-

Makelaars- en Assurantiekantoor J. W. van der Meulen,

|||

men met deze

Spanjaardslaan 153, Leeuwarden.

rE KOOP AANGEBODEN:

Mengele landbouwkraan,

creëerd met hetzelfde gezellige,
brede haardvuurèn de heerlijk»
vlosrwarmte als de traditional»
kolenhaard. Een uiterst belangrijk technisch nieuwtjevan dez»
convector is da uitschuifbar»
onderbak, waardoor stofvorming onder d» convector kan
worden voorkomen. Een praktische oplossing voor de vel»
klachten van "bruine plafonds".
die grotendeel* door stofdeeltjes worden veroorzaakt O»

lutomaticus 30, bouwjaar 1961; Heros landbouwkraan,
)Ouwjaar 1963; Fuchs dragline, zelfrijdend, 8.P.W.-assen
>ouwjaar 1963; Reo, type M-52 met Daf dieselmotor en
tfetam kipper; G.M.C. met Perkins dieselmotor en Neam kipper; Daf met Netam kipper; trekker aanhs' ■>vagen.
Vlies bedrijfsklaar.
NLICHTINGEN BIJ:

De Leeuw's draglineverhuur
en zandvervoer,
Ouwsterhaule 10, telefoon 05137—491
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In ons steeds groeiend bedrijf hebben wij plaats
voor een

,

i

velimg.

aan

ons

bedrijf van 9—12 en

i

Automobielbedrijf
Engelsma en Wijnia N.V.
GRONINGERSTRAATWEG 10—16
LEEUWARDEN

—

Tel. 21341

In het bezit van diploma's Ulo en Boekhouden,

alsmede praktijkervaring.
Leeftijd niet beneden 22 jaar.
Voor gehuwden komt nieuwe woning vrij.
Sollicitaties schriftelijk aan het adres Midstraat 105.

JOURE.

s

'

tal van voor u belangrijk» gegevens wordt u gaarnegratistoegezonden. De titel spreekt duidelijke taal: "Waar moet u bij
aanschaf van een gasconvector
beslist op letten ?" Goed» voorlichting is het uitgangspuntvan
dezebrochure over de Hoenson
202 en 404, met panoramische
ruit.

L ank-horst

(

J
T

Hoenson-stand 3093,

Julianahalverdiaping t» brengen. Daar kunt u de Hoenson
202 en 404 zien en vooral .voelen branden. En mocht u niet in
de gelegenheid zijn: een rijk
geïllustreerde kleurenfolder mat

Gedacht wordt aan een aktieve en presentatieve
jongeman van 17—18 jaar.
Enige ketnnis ln auto-techniek strekt tot aanbeSollicitaties
2—5 uur.

Hoenson twee-nul-twe» met
panoramische ruit heeft »»n
capaciteit, die voor woonvertrekken tot 80 m* meer dan
toereikend is. Voor groter» var-.
trekken is de 404 leverbaar, qua
uiterlijk volkomen identiek aan
de 202. Wi» van plan is, een
gasconvector t» kopen, raden
wij aan een bezoek aan de
grote

jongste magazijnbediende

ASSISTENT-ACCOUNTANT

A

Jlfü

TROSSEN
T3I2EKEN
N,ET

JEUGDWERKLOOSHEID?
De Makkumer aardewerkfabriek biedt jongelui
vanaf 15 jaar gelegenheid opgeleid te worden
tot

PLATEELSCHILDER(ES)

ter opleiding in de fabriek.

Persoonlijke of schriftelijke aanmelding bij bo-

ACCOUNTANTSKANTOOR

tuin.

De stijlvolle moderne
gasconvector met

05120-4231).

mmY/Êfl

Een goede kracht bieden wij:
Goed loon
Goede sociale voorzieningen
Prettige werksfeer
Sollicitaties schriftelijk te richten aan de bank,
Buorren 23 te Wijtgaard.

met zeer fraaie

Over aanvaarding, prijzen en hypotheken
wordt U graag vrijbl. ingelicht te Heerenveen, Fok 15, tel. 05130—2194 (b.g.g.

vraagt voor de ziekenafdeling met ca. 40 zieke
bejaarden

Huisvesting op moderne kamer met radio.

BUNGALOW

Bg*

(200 bewoners) gelegen in nabijheid van bos, hei en

ZIEKEN- OF
BEJAARDENVERZORGSTER

de
Een

Natuurlijk zijn bij beide bungalows ga-

BEJAARDENCENTRUM
„D'EGLANTIER"

alsmede een gediplomeerde

achter

Oranjewoud:

„Goudkust" te

>Sw>

Schriftelijke sollicitaties graag aan de directrice.
Inlichtingen tel. 05157—2944.

VERPLEEGSTER, A en/of 8.-diploma

bosrand,

de

Tegen

b.

P

watersport
Overtuigt U van dit alles in onze showrooms waar een
uitgebreide serie nieuwe Ford-trucks voor demonstratie

FINANCIERING

tussen Heerenveen en Joure, met
personality. Vraagprijs ’B5OOO.
Veel eigen grond. Staat uniek

S^a

j Sfc*

GARANTIE
INRUIL

nieuwe

BUNGALOW

féjKS&

(op de afdelingen) bij voorkeur

Voor alle functies gelden:
O 5-daagse werkweek,
salaris naar leeftijd,
toeslag voor onregelmatige

Nagenoeg

»"

m
S&Kft

huishoudelijke
hulpen

""
"

-

Telefoon 05179—372
2 Simca's 1300
1966
1965
1 Simca 1000 GLS
1964
Uw kantoor van vertrouwen heeft voor U VW 1200
1966
Opel Kadett

SBy

Bwf>

tussen 17 en 22 jaar.
dat otlze servicewaBens dag en nacht voor U klaar staan,
onze m°derne werkplaatsen open zijn tot 1 uur 's nachts,
onze magazijnen alles hebben voor Uw Ford en
er 265 nieuwe Ford-trucks zijn bijgekomen in ons rayon
sinds 1966

CENTRUM
SEXBIERUM

LEVENSMIDDELENBEDRIJF

Pasma Dijkstra

(1.N.A.5.)

HIT U een Ford van IVz è 8 ton (gelang naar oplIH I bouw) al kunt kopen vanaf
21,000,—, met
kantelcabine, 5 versnellingsbak, verwarming,
ruitensproeiers enz.

OCCASION

Met spoed te koop of te huur gevraagd een

kookster

II ■
UfICT
ff IW I

K. Tabak & Zn., Badweg 22, tel. 051331691, Gorredijk. Ook weekends geopend

6-pers. stacaravan
geh. compl f 7290,-

De mooiste Engelse aluminium sta- en toercaravans, allen met vaste
-vloerbedekking en geremd in 4-persoons compleet vanaf
3545,-

""
""

Loon volgens C.A.O. plus premies
Reisgeld vergoedingsregeling
Kostgeldregeling
Pensioenregeling

Belangstellenden en hun ouders zijn welkom
voor kennismaking met het bedrijf, bij voorkeur
na schriftelijke of telefonische afspraak, tel.
05158—342.

N.V. Tichelaars
Koninklijke Makkumer
Aardewerk- en Tegelfabriek
Makkum

-

In onze afdeling Mechanische Administratie is plaatsingsmogelijkheld
voor:

EEN JONGE MEDEWERKER
van ca. 16 a 17 jaar oud, met tenminste Mulo- of gelijkwaardige oplei-

ding.

Het ligt in de bedoeling, dat deze medewerker in de toekomst zal worden opgeleid tot computer-operateur.
Voor Uw sollicitatie en/of inlichtingen kunt U zich richten tot de af-

deling Personeelszaken van:

N.V. LANKHORST Touwfabrieken, SNEEK

VRIJDAG 8
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elektro

Bleeklaan 73
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140 Itr. bij ons

nieuw modci Boo°kcal
zolang de voorraad strekt

Leeuwarden, tel. 30906

GEVRAAGD:
GEVRAAGD:

Jarenlange ervaring

moet 3 jaar in bezit zijn van rijbewijs A. en BE.
Sollicitaties schriftelijk

Cafetaria MARTENS,

TILSTRA'S RIJSCHOOL,

Nïeuwestad 56, Leeuwarden, tel. 05100—21972

—

BLEEKLAAN 9

-

-

vakmanschap

195"

met eventueel

J»"

,nruH voor uw oude apparaat
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Doka-werkzaamheden.

AUTOM. BEDR.
DUCO WIERSMA & CO
Tesselschade 1

Verkorteweg 2-6

LEEUWARDEN

Br. nr. 1323.

LEEUWARDEN

SCHEERAPPARATEN
__

|

prima service

JONGEMAN biedt zich aan
als reportage-fotograaf
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Morgen gaan de vlaggen uit
De vlaggen op geheel verbouwd-vergroot-
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nodigt U graag uit het stoffen-feest mee te vieren
en te profiteren van de véle speciale nieuwbouwaanbiedingen.
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De Vieux van het l e plan

TREVIRA
2000

Plantiac Vieux
de echte Friese

150 breed
:

_
,750

140 breed v.a.
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en n'euwe zaak-met oude faam, die nu in staat is, U
een stoffen-koll ekti etc laten zien van werkelijk
Europese allure.
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van een ecm Friese Vieux.

jesus, bijvullen met cola, tonic

of up-drank.
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Jongen pleegde van 1966 af
tiental inbraakjes

(ADVERTENTIE 1.M.)

deze week in dit theater

BÜNA

Bloed en tranen in de
films van Franco Nero

150 JAAR
De Spaarbank dateert van 1818
Uw bet-over-grootvader kon al
gebruik maken van de diensten
van de Spaarbank
Thans bevat het moderne
dienstenpakket o.a.
Termijnsparen
Salaris-en pensioeninning
aan- en verkoop alsmede open
bewaarneming van effecten
Voor al Uw geldzaken

Filmacteur Franco Nero gaat de geschiedenis in als de man, die de Western
een ander aanzien heeft gegeven
een bloediger aanzien. De filmkeuringscommissie in dit goede land moet er hoofdschuddend bij hebben gezeten, toen
„Django, de man zonder genade" werd voorgedraaid. Elk pistoolschot is raak,
dodelijk, en de heren schutters trekken graag hun wapentuig. Keurige mensen
worden naar het hiernamaals geholpen door lieden die hun capaciteiten op levende doelen willen uitproberen.

—

Franco Nero heeft een iets betere
inborst, maar een jofele jongen is hij
allerminst. Hij is hoofdpersoon in een
zeer mager verhaal. Torn Corbett ( en
niet Django, de naam komt in het stuk
verder niet voor, met andere woorden:
er is sprake van een loktitel), Torn
Corbett dan zoekt goud op de grens van
de VS en Mexico, als hij ontboden
wordt bij een vriend in zijn geboorte-

stad. Daar treft hij feodale toestanden
aan; het stadje blijkt bezet gebied te
wezen. Vader en zoon Scott maken
duidelijk dat zij de baas zijn in een
wijde omgeving, en wie niet luisteren
wil moet maar (lood) voelen. Samen
met zijn halfbroer en tequila-drinker
Jeff begeeft Torn zich naar Scott's
boerderij, Jeff valt onderweg af en Torn
krijgt een degelijke afstraffing voor zijn
onbeschaamdheid, om ongevraagd bij
de terroristen op bezoek te komen. Hij
zweert wraak, zoals dat dan gaat in
soortgelijke verhalen, en de vijand
krijgt zijn trekken thuis. Doffe ellende
in een technisch en v/at kleurgebruik
betreft toch wel goede film. Waarom
zon betreurenswaardige inhoud? De
harde, sadistische film schijnt toekomst
te hebben. Er is één aardig rolletje van
Tschang Vu, een naam die men trouwens wel mag vergeten. Hij zorgt voor
een lachertje maar te zeldzaam (Cinema).

Rode lantaarn
In sportkringen mag de rode lantaarn
dan een slechte naam hebben, sommige
mensen hebben er alles voor over om
zon verlichtingsartikel in handen te
krijgen. Ten bewijze: de film „Les bons
vivants" in de Leeuwarder. Naar oud
gebruik hing de rode lantaarn boven de
toegangsdeur van de Parijse huizen van
plezier. Maar als kort na de oorlog de
Franse regering met één veeg de
prostitutie, althans administratief, uit
het openbare leven bant worden de
lantaarns opgeborgen. Lucette, een van
die lichte vrouwtjes, krijgt er een mee
van haar baas omdat zij haar werk zo
nauwgezet en opgewekt heeft verricht.
Regisseur Georges Lautner voelt zich
daarna gedwongen om de lantaarn op
zijn weg door Frankrijk te volgen en
te filmen van wat er rondom de
lantaarn gebeurt. F i is een beetje
ondeugend, pikant en bovendien kan
men zich verkneuteren over de wederwaardigheden met Louis de Funès. Hij
gaat door voor een eerzaam Fransman,
die geen leed kan zien. Een meisje, dat
zich netter voordoet 'an ze is, biedt hij
humaan onderdak. Het blijft niet bij
Heloïse alleen. En de rode lantaarn
komt weei boven de deur te hangen.
Behalve De Funès wordt ook Bernard
Blier voorgesteld als bon vivant; de
meisjes die het zo bont maken zijn
Andrea Parisy en Mireille Darc. Toch
wel een film om de (werk)week mee te

—

openen.

Sterk als Ursus
En daar hebben we Alan Steel ook
terug als Ursus, de man die altijd en
immer voor het goede kiest, daar waar
iemand onrecht wordt aangedaan. Alan
bevindt zich in gezelschap van twee
vrienden en de filmmakers kregen het
daarom erg gemakkelijk met de keuze
van de titel: „De onoverwinnelijke
drie". Ditmaal betreedt het drietal Atra,
een koninkrjk, maar dan in naam: de
legerbevelhebber heeft het voor het
zeggen. De koningin spant met hem
samen. Er valt wel het een en ander
recht te zetten in dit ongelukkige land,
beseffen Ursus en zijn maats. Zij doen
wat nodig is in hun ogen. (Weekeindfilm in de Leeuwarder). In Tivoli blijft,
naar mocht worden verwacht, „De
getemde feeks" nog een week. Drie
namen: Elizabeth Tay' r, Richard Burton en Franco Zeffirelli, de regisseur
die deze week noga" publiciteit kreeg
bij de première van zijn „Romeo en
Julia". Hij heeft in „De getemde feeks"
veel werk gemaakt van de entourage.

Mini mini
Harry Webb rls bommenzoeker in
Spanje. Om het duidelijker te stellen
leze men voor Harry Webb Cliff
Richard, de zang-- die nu rustiger
paden heeft opgezocht nadat hij jar<-n
achtereen alle toptiens en toptwintigs
mee heeft aangevoerd. Zijn vierde film
heet „Mini mini! Hip, hip", hetgeen
duidt op de actualiteit. Cliff's muzikale

LEEUWARDER COURANT.
Februari droog
Uit de „Leeuwarder Courant" van
dinsdag 3 maart 1868.
LEEUWARDEN,
2 Maart. Na den
100 jaar
hevigen storm van
den 1 Februari.-)
geleden
was
windde
ongekracht zeer
lijk en de barometei aan groote schommelingen onderhevig. Van den sden
was het weer bedaarder en de luchtdruk regelmatiger. Gedurende de gansche maand was de wind Z.W.Z. Betrekkelijk viel er weinig regen, alleen
op den 2'Jsten van eenige beteekenis.
Meestal was de lucht bewolkt, zeldzamer betrokken, nog zeldzamer helder.

Jeugdige inbreker ging
graag en geregeld
naar school en kapper
in hanDoor een valletje te plaatsen kreeg de Leeuwarder politie een inbreker
Knoopstraat te
den, die al verschillende keren bü de Buitenschool aan de J. H.
Leeuwarden was komen k«ken, vorig jaar in november en in december en dit jaar
in januari. Gisteravond om acht uur was hü er weer; de politie kon hem inrekenen
in het gymnastieklokaal van de school. Het bleek de zeventienjarige behanger N. R.
te zün.

\UEEUWARDEN/
BONDSSMARBANK
\\

Franco

Nero in Cinema's film
„Django, de man zonder genade"

begeleiders The Shadows houden hem
ook gezelschap op een Spaanse reis.
Toevallig is in de buuri van hun hotel
een bom gevallen. Het explosief staat
niet oo scherp en met name de
Amerikaanse droppers beginnen een

zoekactie. Cliff doet ongewild ook mee.
Hij vindt de bom en en leuk meisje.
En dit allemaal in één film in de
Harmonei.

Libelle bracht een
vrolijke mode mee
Dot modetendenzen voor de coupeuses
heel gemakkelijk in eigen werk zijn te
realiseren, toonde het damesblad Libelle woensdag, dat in samenwerking
met het Nederlands Katoen Instituut in
Zalen Schaaf te Leeuwarden een drietal
modeshows verzorgde. Achtereenvolgend werden getoond een broekjurkje
van bruine prince de galles, waarbij
een bruine satijnen blouse werd gedragen, een zwart-witte broekrok van
tweed in de „maxi-lengte" met een vest
van imitatieleer en een satijnen blouse,
een wit romantisch jurkje in Madeirakant en een „Bonnie-combinatie", bestaande uit een beige kuitlange rok en
een rosé blouse met een overvloed aan
volants.
Libelle laat in deze shows zien wat
handige naaisters thuis kunnen bereiken, mits ze op de hoogte zijn van de
ontwikkeling in de mode. Zo werd o.m.
een schattig oranje jasje geshowd (lange splitten in de zijnaden en een hoog
geplaatst ceintuurtje), een opvallend
lila broekpak-met-jaquetjas" van peau
de pêche, een prachtig gesneden gestreepte mantel, waarin een mooie
vloeiende lijn was gewerkt, een imprimé-jurkje met een „sleutel-gatdécollecté", een leuk, fleurig geruit
zonnejurkje, bestaande uit twee losse
panden met een aan het achterpand gesneden ceintuur en een jurkje van een
zonnige jersey, waarbij de lange mouwen met drie knopen in het armsgat
waren bevestigd: in een wip had men
een mouwloos japonnetje.
Dat eenzelfde patroon tot verschillende composities kan leiden bewees
Libelle in een serie van vijf japonnetjes, die op het eerste gezicht niets op
elkaar leken. Naast strand- en vrije
tijdskleding, vakantiekleding, geklede
japonnetjes, ensembles en mantels en
een speciale tiener-serie bracht men
ook een serie „bruid en gevolg", waarin
een mantel van blauw zijden jaquard
met daaronder een imprime-japon met
een opvallend rugdécolleté het meeste
applaus kreeg. De avondjurk-in-eenwip (men neme een lap 9tof van 1.30
meter breed en twee meter lang, knipt
er een gat in en slaat de punten links
en rechts kruislings terug over de
schouders om ze met broches net boven
de buste vast te zetten) viel zeer in de
smaak.

(ADVERTENTIE

1.M.)

een verlichtend adres:

- LUIKS
lampen!
voor al Uw

Gezinsbank

zonder winstdoel

vandaag

en

Vandaag:
Films: Tivoli 2.30 en 8 u., „De getemde feeks" (14 j.) -fr Cinema 3 en 8
u., „Django, de man zonder genade"
(18 j.) "& Leeuwarder 8 u. „De onoverwinnelijke drie" (14 j.).
Exposities: Prinsentuin 9-5 en 7-9 u.,
werk Petronella Geraedts-Buys ■&
Princessehof 9-12 en 2-5 u., geopend -fe
Fries Museum 9-12.30 en 2-5 u., geopend "& Fries Natuurhistorisch Museum 2-5 u., geopend.
Allerlei: Salvatorkerk 8 u., Nivón -ft
Oranje Hotel 9.30 u., Varkensstamboek
Vier Leeuwen 8 u., Anglo American
"&
Society "&■ Kurioskerk 8 u., Vereniging
van Rechtzinnig Hervormden HuizumLeeuwarden -ft Nutsgebouw 8 u.,
Christengemeenschap $■ Harmonie 4 u.,
receptie 50-jarig bestaan Chr. Bedrijfsgroepen Centrale; 8 u., feestavond -fa
Doelestraat 5, 7.30 u., Phil Bloom.
Dienst apotheken: van vanavond 6
uur af: apotheek Talsma, Schrans 72,
tel. 24514.

Morgen:
Films: Tivoli 2.30 en 8 u., „De getemde feeks" (14 j.) -fr Cinema 3, 7 en
9.15 u., „Django, de man zonder genade"
(18 j.) ■& Leeuwarder 3, 7 en 9.15 u.,
„De onoverwinnelijke drie" (14 j.).
Exposities: Prinsentuin 9-5 u., I.d.
werk Petronella Geraedts-Buys #"
Princessehof 9-12 en 2-5 u., geopend ■£"
Fries Museum 9-12.30 en 2-5 u., ge-

TIJDENS EEN BEZOEK aan Leeuwarden heb ik het Dienstencentrum
gezien. Geweldig! Aldus Dnefschrijfster uit Deventer. Wat een gezelligheid zo onder elkaar. Maar wat
gebeurt er nu met mensen die er
dolgraag heengingen en ineens slecht
ter been worden? Is hun plezierig
middagje dan voorbij of zijn er dames
met een auto die best eens zo iemand
willen ophalen en thuisbrengen? Zo
eens in de week. Dat zou geweldig
zijn. Of is er al zoiets maar weten de
bejaarden dat niet? Zegt mevrouw De
Rouwe, directrice van het Dienstencentrum: Tot dusverre is die behoefte
nog niet gebleken, maar zoiets zou
natuurlijk best te organiseren zijn.
Beide partijen, gegadigden en afhalers, moeten zich maar opgeven bij
het Dienstencentrum.

"

Drs. Jansen voor onderwüzers op
inspectievergadering: „25 procent van
de leerlingen op de lagere school is
begaafd. Ze hebben weinig te doen op
school en ze vinden het onderwys dan
ook vervelend, tenzij ze de bloemen
mogen water geven, boeken mogen
kaften of schoolmelk mogen klaar
maken. Schoolmelk is een uitstekend»
oplossing voor begaafde leerlingen".

enorme keus
moderne en

„Middenstandsvereniging ter verkrijging van redelüke belastingen"
wordt landelijke partij hebben oprichters W. Kooistra, G. Schaafsma en
J. A. Schalekamp besloten. Voor protestbijeenkomst in De Bleek dinsdagavond hebben zich honderden belangstellenden gemeld en bedoeling is dan
ook dat er meer avonden zullen volgen, aldus de heer Schalekamp.

klassieke

tm

verlichting.

morgen

-fe Fries Natuurhistorisch Museum 2-5 u., geopend.
Allerlei: Boekema 9.45 u., Bond
Friese Vogelbeschermingswachten -fe
Harmonie 2.30 u., PAC-ANDO -fr Harmonie 2 u., Pipo ■& Harmonie 8 u.,
Electro Blikfabriek "& Oranje Hotel
2.30 u., FNP.
Sport: Frieslandhal 8 u., n.m. atletiek -fa Sportpark De Greuns 3 u.,
Blauw Wit '34.—Harkemase Boys.

Weekend-dienst doktoren,
tandartsen, dierenartsen
en apotheken
Voor de Leeuwarder artsen nemen
waar: A. de Boer, Goudsbloemstraat 35,
tel. 25305; T. E. Eenkema van Dijk,
Spanjaardslaan 128, tel. 26259; B. Postthuma, Emmakade nz. 13, tel. 24680; J.
Prinsen, Pastuurweg 46, tel. 23700. De
dienst gaat zaterdagmorgen 10 uur in
en geldt tot zondagavond 12 uur.
De Huizumer doktoren worden vervangen door: R. K. H. van der Hem,
Huizumerlaan 2, tel. 26464. De dienst
gaat zaterdagmorgen 12 uur in en geldt
tot maandagmorgen 8 uur
De weekend-dienst tandartsen (za. en
zo. van 9-10 en 18-18.30 uur) wordt
waargenomen door: G. Homstra, Emmakade 31 nz.
De
weekend-dienst
dierenartsen
wordt waargenomen door: E. Cesar, mr.
P. J. Troelstraweg 74. tel. 23891.

GEHOORD in leeuwarden telef. 32221
en GEZIEN

LAMPEN

■

/

opend

Zelfde spreker: „Als de les voorbij
is, is de lesgever „uit".

m

/

Vaak,
die
duizenden
kinderen
's avonds welterusten wenst.

NTS-Sport zal zondagavond tussen

Tijdens de gisteravond en vanmorgen
afgenomen verhoren bekende de jongen
nog meer inbraken op zijn geweten te
hebben. Al van begin 1966 af opereerde
hij in zijn eentje in de stad. Het geld,
dat de inbraakjes opleverden, maakte hij
op. Wat hij met de gestolen goederen
deed is nog niet bekend.
Het eerste avontuur van

de toen

vijftienjarige knaap speelde zich af bij
een consumptietent op het voetbalveld
aan de Jachthavenlaan. De politie kreeg
van dat inbraakje geen aangifte. Daarna bezocht hij kapsalon Kleefstra aan

de Jacob Marisstraat. R. had al diverse
stukken van het interieur van de
kapsalon naar de achterdeur gesleept,
onder meer een centrifuge, een stofzuiger, kappersjassen en gereedschap.
Waarschijnlijk durfde hij het tenslotte
toch niet aan, want bü de buren
brandde telkens licht. Misschien las hy
later wel in de krant, dat de buurvrouw
die nacht een baby had gekregen.
Na in november een bezoek te
hebben gebracht aan de Technische
Unie aan het Zuiderplein, zonder iets
mee te nemen, raakte de jongen in
maart 1967 weer verzeild in een kapsalon; nu die van de heer Staats aan de
Hobbemastraat. De volgende morgen
stapte de eigenaar van de zaak een zeer
geurige salon binnen. De inbreker
die overigens niets meenam
had

namelijk een hoeveelheid bussen haarcrème en -lak op de vloer leeg gespo-

....
In bad.

ten

...

In april deed hij weer van zich
spreken, toen hij tijdens een inbraak in
kapsalon Terpstra aan de Groningerstraatweg een bad nam! Bovendien ging
hij daar fB5 rijker vandaan. Na nog
weer eens op de Buitenschool te zijn
geweest, snuffelde de behanger in
december rond in drogisterij Greving
aan de Papaverstraat. En weer was de
buit niet groot. Dit jaar probeerde de
jongen nog eens zijn slag te slaan bij de
Buitenschool; in januari bij de Téhama
aan het Zaailand en in februari bij de
firma Mohrmann aan de Jachthavenlaan. Alle pogingen liepen echter op
niets uit.

Voorts bekende de knaap te hebben
ingebroken bij een kapperszaak aan de
Oostergrachtswal en bij de firma Cohen
aan de Greunsweg. Daar stal hij een
geldkistje, waar

echter

slechts een

rijksdaalder in zat. Van deze twee
inbraakjes werd bij de politie geen
aangifte gedaan.

— —

Burgerlijke Stand
LEEUWARDEN van 7 maart 1968
Geboren: Anna Marisca, d.
v. R.
Visser en S. Meter; Audrey Angela,
d. v. A. Groenewoud en J. Baltjes,
te Stiens.
Ondertrouwd: L. Witteveen en C.
Walstra; O. W. Nijdam en
C. J.
Doodkorte; S. Hiemstra en
A. L.
Grimm; M. J. van Egmond en H. J.
Kooistra te Groningen.
Overleden: J. J. Sikma, 88 jr. wed.
v. J. Ferwerda; E. Broekman, 81 jr.
wed. v. J. Kuik.
Medicijnen kunnen worden gehaald
bij: apotheek Talsma, Schrans 72, tel.

24514.
Over de dienst tandartsen, dierenartsen en apotheken kan de Dokterstelefoon (26665) geen inlichtingen verstrekken.

Weekend-dienst garages
De weckend-nooddienst garages in
Leeuwarden wordt op 9 en 10 maart
waargenomen door: automobielbedrijf
Minks, Prof. Gerbrandyweg 50, tel.
34925.

half acht en vijf voor half negen o.m.
aandacht besteden aan nationale indoorkampioenschappen atletiek in
Frieslandhal.
Provinciale Friese VW heeft bij
invalswegen van Leeuwarden
verwijzingsborden laten plaatsen.
Het zijn er zes. Toerist die inlichtingen wenst, wordt via rondwegstelsel naar Frieslandhal-Tesselschadestraat geleid en vervolgens
naar het bureau aan het Stationsplein. De foto werd genomen op
het Europaplein.

Beestigheden Buitenshuis
Moppie, poesje van negen maanden,
zwart met witte bef, witte voortenen,
lange witte achtersokken, liep gisteravond weg van de familiel Seinstra,
Bachstraat 59 te Leeuwarden. lemand
Moppie gezien?

Bachvereniging voert
Kantate no. 39 uit
Zondagmiddag geeft de LBV om drie
en vier uur in de Doopsgezinde kerk
een uitvoering van Kantate no. 39
Brich dem Hungrigen dein Brot van J.
S. Bach. Het grote inleidingskoor van
deze kantate is zeer illustratief. In de
begeleiding kan men zowel het breken
van het brood als het uitdelen terugvinden: het is of de gaven van hand tot
hand gaan. Bij de woorden: so im Elend
sind wordt een krachtig beroep op het
medeelijden gedaan en bij het: führe ms
Haus vertoont de begeleiding duidelijk
het beeld van het vergezellen. Dan
grijpt de tenor het eerste motief: Brich
dem Hungrigen dein Brot weer en
hieruit ontwikkelt zich een prachtige
fuga. De bas leidt het nieuwe gedeelte
in met: so du einen nackend siehend,
met een sterke nadruk op du. Daarop
volgt een bas recitatief met een simpele
continuobegeleiding, waarin op treffende wijze wordt herinnerd, dat alles wat
wij hebben van God ontvangen is, maar
niet slechts tot ons eigen genot. Een
aria voor alt sluit het eerste deel van de
kantate af.
Het tweede deel wordt ingeleid door
een aria van de bas welke gevolgd wordt
door een aria voor sopraan: Höchster
was ich habe, ist nur deine Gabe. Met 'n
koraal besluit deze wel zeer bijzondere
kantate. Vooraf wordt een werk van M.
Franck gezongen.

Auto met achteruitrijdende
voorligger in botsing
Vlak bij de Zwemmerbrug onder
Noordbergum is gisteravond om half

acht de auto van de 21-jarige marechaussee J. de Haan uit Leeuwarden
geramd doar een achteruitrijdende
voorligger. De marechaussee had zijn
wagen reeds tot stilstand gebracht,
waardoor de schade beperkt bleef. De
bestuurder van de plotseling achteruitrijdende auto was de 62-jarige confectiefabrikartt R. Baarsma uit Dokkum.
Deze kwam vlak voor de Zwemmerbrug tot de ontdekking dat hü te ver
was gereden. Hy stopte, schakelde
meteen achteruit om te keren in een
inrit en botste prompt op de achter zijn
wagen gestopte Ford van de marechaussee. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor.
(ADVERTENTIE 1.M.)

Prince de Galles

wo!-lerlenka
150 cm. breed
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Leeuw»rden
Kelders 11
Grote Hoogstraat 10

„Pipo met het circusgezelschap"
komt morgenmiddag twee uur in Harmonie. Als belangstelling groot is,
wordt nog een voorstelling gegeven
met deze moderne Nederlandse Klaas
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Ook dit jaar organiseren wij een grote show
van de woninginrichting met tal van speciale aanbiedmgen.
Tijdens deze show zijn wij tot 's avonds 9 uur geopend.
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VIS- en TOERBOTEN

JELSUM
97—109
Tel. 05109—429 en 628

die beschikt over:

1. de nodige vakbekwaamheid en ervaring,
2. energie en ambitie,
3. vakdiploma's of de bereidheid die te ver-

werven,

Verpleeghuis

4. leeftijd maximaal 35 jaar.

„BLOEMKAMP"
te

GENIET VAN UW VAKANTIE MET EEN

Bolsward

In ons verpleeghuis voor chronische patiënten
en revalidatiecentrum (140 bedden) is voor aanvulling en uitbreiding van de staf plaats voor
twee

eerste
verpleegsters
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en een
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L K. TABAK & ZN - Badweg 22 - GORREDIJK
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voor vaste vervanging van het
partnachthoofd. (Eventueel

time).

van Polyester

Prijzen vanaf
VRAAGT KLEURENFOLDER

Showroom dagelijks geopend, ook weekends

’

2450,-

Wij bieden:

uitstekend vast salaris,
goede pensioen- en vakantieregeling,
auto- en onkostenvergoeding,
voor de juiste man een goede kans op promotie.
Sollicitaties vóór 15 maart 1968 aan de directie te

Assurantiekantoor
J. W. van der Meulen N.V.,
GORREDIJK
Hoofdstraat 100

Salaris volgens rijksregeling.
Mogelijkheid tot bevordering in
rang.
Vijfdaagse
werkweek. Goede
woongelegenheid extern.

TELEFOON 05133—1691

CAMPER JR.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
het onderhouden van het contact met onze relaties in een deel van Friesland en verder
Noord- en Oost-Nederland.
Natuurlijk dient aan deze relatiekring zoveel
mogelijk uitbreiding te worden gegeven.

Gorredijk.

verpleegster

"'«! bagageruimte ideale bermkeuken
" zicht achteruit!!
«rotsvaste wegligging«vrij

Geheel nieuw Mago

INSPECTEUR
IN ALGEMENE DIENST

BRÊDIJK

*V/jf Yw

Degenen die deze functie ambiëren worden uitgenodigd vrijblijvend kennis te maken met onze
inrichting en contact op te nemen met de directrice, tel. (05157) 2944.
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LEEUWARDEN, St. Jacobsstr. 3,
Tel. 05100-24326.
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HEERENVEEN, Dracht 80,
Tel. 05130—3391.

de hier afgebeelde naaimachine is de
PFAFF 9, een nieuwe moderne zig-zag
machine met de beroemde dubbel roterende grijper.
En de PriJs is de grootste sensatie!
Compleet ln koffer

slechts

'
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J

398,f

Toch is dit slechts 1 model uit onze colctie an "verschillende typen.
,Y
°°k Uw prMs ls er vast en
pr,^n?
De,
zeker bij!
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DOKKUM, Nauwstraat 92,
Tel. 05190-2767
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De goedkoopste Pfaff kost

’
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Koltl eens een kijkje nemen. Het loont de
moeite en bespaart ü geld!

"

EEN WAARNEMEND
Ie VERPLEEGSTER (dipl. A)

"
"

EEN VERPLEEGSTER

met schriftelijke garantie!
1
l
I

Elke A-1 auto is door ons
grondig geïnspecteerd
en gereconditioneerd, en
wordt schriftelijk gegarandeerd.

1

Kom kijken naar deze
speciale aanbiedingen:

I

i

1965/1966
FORD TAUNUS 12M coupé
FORD CORTINA DE LUXE
1964 en 1965
FORD TAUNUS 12M
1964, 1965 en 1966
GORD TAUNUS 17M
1962. 1964 en 1965
FORD TAUNUS 20 MTS, 4-deurs
1965
1964—1965
TAUNUS 12M STATIONCAR
FORD TAUNUS BESTELWAGENS,
1960 en 1962
FORD ANGLIA van
1963
BMW 1800
1366
SIMCA 1300
1964
RENAULT MAJOR
1964 en 1966
OPEL REKORD, 2-deurs en 4-deurs 1964—1965
FIAT 500
1963
FIAT 1800
1960
BMW 700 LS
1965

LEEUWARDEN

GARAGE DE ZEEUW N.V.

Spanjaardslaan 153

/^T^v

I■ V^TEIII»)

I

Ten Hom

Nederland N.V.

Wist U dat U reeds met 25% eigen geld een auto
kunt kopen.

Groothandelsbedrijf
In Noord-Brabant,

met vak- of gronddiploma

I GEVORDERDE LASSERS

speciaal dekens, speien, plaids en vloerbedekking,
vraagt voor de provincies Groningen, Fries-

land en Drente

met langdurige ervaring, leeftijd 23 Jaar en ouder.

actieve

Goede sociale voorzieningen.

vertegenwoordiger

legenheid gezorgd.

Bij vestiging in de gem. Veendam zal t.z.t. bemiddeld worden voor een passende woning.

voor drie avonden per week.

Sollicitaties worden gaarne ontvangen door de
directrice van het tehuis, Dilgtweg 3a, Haren
(Gr.), tel. 45145 (050).

INPAKSTERS
Bij voorkeur hele dagen.

U kunt ■'.Ich hiervoor melden bii

.

Zwettestraat 17—19, Leeuwarden,

Vast salaris

Onkostenvergoeding
Provisie
Nieuwe wagen van de zaak
Vereiste:
Minimum opleiding ULO
Leeftijd 25 tot 45 jaar

Timmerfabriek De Vries N.V.
vraagt

veen)

voor haar bedrijf te Terband

(Rotonde

Gehuwd

Heeren-

Kandidaten welke in bovengenoemde branche als

FLINKE WERKKRACHTEN

Alleen *if, die goed willen aanpakken en jonger zijll
dan 40 jaar, kunnen solliciteren op dinsdag 12 maar!
a.s. tussen 5 en 7 uur 's avonds op het adres &ngwir|
teL 05100—26129 derweg 51, Terband.

Biscuitfabriek „HELWA" N.V.

Geboden wordt:

Schriftelijke, eventueel mondelinge sollicitaties te richten aan TEN HORN Nederland
N.V., Afd. Personeelszaken, Postweg £5,
Veendam, telefoon 05987-4931.

Salariëring geschiedt volgens de normen van de
Federatie voor verpleeginrichtingen.

uur,

fabrieken voor apparaten t.b.v.
de olie-Industrie en van stoomketels, gevestigd te Veendam
vraagt voor spoedige indiensttreding

N.V.L-LASSERS

EEN VERPLEEGSTER

geopend vrijdags

van 19-21
caterdars van 10-17 nnr.

Waar nodig en mogelijk wordt voor reisge-

Wij hebben weer plaats voor enige

.. .

i

Afd. Verkoop

In het Hervormd

zijn op korte termijn enkele plaatsen beschikbaar voor:

Betrouwbare gebruikte wagens

A—l Automobielen, Leeuwerikstraat 119,
Leeuwarden, tel. 05100—29988

-^

Verpleeghuis „Dilgtoord"

t^^GEBRUIKTE WAGENS^^>

Wij zoeken een

Dealer J. Sjibenga & Zn.,
—

/jjrjjpv

TT-fcamper 1968

KOK
Telefoon 05665-312.

169

Telef. 29229—21103

KOM KIJKEN NAAR
ONZE A-1 WAGENS!

vraagt voor a.s. seizoen: een jonge zelfstan-

Uit voorraad leverbaar v.a. 90 cc t/m 350 cc.

——

—
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GRATIS!!

ontBij een aankoopbedrag van / 300,
die
vangt U een geschenkbon van / 10,
U kunt besteden voor aanschaf van fraaie
wandversiering.
Besteedt U / 500,— dan ontvangt U een bon
15, en bij / 800, een bon van
van
20,—

AKKRUM

1
W■»

wandversiering

HOTEL GOERRES
dig-werkend

EVINRUDE
■■
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VOORSTREEK 74 - LEEUWARDEN

MOTOREN

I MOTOREN

RUNABOOT
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* VERGROTE SHOWROOM
schitterende collecties boten en motoren laten zien.

WINNER
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KAWASAKI MOTOREN

mm,

BOTEN

J
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BANKSTELLEN
.
. ~
Quakermet onverwoestbare Amerikaanse

Nog voor de HISWA kunnen wij U in onze
GEHEEL VERNIEUWDE EN
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Waardevolle
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100 % Ter.enKa gevnid, nn 29,90

voorstreek 39 Leeuwarden
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DAAR GAAT U VOOR ZITTEN
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border-12 cm dik

Nylon kamerbreedtapijt

'

1,75

h
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Polyether BEDSTEL, doorgesükt met geborduurde

400,—aan

En bovendien gratis zegels
voor een aandeel in de winst
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GORDIJN VALLEN vana'
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Effen Terlenka VITRAGE, on
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vertegenwoordiger werkzaam wade voorkeur.
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A.H. Kloos (NVV) in Veenwouden
over aantrekken grote industrie:

Als er in Noorden maar
meer KVP-ers woonden...
Roolvink kan niet
op tegen Witteveen
en Zijlstra
„Hier moeten enkele grote

industrieën komen, die als trekpaard moeten
fungeren. Waarom er wel een groot
bedrijf met regeringssteun in het Zuiden is gekomen toen de Staatsmijnen
dicht gingen en niet in het Noorden,
waar de werkloosheid ook groot is?
Wel, dat komt, doordat de aanhang van
de KVP in het Zuiden veel groter is
dan in het Noorden", vond de heer A.
H. Kloos, voorzitter van het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen, die gisteravond voor de NVV-besturenbond
van Dantumadeel in Veenwouden
sprak. Door het DAF-project was het
katholieke volksdeel in het Zuiden
weer terust gesteld.
Het ging de heer Kloos te ver te
zeggen, dat de regering niets voor de
bestrijding van de werkloosheid doet.
De 600 miljoen gulden, die hiervoor
beschikbaar is gesteld, maakt echter
nog geen procent uit van het nationaal
inkomen, terwijl de werkloosheid gemiddeld drie procent is. Aan het feit,
dat er 28.000 bouwvakkers werkloos
zijn, kun je toch duidelijk zien, dat de
regering tekortschiet. De heer Bogaers
slaagde erin tijdens zijn periode als
minister, de bouw een impuls te geven.
Toen de heer Schut aan het bewind
kwam, is dat beleid met 180 graden
omgeslagen. „Overal is nog woningnood", aldus de heer Kloos, „en boven
Zwolle geen enkele vierbaansweg."
Wanneer men wil is er wel degelijk een
beter bouwbeleid te voeren. De regering wil echter quitte spelen en geen
tekort op de begroting kweken. Wij als
vakbeweging vinden, dat een tekort
aanvaardbaar is en zijn van mening,
dat het deviezenpotje van tien miljard
gulden best eens aangesproken kan
worden. Dan zouden wij van de werkloosheid af zijn.

Bang voor spanning
Waarom gebeurt dat niet? Om de
eenvoudige reden, dat de werkloosheid
ongelijk over het land is verdeeld. De
regering gaat er van uit, dat wanneer
zij veel geld in de bouwnijverheid zou
stoppen de spanning op de arbeids-

markt in het Westen van het land

opgevoerd zou worden en dat wil zij
niet. Dan gaan de arbeiders daar weer
meer loon eisen, wat de conjunctuur in
gevaar brengt, zo denkt de regering.

Voor het Noorden, Oosten en Zuiden
van het land is dit een onaanvaardbaar
standpunt. De werkgelegenheid in deze
delen van Nederland is heel goed te
stimuleren, maar dan met een specifiek
op deze gebieden gericht beleid.

Tüdens de discussie merkte het

PvdA-raadslid van Dantumadeel R. de
Vries op, dat de heer Roolvink door de
arbeidersklasse omhoog is gekomen. Is
hü nu zo blü, dat hij minister is en
daardoor het Noorden maar laat stikken. Ik schaam mü, dat hü hier
vandaan komt." De heer Kloos: „Minister Roolvink doet inderdaad te weinig
voor de werkgelegenheid. Hü is echter
niet zon verschrikkelük a-sociaal

Ook kaasvaatjes in

Makkinga en
Roden gestolen
Te Makkinga zün in de nacht van
woensdag op donderdag bü de coöpera-

tieve zuivelfabriek een aantal kaasvaatjes ontvreemd. Het zou hier gaan
om een aantal van tweehonderd tot
tweehonderdvüftig stuks.
Vorige week zijn, zoals gemeld, bij de
zuivelfabriek te Mnrra-Lioessens tweeduizend vaatjes gestolen, ter waarde
van
20.000. Ook in Roden (Dr.)
hebben omstreeks 21 februari dieven
hun slag geslagen bij de coöperatieve
zuivelfabriek. Hier werden ongeveer
vijftig Edammer en honderdvijftig kleine Edammer vaatjes weggenomen, benevens een honderdtal kaasvolgers.
Deze teakhouten deksels zijn de laatste
tijd erg gewild als asbak.

’

(ADVERTENTIE 1.M.)
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man, maar alleen niet in staat om tegen

een Witteveen op te roeien en ook niet
directeur van de Nederlandsche Bank de heer Zijlstra, die op de
achtergrond nogal veel invloed op het
kabinet uitoefent." Een minister van
Sociale Zaken, die een knip voor de
neus v/aard is. zon moeten eisen, dat er
meer geld voor de werkgelegenheid
beschikbaar komt en anders zeggen:
hier ligt mijn portefeuille. Dat geld zou
er dan wel komen, want men kan zich
nu geen kabinetscrisis veroorloven.
Overigens hoopte de heer Kloos, dat
door het optreden van „de Radicalen"
er kans is op „een werkelijk progressief
beleid. Dat hebben wö na de oorlog nog
niet gekend. Door die eeuwige middengroepen moest ook in regeringen met
de PvdA steeds water bij de wijn
gedaan worden."
tegen de

Longontsteking
Volgens de heer Kloos is er geen
enkele aanleiding om bevreesd te zijn,
dat er weer een werkloosheid als in de
crisisjaren zal optreden. Men heeft de
zaak nu beter in handen. Dat er nu
toch werkloosheid is, komt doordat het
hele economische beeld in Europa wat
sukkelend is. Een gevolg daarvan is, dat
„als Duitsland niest, Nederland longontsteking heeft". Nu pompt Duitsland
er veel geld in, om de conjunctuur weer
op te krikken. Onze regering wacht
daar het resultaat van af en meent met
dit in het vooruitzicht zijn reserves niet
te hoeven aanspreken. Dat is teveel
aanleunen en in het kader van de
Europese samenwerking niet te aanvaarden. Nederland zal zelf ook meer
tot deze injecties moeten overgaan.

Twee inbraken in
Drachten opgelost
De politie van Smhllingerland heeft
gisteren twee jongens van vijftien en
zeventien jaar uit Drachten aangehouden. Zij hebben bekend uit het kleding-

magazijn „Pico Bello" aan de duiderbuurt f 125 te hebben gestolen. Ook
hebben zij de diefstal vin een antieke
petroleum lamp met Belgische brander
uit de houten keet van de heer
Bekkema aan de Noorderhogeweg in
Drachten op hun naam. De jongens, die
al vaker voor dergelijke gevallen met
de politie in aanraking zijn geweest,
zijn ingesloten in iot bureau te Drach-

Doopsgezinde
kerk Woudsend
wordt eethuis
Waar nog niet zo heel lang geleden
de doopsgezinden van Woudsend 's
zondags naar Het Woord luisterden
zitten binnenkort toeristen gezellig een
hapje te eten of een kleinigheid te
drinken. Het voormalige kerkje wordt
namelijk omgebouwd tot een soort
eethuis en koffiebar. Het Initiatief
daartoe is uitgegaan van de heer E. B.
P. Brenninkmeijer, die enkele jaren
geleden van een haveloze boerderij bij
Heeg het smaakvolle Zeilinstituut „De
Bird" maakte.

De oude kosterswoning zal verhuurd
worden aan pensiongasten en de kerk
wordt dus een eethuisje met bar. De
heer Brenninkmeijer is van mening, dat
in het kerkgebouw met zijn typische
interieur een goede sfeer kan worden
geschapen, die het vooral bij de jongeren goed zal doen. Woudsend is op dit
punt vrij karig bedeeld, zeker in het
toeristenseizoen.
De kerk staat ongeveer anderhalf
jaar leeg. De doopsgezinde gemeente
bleek te klein om er een eigen kerkgebouw op na te houden. Op 1 januari
1967 werd deze gemeente samengevoegd met die van Balk.
(ADVERTENTIE 1.M.)

Joegoslavische Adria-

voor
sensationele prijzen,
compleet v.a. 3.295,-

-kom At/kett

Boerenpartü. gisteravond meegedeeld in Nieuwehome, waar de afdeling
Heerenveen van de Boerenpartij een
openbare vergadering hield. „We krij-

Stel dat het er tien
Is over tien dagen
honderd en nog eens over tien dagen
)," zo rekende hü de niet
duizend (
reagerende zaal (verkeerd) voor. „Onze
omroep moet dienen om de socialistische omroepen (waarbij ik ook de
AVRO en de NCRV reken) te bestrüden en om de waarheid te verkondigen elke dag leden.
per dag zün- Dat

gen."

Behalve met de Vrije Omroep konden
de aanwezigen ook kennismaken met
de „Koekoek-sigaar", een forse bolknak
met een bandje, waarop een jeugdig
uitziende heer Koekoek prijkt. De
handel was kalm. De prijs vast (’0,25).
Weinig belangstelling was er ook voor
de EEG, het Landbouwschap en de
geleide economie, die „de boeren de
grond in boort," aldus de heer Koekoek.
Weinig belangstelling ook van de zijde
van de afdeling Gaasterland, die, zoals
bekend, reeds maanden gewikkeld is in
een affaire rond de persoon van de
heer P. W. Leffertstra uit Wyckel. De
voorzitter van de afdeling, de heer P.
van der Goot uit Wyckel, was dan ook
niet aanwezig.
De heer Leffertstra maakt geen deel
Toch
meer uit van de Tweede Kamer. tegen
is zijn invloed in Friesland, zeer
de zin van de anti-groep, nog aanwezig.
Tijdens een kalme bestuursverkiezing,
gehouden in Heerenveen, werd de heer
Leffertstra zelfs benoemd tot secretaris
bleek uit
van de afdeling Friesland, zo penningde woorden van r>e nieuwe
meester, de heer Jan de Boer uit
nieuwe
Luxwoude. Voorzitter van de Berg
uit
van
der
H.
formatie is de heer
Nijeholtpade. Als lid zijn gekozen de
heren R. de Jong uit Kortezwaag en S.
v. d. Meulen uit Kollumerzwaag. Lid
van het hoofdbestuur blijft de heer L.
Dongstra uit Oosterwolde. Leden als de
heren F. R. de Vries uit Oldeholtpade
en Van der Goot waren van stemming
uitgesloten, omdat zü de contributie
voor 1968 niet zouden hebben betaald.
„Er is ons ook nooit een kwitantie
aangeboden," verklaarde de heer De
Vries, die gisteravond wel aanwezig
was, ons desgevraagd. Zoals bekendvanis
de heer Leffertstra ook secretaris
de afdeling Gaasterland.
„Meneer Koekoek", vroeg een belangstellende de Boerenleider op een
gegeven moment, „meneer Koekoek,
kunt u mij zeggen hoe uw partij denkt
over salarisverhoging van de koningin
en haar familie?" De vermetele vragen
steller kreeg een afstraffing, die dv
aanwezigen totaal verbaasde. „Is dat

hij bedrijfsleider is. Omdat
daar Hijkes en Sijkes in „rep
en roer" zijn, was hij gistermiddag

óf/
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JELSUM

nen.
En zie, daar vond hij een
ei. Beter gezegd een eitje,
want het was veel kleiner
dan een normaal kievitsei en
bovendien was de kleur anders. Enfin, verschil in kleur

voorlopig geen
gedichten
„Operaesje Fers", de Franeker poëziemag gsen gedichten meer

—

De uitbreiding van het aantai lijnen
zal niet in Franeker maar in Leeuwarden moeten gebeuren. De poëzie-telefoon wordt in drukke dagen achtduizend maal opgeroepen, maar slechts
tweeduizend poëzieminnaars krijger,
een gedicht te horen. Gemiddeld wordt
„Operaesje Fers" zesduizend maal per
dag opgeroepen, zo wezen metingen van
de PTT uit. De drie dichters hebben om
geld te krijgen voor de uitbreiding
verzoeken gericht tot provinciale en
landelijke culturele instanties, waaronder het Prins Bernardfonds en het
ministerie voor Cultuur, Recreatie en
Maatschappelijk verk. ledere dag krijgen de initiatiefnemers gemiddeld tien
gedichten binnen '-anuit het hele land.
Vanavond zullen de drie Friese dichters
in Den Haag opnamen maken op een
poèzie-avond die door het literaire
maandblad „Kentering" wordt georganiseerd.

aan de orde meneer, Speelt dat nu?"
„Ja," knikte de vragensteller. „Kom
hier" ontbood de heer Koekoek hem op
het podium. Daar moest hij zijn vraag
nog eens herhalen. „Bewijzen dat het
aan de orde is en anders gaan zitten,"
vonniste de spreker. De „verdachte"
zweeg. „Doe niet zo ongezellig", vermaande de heer Koekoek hem. „Zo zijn
we het tenminste gauw eens. Wat een
onzin."
De vergadering ln Nieuwehome verliep rustig. De heer Koekoek werd bü
«Ün aanvallen op schappen, zedenverwildering, anarchie, het verschünsel
radicalen (en het „zittenblijven van de
vier KVP-ers in de kamer büvoorbeeld), het ontwrichte verkeer in binnenstad en op wegen daarbuiten, geleide economie en EEG geen enkele maal
onderbroken. „Keurige vergadering," zo
prees de heer Koekoek de aanwezigen,
die de lovende woorden gelaten incasseerden.

even het land inge-

lopen om het veld te verken-

is er genoeg bij kievitseieren.
De tekening leek wel veel op
de schildering, die mevrouw
Vanellus het ei meegeeft,
dus zou het best een klein
kievitsei met een afwijkende
kleur kunnen zijn. Bepaald
vertrouwen deed de heer
Tiemersma zich echter niet
Hij deelde voor alle zekerheid zijn vondst en bevindingen mee aan burgemeester drs. W. K. de Roos en in
overleg met Barradeels eerste burger werd besloten, dat
het ei maar eens aan de heer
Bosch moest worden getoond.
Deze herkende het dired
als het ei van de kwartel.
Boeken kwamen op tafel om
de heer Tiemersma te overtuigen. De heer Bosch wa?
enthousiast, want niet elke
dag wordt bij hem een kwar-

telei gebracht. „In miM»e
streek om Jo tofiter te nimmen" zeide hij troostend tegen de heer Tiemersma, die
nu niet alleen een illusie
armer, maar ook een probleem rrijker is geworden.
Hoe is het ei bij hem in het
land gekomen?
lemand moet het er hebben neergelegd, want van
vorig jaar af kan het er niet
hebben gelegen. De roofvogels hadden het dan al lang
kapot gepikt en anders was
het wel kapot gevroren. Wie
komt echter ongezien bij
hem in het land? En wie is
nu zo „idioot" om een ei als
dat van de kwartel zo van de
hand te doen? Misschien een
volièrehouder, zei de heer
Bosch, want in onnatuurlijke
omstandigheden leggen vogels
op de gekste tijden.

„Operaesje Fers": Politierechter Leeuwarden

—

De Vrije Omroep van BP
is er nog lang niet
de

De heer Tiemersma was
daardoor overtuigd, dat hij
niet de geschiedenis in zou
gaan als vinder van het
eerste kievitsei in 1968. Tenminste niet op 7 maart, want
het eerste kievitsei is nog
niet geraapt, dus heeft hij
nog een kans. En er zijn
kieviten genoeg rond de eenzaam gelegen boerderij aan
de Kammingadammen, waar

uitzenden tot de initiatiefnemers het
aantal netlijnen ter beluistering tot vtjf
hebben uitgebreid. Op het ogenblik is
zij het
er dan ook slechts een
dichterlijk
SOS om meer geld te
horen in plaats van gedichten. Het SOS
dat sinds vorige veek donderdag op de
band staat is van zaterdagnacht tot
dinsdagavond zes uur onderbroken geweest door een gedicht. De luisterfrequentie die door het SOS flink was
gedaald, verdubbelde plotseling weer,
waarna de PTT zich genoodzaakt zag
het uitzenden van gedichten te verbieden.

H. Koekoek in Nieuwehorne:

Koekoek uit Bennekom, voorzitter van

De heer S. Tiemersma van Tzummarum is een illusie
en
armer (die van het eerste kievitsei te hebben gevonden)
gevogelkenner G. Bosch te Leeuwarden is een ei rijker
worden, namelijk dat van de kwartel, hetwelk beslist zeldzamer is dan een „ljipaei". Of de kwartels de kieviten dn
iaar voor zijn? Weineen, deze vogel houdt zich aan de wetkar,
ten van de natuur, zodat haar eerste ei pas midden mei gehad
worden verwacht. Het ei, dat de heer Tiemersma pannetje
vonden was dan ook overjaars; het dreef in een
met water, toen de heer Bosch de proef op de som nam om
te bewijzen, dat er iets niet deugde.

telefoon,

ten.

„De Vrüe Omroep van de Boerenpartij is er nog lang niet," heeft de heer H.

Kwartelei; geen klein eerste kievitsei

Twee inbraken in Dokkum

Dieven stalen f 220,

schrijfmachine
van duizend gulden
en

In het depot van de NVB Bouwmaterialen aan de Altenastreek in Dokkum
is in de nacht van woensdag op
donderdag ingebroken. De daders forceerden een kleine brandkast en haalden daaruit f 170; van groter waarde
was echter de electrische schrijfmachine
duizend gulden
die werd
meegepikt. De dieven kwamen door het
vernielen van een denr en een raampje
in de kantoordeur naar binnen.

—

—

In dezelfde nacht is ingebroken in
het depot van Van Gend en Loos aan
de Stationstraat in Dokkum. Uit de
bureaulade werd vijftig gulden gestolen. Aan de achterkant van het gebouw
werd een raam ingeslagen, waar de
inbrekers door naar binnen kropen. De
lade, die op slot zat werd opengebroken. De politie van Dokkum en Groningen heeft de zaak in onderzoek.

Bijna belegen kaas werd
plotseling "nagelkaas"
De politierechter te Leeuwarden, mr. J. K. D. Schönfeld, trof gisteren tijdens
de zitting achter elkaar twee jongemannen, die uit baldadigheid of uit gekkigheid
aan het vernielen waren geslagen. De eerste, de 21-jarige onderhoudsmonteur Jan
Th. A. B. uit Franeker,. had tijdens werkzaamheden bü een kaasgroothandel in
zijn woonplaats van 28 kazen die daar lagen om belegen te worden echte onvervalste nagelkaas gemaakt, nl al die kazen had Jan krammetjes gedrukt! Dat kon
best, want hü was bezig om gaas voor de ramen in het pakhuis te timmeren en hü
had dus krammen genoeg bü zich.
Het idee, dat iemand zó iets met de
kazen zou uithalen kwam de chef van
het pakhuis dermate onwaarschijnlijk
voor, dat hij dan ook nauwelijks kon
aannemen wat een personeelslid hem
over de lollige onderhoudsmonteur
kwam vertellen. Pas 's middags ontdekte hij, dat 28 kazen vernield waren.
De onderhoudsmonteur in kwestie
beweerde ter zitting, dat hij maar in
twee kazen een kram had gedrukt.
Maar aangezien hij de enige was die in
het pakhuis werkte, behalve dan een
personeelslid, leek dat wel heel onwaarschijnlijk. ,Je sloeg zo maar krammen in die kazen. Ben je misschien
ergens getikt?" vroeg mr. Schönfeld
zich af. ..Nee. getikt ben ik niet." ..Was
het dan baldadigheid?" „Och ja. -o
maar even. hè?" Het grapje van de
onderhoudsmonteur kwam de kaasfirma op een schadepost van f 500 te
staan. De korst van de 28 ka-en was
namelijk beschadigd en daardoor rouden de geeltjes nooit meer belegen
kunnen worden.
De officier van justitie, mr. G. R.
Nubé. vond het maar een uitzonderlijk
vreemde zaak. Hij eiste een gevangenisstraf van twee weken voorwaardelijk,
proeftijd drie jaar en
100 boete.
Vonnis dienovereenkomstig.

tSBp^ÊM * Jubileumgehele jaar
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STICHTING SPAARBANK
te HARUKGEN
—
Nonrdrrhaven 114 hoek St Jacobsstraat.
tel 05178—2475
gironr 822009
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Blikschade op splitsing
Harlingerstraatweg
Op het moment dat de 35-jarige
automobilist S. van D. uit Groningen
een op de splitsing Harlingersingel—
Harlingerstraatweg—Spanjaardslaan te
Leeuwarden stilstaande auto voorbijreed, trok de bestuurder van die wagen,
de 6.4-jarige G. W. uit Bayum, op. De
auto's botsten en werden beide beschadigd.
(ADVKKTKNTIfc: 1.M.)

’

Kladschilder

De tweede grappenmaker was de
negentienjarige
assistent-accountant
Geert de G. uit Rauwerd, die in de
oudejaarsnacht als een kladschilder te
werk ging en muren, kozijnen en ramen
van het huis van zijn plaatsgenoot Tj.
van der Ploeg rood verfde. „Tja, het
gebeurde in een dolle bui. Het had
eigenlijk niet moeten zijn maar ja." In
zijn voordeel pleitte vooral het feit, dat
hij nog diezelfde dag de toegebrachte
schade vergoedde.

■s^m—WÊm

—

ttn*un

,:

Mr. Nubé deelde mee, dat hij dit

geval beter kon plaatsen dan het vorige
maar: „Dit was een oudej aarsgrappenmakerij, die toch wel even te ver ging.
Ik hoor tot mijn genoegen, dat De G. de

schade direct betaalde." Eis
vonnis conform.

’

Ww
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50,- boete,

Voorts werden de volgende personen veroordeeld: de 26-jarige voeger Johannes R. J.
uit Drachten tot drie maanden voorwaardelijk, proeftijd drie jaar, toezicht Prot. Chr.
Reclasseringsvereniging en 75 boete wegens
diefstal; de 30-jarige matroos-Noordzeevisser
Teunis B. uit Urk bij verstek tot twee weken
gevangenisstraf wegens vernieling en verzet
tegen een ambtenaar in functie; de 32-jarige
Douwe 0., zonder beroep; de 26-jarige
Gooitse 0., eveneens zonder beroep en Pieter
L., alle drie uit Sneek, tot twee weken
gevangenisstraf wegens mishandeling; de
20-jarige leerling-scheepsbouwer Pieter L.
K. uit Leeuwarden bij verstek tot ’75 boete
wegens belediging; de 25-jarige timmerman
Jan P. ult Hitzum tot f5O boete wegens

’

(ADVERTENTIE 1.M.)

rijden onder invloed; de 23-jarige los-arbelder August H. uit Heerenveen tot ’3O
wegens het veroorzaken van een botsing, ’25
wegens het doorrijden na die botsing en ’25
wegens het niet volgens de WAM verzekerd
rijden; de 21-jarige voeger Arme van der V.
uit Herbayum tot twee weken gevangenisstraf wegens rijden terwijl hem de rijbevoegdheid was ontzegd; de achttienjarige
fabrieksarbeider Waling L. uit Peins tot een
drie
week gevangenisstraf voorwaardelijk,
jaar proeftijd en f 100 boete wegens rijden
terwijl hem de rijbevoegdheid was ontzegd;
de 29-jarige veehandelaar Cornelis M. M. Y.
uit Arum tot 250 boete wegens het geen
gehoor geven aan een oproep van de 88.

Strijkgeldschrijver

Alleen

uniefcoos

is
geselekteerd

en

gekontroleerd

kocht Rinia State
te Oudemirdum
De heer ü. P. Bergsma uit Drachten
is gisteren de koper geworden van het
buitenverblüf Rinia State te Oudemirdum. ZUn bod van ’91.889 op de
provisionele verkoop veertien dagen
geleden werd gisteren bü de definitieve
verkoop niet verhoogd. Schrijkgeldschrijvcr Bergsma heeft ons medegedeeld, dat hü het buiten heeft gekocht
voor een Nederlandse lastgever, die nog
niet genoemd wil 'orden.

Bij geven boorconcessies

De uit 1844 stammende witte villa ligt
prachtig tegen de bosrand en ziet uit
over het landschap in de richting van

De minister van economische zaken
kan oliemaatschappijen etc. die gas
op het Continentaal Plat naar olie en
gaan boren, niet verplichten laboratoria e.d. in het Noorden te vestigen.
Aldus Gedeputeerde Staten van Drente
in antwoord op vragen van de heer J.
G. Wilmans (PvdA). Volgens GS van
Drente heeft de minister van economische zaken de aanvragers voor
1
vergunn'ng wel gewezen op de belangen van de industrialisatie, ook in het

het Oudemirdumer Klif en het IJsselmeer. Deze gunstige ligging bij „zee" en
bos plus het feit, dat bij Rinia State een
dienstwoning met stallen staat en er
één hectare weiland en ruim drie
hectare bos bijbehoren, maakt het
buiten geschikt voor vele doeleinden.
De heer Bergsma zeide geen viijhi '1 u
hebben iets mede te delen over de
nieuwe bestemming.

Geen verplichting

mogelijk voor
oliemaatschappijen
in Noorden te bouwen
(Van

Noorden.

onze correspondent)
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Theaterbureau „Telstar"

_

Artist Management & Impresariaat
Sneek, tel. 05150-5337
Korte Veemarktstraat 5
zoekt voor spoedige indiensttreding:

THEATERAGENT/

VERTEGENWOORDIGER

Leeftijd 19—24 jaar. Liefst i.b.v. auto.
Vereisten: ULO- of gelijkwaardige opleiding.
Kennis van en interesse voor de lichte muziek.
Verkoopervaring.
ZUIVERHEID, GOEDE KLEUR EN

PRIMA SLIJPSEL GEWAARBORGD

—

evenSollicitaties schriftelijk of mondeling
aan bovenstaand
wel na telefonische afspraak
adres.

—

In de Prot. Chr. Inrichting "Groot Bronswijk" te Wagenborgen
kunnen worden geplaatst

(Gron.)

.

Er kwam een hartekreet van

overzee:

we redden het niet!
Het evangelie vraagt van ons dat wij het
verlossende Woord verkondigen en de
naastenliefde metterdaad gestalte geven.

... Goda^Naam -

IN
GODS
NAAM

EN

LEERUNG-VERPLEGERS ziekenverpleging B.
voor de opleiding voor het diploma
Minimum leeftijd 16 jaar en 6 maanden.

Opleiding: Bij voorkeur ULO, INAS, 3 jaar huishoudschool of daaraan
gelijk te stellen opleiding.

De eerstvolgende cursus begint in september a.s.
Voordien kan nog deelgenomen worden aan de vooropleidingscursus,
waarvoor de minimum leeftijd van 17 jaar geldt.

’’
’

_.

Hoognodig. Broodnodig.
E Nederlandse kerken zeggen: ze hebben gelijk!
Dit is een goede zaak. Dit is Gods zaak!
doe iets!
vragen u. in Gods Naam ao.
En *'J -.„_._
"*■
toekomst
voor
hun
af
Sta iets van uw welvaart
Geef 1% van uw jaarinkomen. Kom over de brug.

Maar: wij zijn arm!
Waar halen we het geld vandaan om onze
predikanten een goede opleiding te geven? Ons
kader te trainen ? Onze gemeente te vormen ?
Om de honger te bestrijden? En ziekten?

LEERLING-VERPLEEGSTERS

Het netto maandsalaris:

En analfabetisme? En onwetendheid?
En onmense |jjkhe id? En onverschilligheid en
nog honderd andere problemen?
overzee.
We weten wat we win e n, zeggen ze projehten.
Het is een lijst van honderdveertig

GtSüS naam
IN GODS
lETS!
NAAM ■ DOE
oot IETö!

237,70
le jaars leerling (intern)
2e jaars leerling (intern) 255,66
3e jaars leerling (intern) 290,43
Toeslag voor onregelmatige diensten.
Vakantietoeslag 6%.
Tweemaal per maand reiskostenvergoeding naar huis boven de 2,50
Vakantie 17 dagen per jaar.
17- er. 18 jarigen 2 dagen extra.
Wagenborgen ligt op 12 km afstand van Delfzijl en 30 km van Groningen.
Busverbinding met Groningen ieder uur, met Delfzijl eveneens.

’

Sollicitaties te richten aan de adjunct-directrice, die tevens bereid is tot
het verstrekken van nadere inlichtingen, tel. 05964—231.

KINGFABRIEKEN TONNEMA N.V. SNEEK

Voor ons bedrijfslaboratorium vragen wy een

Hier is een lijst van honderdveertig projekten. Hoognodig. Broodnodig.

-

,
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In Afrika UitbreidingAlbertSchweitzerzlekenhula

LEERLING ANALISTE
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ln bezit van het diploma lste deel K.N.C.V. Ook zij die binnenkort examen doen, kunnen solliciteren. Enige jaren praktijkervaring is gewenst.
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uitvoering en interpretatie van de analyses een hoge mate van
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Steun ean school- en kerkbouw in Rwanda
Landöouwprojekt Lusekele. Kongo Steun aan
hetChr. Instituut in Zu.d-Afrika- Uitbreiding
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Tips

Edam - inderdaad „stad van
de schoonheid"

STADHUIS

steden langs de Zuiderzee rekenen,
maar nu geldt deze karakteristiek in
het geheel niet mcci. Edam beurt rijke
rente van zijn architectonisch kapitaal
op 20 minuten autorijden
en wordt
van Amsterdam
een begeerde woonstad met een zeer eigen „klimaat".

— —

Twee uren hebben wij door Edam
gedwaald en het was bepaald geen
zomer, die middag. De beide museü
waren dicht en de kerk bleek in volle

—

restauratie
we hebben toch even
binnen gekeken: wat een machtig gotisch gebouw en wat een heerlijke
gebrandschilderde ramen uit het begin
der zeventiende eeuw!
maar we
hadden toch geen tijd gehad voor het
werk van de kunstenaar wijlen Nieuwenkamp in diens museum, noch voor 't
zestiende eeuwse historische museum.
Een volgende keer moeten we dan maar
eens de drijvende kelder ot' het schilderij bekijken van die weesvader van
ruim drie eeuwen geleden, wiens baard
letterlijk tot op de grond hing, ja zo
lang was, dat de goede man nog een
behoorlijk stuk als een soort draperie
omhoog kon houden. En dan maar in
ingezonden stukken klaagliederen beluisteren over onze moderne oaard-

—

apen!

— —

maar
Wie niet al te veel tijd heeft
men moet tijd nemen voor Edam!
kan zijn wandeling beperken tot het
meest naar de E 10 gekeerde (westelijke) gedeelte. Daar vindt men namelijk
een hele serie bezienswaardigheden bij
elkaar en krijgt men ook een goede
indruk van de stadsplattegrond Maar
wie geen haast heeft, moet de moeite
nemen om de beide lange grachten die
de stad in de lengte doorsnijden te
weten de Achterhaven en de Voorhaven, tot het einde af te handelen
(wandelen), omdat er zo verrassend
veel mooie oude gevels zich in het
water spiegelen. Trouwens, aan gevels
heeft Edam geen gebrek. Het moeten er
honderden zijn, die op de monumentenlijst staan en zo ergens, dan kunnen
hier hele stadsgezichten worden beschermd. Niemand die zich daar tegen
verzet. Integendeel: het is duidelijk, dat
oude en nieuwe Edammers zich hebben
voorgenomen het oude stadsdeel (er is
ook nieuwbouw, buiten de kern) mooi"
ie houden en, waar zij wat „Schönheits-I'chler" opliep, weer mooi te maken.
Vervallen huizen of ruïnes hebben wij
niet gezien, wel tientallen en nog eens
tientallen, die duidelijk juist een opknapbeurt hadden gehad en met groene
houten topgevel, met witte windverent
ramen met achttiende eeuwse roedeverdeling, gevelstenen en andere aardige
details het zo goed doen tussen de
roodbakstenen trapgevels van huizen
met wat meer allure. Ook daarvan zijn
er heel wat gerestaureerd en men is
ook nu nog bezig, want, zoals gezegd, de

Fraai stukje hogeschool
van Herman v. Meggelen
Een van de indrukwekkendste vondsten uit de na-oorlogse riamproblematiek is die in het raam van het motief
der vier dammen op de trik-traklUn,
t.w. (45) (50)/(l) (6). We bedoelen
niet de door ons reeds tweemaal gepucompositiebliceerde symmetrische
parttf van de Sneker A. J. de Vries,
eindigend in dit motief, ook niet het
vijftiental creaties zonder aanvangsdammen, die op dit moeilijk te bewerken thema zijn gewrocht, maar de
vondst van de Groninger A. Smit,
waarvan de kern op diagram staat.
A. Smit

van A. Smit", waarop lakoniek volgde:
„Dat is mijn vrouw, indertijd mijn verloofde
" Geen wonder, dat in dammerskringen A. Si :t niet was te vinden. Wat belangrijker is
wellicht de
en dat is
straf voor de „schuilnaam"
de reden, waarom de vondst nog eens
op diagram verschijnt: het geheel

——

Damrubriek
deugt niet! En dat, terwijl we dit
standje tientallen malen aan liefhebbers hebben getoond. Wat is het geval?
Na 6, 1 speelt zwart niet (45) maar
(15!) (18) (34) (30) (38) met remise:
een desillusie voor de vindingrijke

MUSEUM DAMPLEIN
nieuwe Edammers willen in een mooi
oud huis wonen. En het kan haast niet
anders, of het stadsbestuur geeft aan
dat streven steun en leiding. Wat wij
aan aanpassingen, in passende stijl, bij
de „moderne tijd" hebben gezien, is
voorbeeldig en getuigt van een fijne
smaak, een gevoel voor sfeer en een
juist begrip voor de toeristische (dat is
tevens: economische) betekenis van dit
stadsjuweel. Dat mochten gemeenteraden die zeuren over een stuk of tien
huisjes op 'n monumentenlijst wel eens
bedenken!
Belangrijke gebouwen buiten de
grootscheepse kerk. die in de vijftiende
eeuw aan St. Nicolaas werd gewijd en
die nu in de steigers zit en zodoende
maar een deel van zijn schoonheid

toont? Ja: midden in de stad waar het

Dam heet (het wemelt er trouwens van
kernachtige straatnamen) noemen wij
de ranke kerktoren (speeltoren) met
zijn carillon uit 1561, welk gebouw ver
uitrijst boven de huizen en de grachten. Daar dichterbij verrijst aan een
pleintje het statige stadhuis met koepel,
gebouwd in 1737, terwijl aan de andere
zijde van de bijzonder hoge pijpbrug
(met banken om over de gracht uit te

'

—

—

avond bij herhaling aan de leden te tonen, opdat de animo voor het spel
nooit verslapt.
Van dezelfde auteur is ook bekend
het volgende treffende miniatuur:
9, 10, 18, 26, 27, 36/24, 25, 35, 40, 41, 43,
48; opl.: 25—20, 15, 31, 42, 34, 15, eveneens propagandamateriaal van de eerste orde.
Zeer
teressant is het volgende:
Voor de Kring voor Damproblematiekcompositiewedstrijd 1968 wordt in één
der drie delen als opdracht gesteld: „In
de ontleding moet wit een zwarte dam
slaan; het stuk, welke de zwarte dam
slaat, moet in het verloop van de verdere oplossing worden geofferd." En in
een ander deel moet éénmaal een
1-2-3-slag voorkomen en minstens
tweemaal een 1-2-slag. Is elk der afzonderlijke opdrachten reeds moeilijk
genoeg, v. Meggelen presteert het, al
deze opdrachten in één probleem te
verwerken. Die topprestatie vinden we
op het laatste diagram.
H. v. Meggelen, Hoogeveen

le publ.

—

—

—

—

—

7, 9, 10, 17, 25, 26, 30, 36, 37/19,
28, 32, 35, 38, 41, 43, 47, 49.
wint spektaculair door 42 (de
1-2-slag) 13! (de 1-2-3-slag) 4.
44! (de tweede 1-2-slag) 31! (de zwarte dam wordt geslagen door een stuk,
dat volgens opdracht weer wordt geofferd met tevens de derde 1-2-slag) 2,
met bekend motief: een fenomenale
prestatie!

R. BERGSMA, Terhorne.

internationaal

.

correspondentieschaak

van een gezellige antiekwinkel, een
voortreffelijk gerestaureerd woonhuis
uit de Gouden Eeuw (nu leeszaal) en
een particulier pand vormen er een
uitzonderlijk fraai rijtje. Maar, alweer,
kijken) het nu winterse oudheidkundi- zulke architectonische „gehelen" zijn
ge museum met een pracht van een hier niet zeldzaam.
vroeg-zeventiende eeuwse gevel prijkt.
Edam is een stad met grachtjes en
Het museum Nieuwenkamp is ondergemet sluisjes en bruggetjes, waarook
pand
1659,
bracht in een riant
uit
daar
dicht bij. Het oudste en meest beroemde onder smalle ophaalbruggen, zoals de
gebouw van Edam is intussen het
bekende Kwakel(brug) met één hefvijftiende eeuwse, geheel van hout
op
opgetrokken huis
de hoek van de arm. Aan de Schuttersgracht staan ook
Eilandsgracht, met nog echte glas in twee theekoepels (op de manier van die
lood ramen: men waant er zich ver- in Franeker en Akkrum, maar rianter)
plaatst in de middeleeuwen! Tegenover en
aan de de buitenzijde vinden we het
en naast dit brokje romantiek staan ook prachtige geheel
van gebouwen (deels
al weer gave antieke gevels, die om een
hout),
dia vragen, maar staan die niet in in
waarvan het GemeenlandsEdam?
huis (achttiende eeuw) het stylvolle
Laten we daarom maar eens
ook centrum vormt. Hier zetelt het zo belangrijke Hoogheemraadschap van de
niet veraf
naar de vroegere Kaasmarkt gaan, die tegenwoordig naar de uitwaterende sluizen in Kennemerland
oprichter van het Nut, het Jan Nieugebouw is er
wenhuyzenplein heet. Daar staat de en West-Friesland. Eén
nog
in restauratie, maar nu al kunnen
oude Waag (met de deuren open,
waardoor we een blik kunnen werpen we bij de „kuier" door en om Edam
op de ouderwetse werktuigen, die eendit unieke complex als een „must" aanmaal de beroemde Edammer kaasjes prijzen. En verder:
de helft is u nog
maakten, die er nu nog
zoals we
aangezegd,
niet
zo
mooi
is Edam, de
kunnen lezen
naar elk gewenst land
pui
aantrekkelijke
kunnen worden. Een
stad van schoonheid en van kaas).

1, 6,
23, 24,
Wit
eerste
4, 7—lo, 13, 17, 22, 27/15, 18, 20, 2R
31, 33, 40, 41, 49.
Op bijzonder fraaie wijze wint wit
een vondst
door 14, 1 (45) 9 (33) 44!
op zichzelf!
4 (39) 11, 11—6. Echt
een standje, waard om op iedere club-

—

Mulder v. Leens Dijkstra
meester

De „diskes" staan er in lange rijen
naar schatting bedraagt hun aantal zo
in alle straten en
rond de 350 stuks!
wel midden op de rijweg. Het plezierige
gevolg is, dat je er rustig aan twee
kanten langs kunt lopen en dat doen
dan ook duizenden, vooral vrouwen.
We zagen er ook Volendamse dames in
klederdracht en al evenzeer vrouwen
van Marken, maar die hadden hun
mooie dracht verpakt in een modern
kledingstuk tegen de kou en dat zag er
als geheel niet bepaald stijlvol uit. Er is
op deze markt van alles en allerlei, in
variërende hoeveelheden en kwaliteiten te krijgen en daar de Noordhollanders gezellige mensen zijn en de
..kraam-heren" hun mondje ook wel
kunnen roeren, ademt die kramenmarkt
een heel bijzondere sfeer. Dat is dan
ook de WV-attractie waar Purmerend
op mikt. Werkelijk, wie op een dinsdag
in de buurt komt, wandele eens langs
de lange kraampjesstraten. Kijken kost
niks.

auteur.
Weliswaar is er enige troost, getuige
het tweede diagram, dat ook reeds
verscheen in onze rubriek van 2-l-'65,
maar nu om herhaling vraagt.
H. v. Meggelen, Hoogeveen

10, 13, 20, 24, 30 (48)/ll, 33, 35, 39, 44.
Wit wint wonderbaarlijk door 6, 1
(45 gedw.) 33—29 (33) 4, op (50) 22,
29, dus niet (50) maar (39) 22 en
22—6. Meer dan eens hebben we aan
Groningers gevraagd, wie toch wel die
A. Smit is, maar zowel bij partijspelers
als bij problemisten was deze naam
vorige week de
niet bekend, tdat
bekwame, sinds jaren niet op bezoek
geweest zijnde Groninger problemist
Herman van Megge'-m (nu al weer jaren te Hoogeveen) even langs kwam.
Hij zette de stand van het eerste diagram op het bord als een eigen vondst.
Wjj repliceerden prompt met: „Dat is

trips

Toen we dezer dagen voor een ander
doel in Purmerend waren en hoopten
ook enige tip voor trips-ideeën op te
doen, werden we wat teleurgesteld. Nu
ja, we hadden in het Kunstreisboek dit
Noordhollandse stadje al pijnlijk gemist, maar dat kon ook een vergissing
zijn. Evenwel, met een stadhuis van
1912 en een kerk van 1853, met weinig
mooie oude gevels konden we best
begrijpen, dat VVV Purmerend een
vouwblad verspreidt met de ene kreet:
onderbreek uw vakantie één dinsdagmorgen voor Purmerend. Waarvoor e.i
waarom? Dat werd ons onmiddellijk
duidelijk, want het was dinsdagmorgen,
toen wij in Purmerend arriveerden. Er
was ons al verteld: zet de auto maar in
de Beemster neer, want je komt de stad
niet in. Dat bleek een beetje mee te
vallen, maar wel is het zo, dat het
centrum van Purmerend tot ver in de
middag voor alle verkeer gesloten is.
Trouwens, je kunt er niet eens rijden,
nog niet op een fiets. Dinsdag is het
namelijk marktdag en niet alleen voor
boeren en veehandelaren, maar er is
ook een grote kraampjesmarkt aan
verbonden.

Wat is nu het opvallende voor de vele trapgevels getuigen. Later kon
„culturele toerist," als we het zo eens Havard Edam tot een van de dode

noemen? Niet alleen, dat de
woorden waar zijn die op de VVV-folder prijken: „Edam. stad van schoonheid met Hollandse (ja: terecht Hollandse) architectuur uit de 15de tot de
19de eeuw". Die waarheid zie je, zodra
je de eerste stappen in de straten zet
(Edam moet men te voet doen om etten volle van te genieten). Maar wat
meer zegt: Edam is een museum. Bij
deze woorden horen wij al meewarige
klanken van burgemeesters en zien wij
raadsleden misprijzend hun bollen
schudden, want wat is er nu vreselijker
dan een stad die er als een museum
uitziet? Wel, dat is de stad (of het
dorp) die zijn schoonheid en eigenheid
voor stuitende „moderniseringen" inruilt en zo tot een saaie stijlloosheid
vervalt. Edam museum dus. Maar: een
levend museum, waarin grote activiteit
heerst, terwijl het er toch stil en rustig
is. Zo stil en rustig, dat van alle kanten
zenuwlijdende randstedelingen met een
behoorlijk gevulde beurs in Edam, waar
ze maar kans zien, een oud huis kopen,
het vorstelijk laten inrichten en meesterlijk restaureren en er prinsheerlijk
gaan wonen. Vooral kapitaalkrachtige
Amsterdammers zetten er zich neer en
alom wordt dan ook gerestaureerd.
Bovendien waakt de vereniging Oud
Edam voor de hier nog allerminst
zeldzame oud-Hollandse schoonheid
van gevel en brug, waterpartij en
bovenlicht. Zodoende zijn storende
puien en ontsierende gevels te tellen.
Ze dateren vaak nog uit de tijd, dat
Edam nog niet zag waarin zijn kwaliteiten liggen, namelijk in het vlak van de
oude bouwkunst als kostelijke herinnering aan de grote dagen van deze stede.
Dat was in de Gouden Eeuw, zoals de

voor

Kraampjesmarkt
in Purmerend

„U treft net de goeie. Dit is de oprichter van Oud-Edam", zei de kwieke
knecht van een ambachtsman, in wie wij een installateur of loodgieter menen
te hebben gezien. Wij vroegen naar een bepaald huisje in Edam en wilden
tevens een mondvol lof kwijt over de schoonheid van dit stadje, dat wij toeristisch uitvoerig hebben bekeken, maar waarvan wij toch waarschijnlijk nog niel
alle moois hebben gezien. Het ligt voor de hand, dat de aangesprokene met zichtbaar genoegen onze waardering incasseerde cv zich toen de woorden liet ontvallen: „-ja, wat is Edam een prachtstad, hè?" Wij hadden al eerder opgemerkt,
dat de Edammers „wijs" zijn met de stad die naar een dam in de Ee it genoemd,
want toen wij in een restaurant een stukje zaten te eten en met de waard in gesprek raakten, bleek die een geestdriftig lid van de vereniging Oud-Edam te
zijn en kondigde hij aan, dat er nog grootse restauratieplannen op stapel staan,
waardoor Edam nóg eens zo mooi zal worden (wat bijna niet kan, zo menen wijl.

mogen
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Toen tien jaar geleden Kornelis Dirk
Mulder van Leens Dijkstra zich ont
gezondheidsredenen uit het openbare
schaakleven terug moest trekken, betekende dit voor de schaakclub Philidor een geduchte tegenvaller. Deze
schaker was namelijk jarenlang een
van de pilaren geweest waarop het
succes van het eerste tiental rustte; hii
verloor maar zelden en bovendien was
hU een stimulerende figuur in het clubleven.

Een tijdlang leek het er op, dat hij
voorgoed verloren was voor de schaakwereld. Hij trok zich terug op zijn boer-

derij te Wier en schaakte niet meer.
Maar op een goed moment kon hij het
toch niet meer laten. Oude liefde roest
nu eenmaal niet en zo kon het gebeuren dat hij tóch weer begon te spelen:
wel niet op de gewone manier maar per
brief. Het aantal brieven uit ver verwijderde landen dat op zijn boerderij
bezorgd moest worden begon gestadig
te groeien. Uit alle delen van de wereld
komen nu de zetten die ten doel hebber.
Mulder van Leens Dijkstra een nederlaag te bezorgen.

Maar in de rust van zijn huiskamer,
die uitziet over het wijde Friese land,
vindt hij telkens weer sterke tegenzetten. Tegenzetten die hem aan de top

Schaak-Varia
brachten van het internationale briefschaakwezen. Want de vijftigjarige
Mulder van Leens Dijkstra heeft in
correspondentiewedstrijden thans tweemaal een zogenaamd meesterresultaat
behaald. Dat betekent, dat hij op de
de
eerstvolgende
vergadering van
International Correspondence Chess
Federation (1.C.C.F.) benoemd zal
worden tot internationaal correspondentie schaakmeester. Hij is de eerste
Nederlander die deze eer te beurt zal
vallen en het is de bekroning van een
unieke schaakloopbaan. Hieronder de
nieuwe meester in actie.
Wit: K. D. Mulder van Leens Dijkstra. Zwart: A. Arrequi (Argentinië).

22. asxb6, TfB—cB
, Pxb6 had wit de bril(Op 22
jante weerlegging 23. Txb6!, Txb6; 24.
Lxcs, Tb2; 25. Pf4, TdB; 26. Pe6, Td7;
27. Pxg7, Kxg7; 28. Ld4f en 29. Lxb2
in petto. Een model-combinatie!)
23. Le3—f4, TcB—dB; 24. b6—b7,
PaB—c7.
Txb7 wint 25. Lxd6,
(Op 24.
Txbl; 26. Txbl, Txd6; 27. TbBf).
25. Lf4—e3!, TbBxb7.
, Pxb7; 26. Txb7!, Txb7;
(Of: 25
27. d6, Tb2; 28. dxc7, TcB; 29. Ldst,
KhB; 30. Le6!, Txc7; 31. Tdl en wint).
26. Le3xcs, Lg7—b2.
(Een fout die niets meer bederft omTxbl; 27. Txbl, Pxc4 wedat 26
gens 28. Tel! onmiddellijk verliest).
27. Lcsxd6!
, Txd6;
Zwart gaf het op. Na 27
28. c 5is het uit.

...,

Probleem nr. 875 van J. Youngs.
(le prijs „Providence Journal" 1947).

Konings-indische verdediging.
I. d2—d4, PgB—f6; 2. c2—c4, g7—g6;
3. Pbl—c3, LfB—g7; 4. e2—e4, d7—d6;
5. g2—g3, 0—0; 6. Lfl—g2, c7—cs;

7. d4—ds, PbB—a6.
(Zwart stuurt aan op de opmars

b7—bs. Hetzelfde doel kan ook nage, a6; 8.
streefd worden met 7
Pge2, TeB; 9. o—o, e 6; 10. a4, exds;
11. cxds, Pbd7; 12. h3, TbB).
8. Pgl—e2, Pa6—c7; 9. o—o,. TaB—
b8; 10. a2—a4, b7—b6.
(Dit wordt in het algemeen als beter
, a6; 11. a5. In
beschouwd dan 10
Bouwmeester-Heinicke,
partij
een
,
Düsseldorf 1962 volgde verder: 11
b5; 12. axb6, e.p., PaB; 13.f4, Pxb6; 14.
b3, e6; 15. dxe6, fxef>; 16. Ta 2! met gunstig spel voor wit).
11. Tal—bl!
(De witspeler beschouwt deze zet als
de sterkste van de gehele partij. De
bedoeling is op een passend ogenblik
tot de tegenstoot b2—b4 te komen).
, Pf6—eB; 12. Lel—e3, e7—e6;
11
13. dsxe6, LcBxe6; 14. Ddl—d3, a7—a6.
(Meer geschikt om wits plannen te
, Pa6, hoewel
dwarsbomen was 14
ook dan na 15. Pds, Lxds; 16. Dxds,
Pb 4; 17. Dd2 wits voordeel onmiskenbaar is).
15. b2—b4!, f7—fs; 16. b4xcs, d6xcs;
17. Dd3xdB, TbBxdB; 18. Pc3—ds!

Kampioen Tigchelaar
sterk posysjespiler
De slach is wer f allen. Om de heechste care fan Fryslan, hwat üs damspul
oan giet, Is koartlyn to Ljouwert wer
hiel fül striden. De feteraen Tigchelaar
fan Parregea hat foar de njoggende
kear it kampioenskip bihelle, hwer't
wy him ek fan óf dit plak, fan herte
mei lokwinskje. Hjiründer it forrin fan
in spul dat Tigchelaar yn 'e léste kampioenskriich spile mei wyt tsjin J. D.
Hokwerda fan Wurdum. Hjr blykt ek
wer üt, hoen sterke (posysje-) spiier
de kampioen is, foaral yn it einspul.
wyt:
wyt:
swart:
swart:
1.31—26 20—25 26.49—44 11—17
2.37—31 14—20 27.44—40 13—18d
3.32—27 17x37 28.43—39 18—22d
4.41x32 12—17 29.40—35 16—21
Ix2l
5.47—41 10—14 30.31x11
6.32—27 a 17x37 31.39—33 2—7
7.41 x32 11—17 32. 48—42 4— 9
8. 33—28 b s—lo 33 35—30e 20 x4O
9.34—30 25x34 34.45x34 9—14
10.44x24 20x27 35.34—30 7—ll
11.32x23 13x44 36.42—37 11—16
12.50x39 15—20 37.37—31 21x41
13.40—34 B—l 3 38.36x47 16x36
14.34—30 20x40 39.46x26
6—ll
15.35x44 10—15 40.47—42 22—27
16.39—34 15—20 41.26x28 11—16
17. 34—30 20 x4O 42. 30—25 3— 8
18.44x35 19—24 43.28—23 f 17—21
19.31—27 7—ll 44.29—24 14x32
20.42—37 14—19 c45.42x22 21—26
21.37—31 24—30 46.25—20 26—31
22.35x24 19x30 47.20—15 31—37
23.38—33 9—14 48. 15—10 37—41
24. 33—29 30 x2B 49. 10— 5 jowt op g
25. 27 x2O 14—20
a. Hjir mei net 34—30 mei 39x10 spile
wurde, fanwege swart: 17—22 ensf.
b. 34—30 mei noch net.
c. In moaije set op it goedt ituit Wyt

(Slechts is 18. Txb6, Lxc4; 19. Lxcs
, Lxc3; 20. LxfB, Lxe2
wegens 19.
stuk).
een
en zwart wint
Le6xds;
,
19. e4xds, PeB—d6!
18
tegenaanval
op c 4).
(Opnieuw
20. Tfl—cl, TdB—bB; 21. a4—as!
,
(Gebaseerd op de wending 21
Pxc4;
Txbl,
bxas; 22. Lxcs, Txbl; 23.
24. d6!).
, Pc7—aB.
21

mei nou net 35—30 spylje

d.' Twa minder goede setten. Syn sterke rjuchter-side set swart nou sels
hwat fêst.

e. Twang, fanwege swart: 20—25 en
9—14.
f.

Net 42—37 of 29—23 fanwege sw.:
14—20 en B—l3.

Wit: Khl, De 2, Tas, La 7en h3, Pb3
en h5, pion f 6(8 stukken).
Zwart: Ke4, Le3, Pds en d 6(4 stukken).

Wit speelt en geeft mat in twee
zetten.
Oplossing in de volgende rubriek.
Oplossing' probleem nr. 874 (Hartong
en Eerkes): mat in drie zetten door
, Tal; 2.
1. Lg4—f3! Varianten: 1
,
Pcs,
of
1
2.
of
1
6,
Tbl;
Pd
, Tdl; 2. Pd 2, of
Tel; 2. Pc 3, of 1
.., Tfl; 2. Pf6, of 1
, Tgl; 2.
Pg3 of 1
, Thl; 2. Pgs enz.

H. KRAMER,

Cederstraat 43,
Leeuwarden.
(ADVERTENTIE I.M.)
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en bij zware of
hardnekkige verkoudheid

\
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POTTER'S CATARRH
PASTILLES
Alleen bij apothekers

■

en

drogisten

|

No. 6. N. N.

Frysk damspul
K. Op 41—46

of 16—21 folget wyt:

23—19, en op 41—47 wyt: 22—18,
wylst B—l 2 of B—l 3 oennacht
bringt.

Nou earst twa problemen,
No. 5. W. v. Althuis, Dronryp,

Swart: 3, 9/11, 17. 25, 31 en 37 (8).
Wyt: 19, 22, 28, 29, 40, 43, 46 en 49 (8).

Swart: 2,4/9, 11. 13, 14, 18, 19 en 36(13)
Wyt: 20, 25, 27, 28. 33, 34, 38, 39, 42/44,
47 en 49 (13).
Hjir folgje noch twa einspullen, dy't
om 't se sa moai binne, beide mei dogge yn 'e oplos-kriich. Foar elts wurdt
ien punt jwn, en foar alles jildt: wyt
begjint en wint.
No. sa. Swart: 4, 7, 12, 15, 16, 18, 23,
en 26 (8).
Wyt: (E. v. d. Woude, Hallurn.) 30,
32, 34, 37, 38, 40, 42 en 47 (8).
No. 6a. Swart: 4, 6, 7, 13, 15, 16, 20
en 25 (8).
Wyt: (IJ. v. Dijk, Easterlittens) 31.
32, 34, 35, 40, 45, 47 en 50 (8).
Briefwikseling oan
W. F. BAKKER, Himmelum 3.
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u hebt recht op een leven zonder loeren
Het leven laat steeds minder ruimte voor intimiteit. Zelfs in tiw eigen huis wordt u bespied

gewild of ongewild. Levolor aluminium jaloezieën
laten licht en lucht door - maar zelfs de meest
onbescheiden blik kaatst af op koel, glanzend

gelakt Levolor.
Levolor: modern, tientaTfen tinten, de sterkste
Jaloezie die voor geld te koop is. Gemaakt van
Alcoa aluminium en u weet Alcoa is de grootste
aluminiumproducent ter wereld.

jaloearïe-bon
Ja, ik voel wat voor een onbespied leven. Stuur
mij snel inlichtingen over Levolor jaloezieën en
geef mij ook het adres van de dichtst bijzijnde
Levolor adviseur.

Mevr./Mej./de heer

-

■LEVOEOR
TE KOOP AANGEBODEN:

Voor direct vragen wij

DIVERSE MATERIALEN
afkomstig van sloopwerkzaamheden aan het gebouw
van het Onderlinge Boerenverzekeringsfonds Sophialaan no. 1-2, w.o. pl.m. 30 ml verchroomde trapleuning,
grote eiken trappen plus smeedijzeren leuningen.
Verder 2 stuks z.g.a.n. oliestook centrale verwarmingskachels met inbegrip van alle appendages, evt. leidingen

en radiatoren.
Voorts pl.m. 50 T.L.-armaturen, plastic golfplaten, betontegels en. geheel gegalv. fietsenrekken.
Ook nog 300 m 2eikehouten lambrizering met eiken
deuren en kozijnen.
Verder nog pl.m. 200 m 2eiken parketvloer, enz.
Te bevragen dagelijks op het werk bij de heer Sj. v.
Wijk.
Overige inlichtingen Fa. A. Jager N.V., Tel. 05945-2192,
Hoofdstraat 92—2, Midwolde (W.K.).

Wij hebben deze week
bijzondere aanbiedingen van

GEBRUIKTE AUTO'S
Primula 1967
Simca 1000 GLS
1 iat

radio, slaapstoclcn. type 1966

Citroen DS 1964
Opeis Rekord 1963-1964
DKW Junior 1964
Peugeots 404 1962 " 1963
Fiat 1100 1964

I

I

Garantie

- financiering - inruil

AJJTOBEMIJF
HAGO N.V.,
Tweebaksmarkt 47-49
Leeuwarden Tel. 05100—28544

-

Zaterdags geopend van 10 tot 5 uur

In open envelop (12-ct postzegel) sturen aan:
Kwint n.v., postbus 3131, Rotterdam. Tel.: li 4711

I

1

ACTIEVE VERKOPER
die onze cliënten prettig kan helpen.

HOFSTEDE VAN DE NIEUWESTAD
Aanbiedingen na 6 uur of na telefonische
afspraak 34095.

N.V.MAGHINE
FABR EK

A.BIJLEN6A
CCI A/APflpy

JLLLU WH 11LIL 11

I

// / wordt het wel héél modieus. \\
/ /7n th'otuw voorjaarskleuren. \

If\\ /
I / \»/

CX?*
q/ÏJ}
*'~

L-»/\ V
/ &Ci

f

ft*

tjPvJvi

v"^, \

\

\\

\\

De zachte poudre-linlen
mgen zeker voor een
7k
*"*/« romantiek. !HD
Maten: 36-46

QJ*
/^v
""*'" Wl^

VROOM & DREESMANN

fabrikantevan
kaasbereidingsapparatuur

heeft nog
voor een

plaatsingsmogelijkheid

ervaren
rvs-plaaiwerker

conslructie-bankwerker

aankomend draaier

U kunt ons bezoeken aan
de fabriek, Zwettestraat,
dan wel schryven of bellen
(na 18.00 u. tel 2R120)

Maar
/ f/ondeugend.
\'\
met
die
grappige
/
/ / vtfrtonfe *«oo#w ot <fo \
I brutale ceintuur erbij

Hotel Oostergoo te Grouw
Op het kantoor van een exporthandel te Leeuwarden is per 1 mei a.s. plaats voor een

aankomende kantoorbediende (mnl. of vrl.)
Mulo- en typediploma strekt tot aanbeveling.
Schriftelijke sollicitaties onder nr. 1321.

GEVRAAGD:

ervaren bulldozermachinist
A. Zuidema, Sexbierum
tel, 05179-283

Gevraagd tegen half april

JUFFROUW
voor koffie- en drankbuffet
CHEF DE RANG,
GOMMIS DE RANG,
GARDE MANGER
COMMIS DE CUISINE
KNECHT algemene dienst
LEERLING " KOK
voor snack- en grillroom
Schriftelijke sollicitaties met
ten en foto aan de directie.

afschrift van

getuigschrif-

DE HERVORMDE STICHTING KINDERZORGFRIESLAND
vraagt voor haar internaten

een juffrouw
voor de huishoud
ken.
Salaris afhankelijk van
opleiding, leeftijd en ervaring.

Sollicitaties worden gaarne

ingewacht bij de directeur
der Stichting, Johan Willem Frisostraat 20, Leeuwarden, tel. 05100—23073.

STUKADOORS
gevraagd
Fa. H. Vlagsma,
Secr. Haitsmalaan 57,
Bolsward
Telef. 05157—2631
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Praethoekje

foar

Fryske
de bern

muoikesi

Jimme sille it wol net sjoen ha, maar in dei as liwat lyn stie der in pertret yn
de krante fan in dlde man, dy't der noch tige fleurich op stie en in pypke rookte.
Dy alde man mei dat pypke wie Omke Jan. En dy omke Jan is de heit fan dit
praethoekje, sa soene wy it tominsten wol sizze kinne. Hwant hy is der mei bigoun en hy die it likernóch krekt sa as wy it nou noch hawwe, mei leskes en in
riedsel. En in hiele soad nammen fan briefkeskriuwers. Ik leau net dat der in
oare krante yn it lan is, dy't san bernehoekje safolle jierren halden hat, sünder
dat der folie oan foroare is, eins neat is der oan foroare. Allinne syn frysk wie
hwat oars as wy it nou skriuwe... In hiele bulte heiten en memmen fan jimme,
miskien ek wol paken en beppen, witte noch wol fan omke Jan syn praethoekje.
Hy die oars ek in protte wurk, hy hat ek fryske boekjes makke. Syn namme is
J. K. Dykstra, mar elkien neanit him omke Jan.
Dizze omke Jan is hjoed (tüsdci) 75 jier wurden. Jimme kenne him net, foar
jimme is tt in pake ynpleats fan in omke. Mar yn dit praethoekje woe ik it efkes
oer him ha en him fan herten lokwinskje mei syn jierdei. Dêr ha jimme grif neat
op tsjin, tocht ik. It wie doetiids allegear sa hiel oars as nou. Wy praete en léze
en skriuwe folie mear frysk. Doe fcoe hast gjin minske frysk skriuwe, wie 't net
raer? Op de skoalle die men der neat oan, masters praetten noait frysk, dat hearde net sa, toc/it men. Fan dizze omke ha in hiele soad minsken it frysk lézen en
skriuwen leard. Ik tink, dat er nou noch faek yn üs praethoekje omsneupt en
dan tinkt er miskien wolris: Dy bern har heit of dy har mem. hat my ek noch
skreaun!-

De briefkes:
Janke v. d. Meer, Seisbierrum gg: |
Hast wol nocht oan it typen? Ik doch
myn briefkes ek op 'e mesine, ik soe it
net graech mear oars wolle, hwant it
giet gans hurder. Ja. wy ha moai waer
hawn.
Akke v. d. Meer, id. gg: Ja, der lei in
aerdich stikje iis op'e sleatten. Mar wy
ha der nou net folie mear oan. Is der al
in nije juffer of master?
Wisse Zantema, Boazum: Hoe giet it
mei de douwen, wolle se wol hwat fan
dy witte? As se nou oer 4 wiken mar
goed wend binne! Jimme hiene wol
wille op it hea.
Klaes Zantema, id.: Hawwe Frans en
dy in skou? Dy binne it farren wol
wend. Woe it hwat mei it seil?
Aeltsje Zantema, id.: Ja, as der in
rapport yn sicht is, reint it rippetysjes.
Us Durk sit ek alle dagen al swier to
learen. Hoe soe it komme mei dvn
sifers?
Jetske Adema. Koarnjum gg: Ja,
krekt op'e dei fan it praethoekje is dyn
jierdei. Ik fylsetear dy wol! Hast in
goede dei hawn?
Maeike van Dyk, Miedum: Ja, dat
reedriden sjogge wy ek altyd nei, darts
moai. It sü wol opknappe by jimme. Nij
bihang en nije ferve dogge in soad!
Antsje Tjerkstra, Lekkum: Ja, ik ha
de bern der al oer heard. dat der wer in
wedstriid wie foar kleuren en opstellen.
Hwat is kógeljen?
Klaes van Dyk, Miedum gg: Nou sille
de keammerkes wol moai wêze. It
knapt der altyd sa fan op. Ik sjoch alle
<kearen nei it reedriden, dat üntkomt
my net.
Minne Buwalda, Doanjum: Mankearde dat skiep neat? As in skiep efteroer
leit kin it dan sels net wer oerein
komme? Krekt as in skyldpod. dy kin
dat ek net.
Jantsje Anema, id.: Nou, dat sü der
om wei gean op'e souder. Bitinke jimme
sels de stikjes? Soks diene üs bern ek
wolris, wy hiene dêr soms wol mear as
tsien bern boppe.
Luutske v. d. Plaats: Ja, ik fyn
toudounsjen ek moai, mar ik doch net
mear mei. Dy tüd is foarby. Ha jimme
sa'n waerme skoalle?
Jantsje Smit, id.: Dat wie moai, sok
skoaltsje-boartsjen. Hwer hiene jimme
al dy echte boekjes weiT
Jetske Anema, id.: Dat wie moai, sa'n
reiske. Jimme wenje dêr net sa min,
samar by de ófslütdyk. Fynst it moai by
de sé?
Jan Plantinga, id.: Hwat moai, dat
jimme hwat krigen. Hwat is it foar in
plaet? Stiet de musyk op of sjongen?
Luizen Kooistra: Ja, dyn jierdei is al
ticht by. Hwat soest krije? Ast safier is,
hat ien miskien it earste ljipaei al foun!
Jeltsje Stien Hofstra, id.: Dou hast in
beste jierdei hawn. Ik mocht sok spul
ek wolris ha, hwant in knappe fyts haw
ik net iens en myn horloazje rint op ien
dei in ure foar. Hwat in soadtsje, net?
Tettsje de Leeuw, Grou gg: As beppe
nou earst mar wer hwat flugger wurdt,
dan hat pake it ek net mear sa drok.
Rein sil wol hiel hwat 0P9tekke ut de
.,
krante!
Sierd de Leeuw, id. gg: Kaem it fan
dat snoeijen, dat it hüswurk net sa best
woe? Mar ik sioch wol. dou bist al wer
aerdich soun! Bist al wer nei skoalle?
Jitske Nauta, Bitgumcrmole: Op Skiermuontseach is it wol like moai, hear. As
Ik
it mar trochgiet. dat is it fornaemstehjir
ha der neat fan sjoen, dat de bern
kaerten forkochten. Miskien komt it
noch wol.
Jetske Folkertsma, Aldeboarn gg: Ja,
as wy mei de boat dy kant üt komme,
sjogge jimme üs grif, dat komt klear.
Wy kinne by jimme hüs oan 'e wal, dat
is maklik. Moai, dat heit safolle forhaeltsjes wit! Dêrom kinstou se fansels ek
sa goed bitinke!
Eke Jansma, Wurdum gg: Moai wie
wiest
dat, sa'n kleurige brief. Hwerom
nel dokter? Wie Ulbe thüs op syn
,
jierdei?
,. _,
,
Trynke Schoustra, id.: Hast al nei de
generale west? En wie it moai? De bern
meije der by üs ek meastal hinne. Hast
wol noch oan hantwurkien?
Halvdan Hoekema, Südhorn: In dikke

'

.

_

"

De twa kabouters

.

_

..
.

Der wiene ris twa kabouters, Ping en
Op' in dei wiene se oan it boarts.ien
mei Tido harren houn.
Doe kaem harren freon Pangsi. hy
roun hiel hurd.
Hy róp: „Dy hekse. witte nmme wol.
dy sit my efternei!
Meitsje dat jimme fuortkomme. Ek
Pong

.

jimme hountsje!"

Se makken dat se fuort kamen alle
3(Mar hiene net sjoen. dat de hekse
al boppe harren fleach.
..„.»_
se
se har. mar doe tdat
Doe forstoppen gjin
En
kabouter.
der wie. seach se
kaem üt. hwant dy wiene efter har
Hja stieken in lüsiefer oan en stieken
hwat hout yn 'e bran. dat brfinnende
En doe..'., helden »h
hout tsiin de hekse har rech oan.
Sadat dv libben forbranrie! doe feest.
Hwat fierden de kabouters
En Ping. Pong. Tido en Pangsi libben
noch lang en lokkich.
(dit is fan Jelle Brouwer)

erse
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en in meagere klown, krekt as op 'e
film. Hwat sil dat moai west ha, dat
mf-arke. Dat wie yn Grou, tink! En

kadootsjes!
Sytse de Boer, Boarnsweach gg: It iis
is al wer fuort, net? Wy ha der nou ek
nt>at mear mei nedich. Wy ha ek al wer

safolle

sm

oan boatsjefarren.
Hinke Ferwerda, Stiens: Ja, it gie net
sa hiel best mei de hurdriders. Mar dy't
it hurdste kin, moat it ek mar winne,
soe'k sizze. En dy Maier. dy koe der
hwat fan!
Koos Zantema, Kimswert: By üs hat
de tv doe ek hieltyd oan stien. Ik roun
der wolris even by wei, hear, mar de
oaren bleaune sitten. Ja. brinta is
lekker, dêr groeist fan!
Maeike Janke Wassenaar, Hallurn gg:
It sil der wolris ütnaeije, in houn en in
stikmennich katten by inoar. Ja, as je
san poeske op'e poat stean geane, dan
komt der hiel hwat los! Ik skrik der ek
altvd sa fan.
Nynke Dora Wassenaar, id. gg: Né,
wy ha noait swimmen leard, soks wie
der net. De jonges learden it sels,
meastal yn 'e feart. En famkes swimme,
dat founen de minsken sa raer! Ik haw
it letter noch leard.
Tytsje Wassenaar, St. Japik: Fynt
Marjan dat sa moai, ast har hier
kjimst? Dat sil moai wurde, san hiel
doarp. Wy ha soks ek wolris dien, mei
de trédde klasse makke ik sokke
dingen. In toverbosk mei kabouterkes
en elfen ha wy ek alris makke.
Cor Bouma, Ferwert: Dêr wiest ek
alris wer, dat is in hiel skoft lyn! Léze
jimme ek al fan Pip? Wy ha it ek lézen.
Ellie Homstra, Grou: Dus dou woest
ek wol yn.de krante. Nou, dêr stiest al.
Hwat is pake al ald. net? Hwerom hiene
jimme moandei frij?
Wytske Kooistra, De Ryp: Nou, dat
wie wol in hiele drokte mei de jierdagen. Jimme ha altyd sokke greate
jierdei-bisites, net? It is ek wol gesellich sa ris allegear by inoar. Dus dou
hast der in kammeraetske by. dat is
aerdich.
Skoalle Hallurn. Nou haw ik fan
jimme allegear twa briefkes. Ik nim se
fuort allebeide, dat kin hjoed om de
romte wol lije.
Ibele Boonstra: Fan dy foun ik mar
ien brief. Vn hokker boekje léze jimme
nou? Dat sil wol in hiele bron west ha,
hwant sok spul wol wol brSnnel
lepy Boonstra: Kinst de tafel goed üt
de hoüe? Dan dy fan 7 nou mar leare!
Hast ek nei de trouwerij west?
Sjoukje Wyminga: Ha jimme fügeltsjes? Hwat kinne sokke hountsjes it
moai dwaen, net? Hwat hat dat nichtsje
in moaije namme!
Jopie Hoekstra: Kin jimme juffer sa
tekenje? Mar dou kinst it ek wol, hear!
Kenst de tafel fan 7 ek al?
Siebe Vlietstra: Hwat learst üt it
musykboek? En hwer léze jimme yn?
(ADVERTENTIE LM.)

Hwat wie dat foar in boat? Ik tocht dat
der yn Hallurn net folie boaten wiene.
Dêr by de brêge leit al ien.
Otto de Vries: Hiest net tocht dat ik
al in beppe wie? Nou, it is wol sa. Myn
beppesizer wennet net sa fier fan
Hallurn óf. Hwat in grou lesboek wie
dat!
Tineke Rienks: Nou. dat famke koe
bitiid sjonge, hear! Mar it sil wol in
grapke west ha. Hwat skeelt Pier? Ik
skriuw him in kaert hear!
Carla Eygenraam: Dus jimme prakkeseare al oer trouwen. Dou hast it
noch wol even oan tiid. Op in flat. hiel
heech, dat is moai! As dit yn de krante
komt, bist dan al üt Hallurn wei?
Sjoukje Bierma: Ja, dat is in spul. de
bern meije yn it sikenhüs gjin oare
bern op bisiik ha. In raer üngelok mei
dy boat, hear!
Willie de Jong: In blau jak is ek wol
moai. Hjir binne bern mei reade en ek
mei blauwe. Ja. ik foun de tekening wol
moai.
Anny Soepboer: Pier sil it wol moai
fine, dat er briefkes krijt. As je yn in
sikenhüs lizze, is it o sa fijn as der ris
hwat stjürd wurdt. Dyn jierdei is al
west!
Sikke Boersma: Dat wie in raer
üngelok, hear. De minsken sille wol kiel
wurden wêze. Nei Makkum? Hast dêr
wol sm oan? Hwat ha jimme nou foar
lesboekje?
Sjoukje Dükstra: Is mem har han al
wer better? Wiene jimme moai oanklaeid? Dat sil 't wol, oars is men gjin
keningiiuie en prinses, nou?

Leske 1 (maklik) oerskriuwe:
Ik skriuw ik skreau ik ha skreaun
Ik bliuw ik bleau ik bin bleaun.
Ik riuw ik reau ik ha reaun.
Ik triuw ik treau ik ha treaun.
Ik driuw ik dreau ik ha dreaun.
Ik wriuw ik wreau ik ha wreaun.
Leske 2 (slimmer) Meitsje d e
sinnen óf:
Ik moast nei hüs, hwant
Ik doarst net nei hüs, hwant
Ik woe graech nei hüs, hwant
Ik gie net nei hüs, hwant
Ik mocht net nei hüs, hwant
Riedsel: Hwa is Janke Utimo?
Oplossing foarige wike: Ik kin
fan ien folie sek moai twa folie
sekken meitsje as ik om dy sek
moai in oare sek doch. Dy is dan
ek fol.
It boek is foar Jetske Anema.

Pom

Pim en

..

....

Sjouke Jopie Hoogland: Komme der
ek noch mear kealtsjes? Jimme wenje
fansels op in buorkerij. Moatst ek
wolris meihelpe?
Sjouke Jentsje Hoogland: De femylje
mar hwat by inoar. Of bist gjin femylje
fan de oare Sjouke? Ja. ik ha eartiids
wol yn skoallebanken sitten, hear. Dat
is lang lyn! Hast nei de trouwerij west?
Douwe Sytsma: Dyn jierdei is nou al
foarby. In fyts, dat is moai. Noch trije
moanne, dan kinst witte ofst nei de
trédde klasse meist. Mar goed dyn best
dwaen.
Christien v. d. Galiën: Sjochtst der
wolris nei, as de poppe yn it bad moat?
Dat is altyd sa aerdich. Bist der wol
wiis mei, tocht ik!
Willem v. d. Meer: Ja, it bigjint al
gauwer maitiid to wurden. Der binne
al wer ljippen, hak heard. Nou wer in
auto yn 'e haven? It giet mar mal. Is de
houn al wer better?
Pytsje Brouwers: Hwat hat dyn
poppe in moaije namme. By üs wennet
in famke, dat hjit ek sa. Dou skriuwst
mar in knappe brief!
Marijke van Dyk: Hast sels ek al in
brief skreaun? Dat wie mar knap. Hoe
Kiet it mei it kealtsje?
Allegearre m hên fan MUOIKE JANT.

al eens er-gens eer-der,
'k weet niet waar, ge-zien?

in de krant
—
—

en ook hun ouVeel kinderen
ders
kennen de twee katten Pim
en Pom al. Misschien zijn ze de door
Fiep Westendorp getekende kattenkopjes al eens tegengekomen in een
andere jcrant of in één van de vijf
boekjes, die Mies Bouhuys over Pim
en Pom geschreven heeft. Die kinderen weten al dat Pom een beetje
deftige zwarte kat is, die alles altijd beter weet en dat Pim met zijn
streepjesvacht van kop tot staart,
verschrikkelijk dol en ondeugend
kan zijn. Wat er verder nog over ze
te vertellen is? Dat moet je zelf
maar lezen, want voortaan zul je
hun avonturen elke week op een
avond in deze krant kunnen lezen.

Ja, voor-al die zwar-te!
mmmm een heer!
roept Pim

He, zegt Pom, wat zie ik?
Ik lees nooit een krant,
want van inkt en let-ters
heb ik geen ver-stand.
Maar wat ik nu zie, Pim!
Kijk eens e-ven hier:
zie je dat? twee kat-ten!
Kat-ten van pa-pier!

Pom zit zacht te la-chen:
kijk nou nog eens, Pim:
één heel zwart, één streep-jes
één heel dom, één slim.
Op de he-le we-reld
zijn er zo maar twee.
Weet je het nou nog niet?
Pim schudt dom van nee.
Pom tikt op de plaat-jes:
streep-jes? dom? jij!

ja, hoor, Pim. We zijn het:
Pim.
P0m.... al-le-bei!

holt er ach-ter-aan.
Pom zegt: ei-gen-aardig.
heb ik ze misschien

MIES BOUHUYS

discodiske

Sleauwe slak,
hêldstü sa fan it gemak?
Tinkst: Hwerom soe 'k hurder rinne;
moarn kin ik der èk noch hinne?
FAkenien giet dy foarby.
Is dy soks netyn 'e wei?
Slüge slak,
komst mar amper fan it plak.
Oer item fan Mient nei Murk
hastü njoggen dagen wurk.
Is dat net in lange dür?
Tweintich tellen doch 'k der ocrl
Snoade slak,
hast oan alle bisten lak!
Hurder rinne? Hwerom ek?
Bist altyd op tiid tobek.
Hwant dyn thüs dat draechste mei
oer dyn hiele libbenswei!
Knipprint: Gretha Zijl Dam Jaarsma

-am%\\\\\l^^^

Heb-ben ze een huis. Pom?
Hou-den ze van vis?
Heb-ben ze een mand-je
voor als 't a-vond is?
Pom knikt: huis, vlees, vis-je
en een war-me mand.
hoe, roept Pim, iweet jij dat?
Staat dat in die krant?

..

Voor-op loopt een zwar-te
def-tig, wel-ge-daan
en een dol-Ie streep-kat

DE SLAK

....

Pom zegt: met die streep-kat
lach je vast veel meer.
Pim roept: 't zijn vast vrien-den
Pom knikt: wat je zegt!
Soms wel eens wat ru-zie
of een mooi ge-vecht.

Shaffy nu eens in een heel andere
I\tim <u< jiiuiiy. Ramses
twuiiiava
rol dan die van cabaretier>
van „Sammy" of als filmster in „De verloedering van de Swieps". Shaffy
vertelt het muzikale sprookje „Peter en de Wolf" van Prokofjew, uitgebracht
in stereo (ook mono afspeelbaar) bij Fontana. De voortreffelijke voordracht
van Ramses Shaffy is een genoegen om naar te luisteren. Het muzikale gedeelte van het sprookje wordt verzorgd door het Orchestre des Concerts
Lamoureux onder leiding van Roberto Benzi. Prokofjew schreef „Peter en de
Wolf" in 1936. Het werkje staat eigenlijk los van zijn oeuvre. Het is bedoeld
om de jeugd kennis te laten maken met de betekenis van de muziek, het
vertellende karakter dat muziek even goed heeft als een roman of een
verhaal. Ramses Shaffy heeft dit goed aangevoeld. Zonder er een eigen
show van te maken, brengt hij het op zichzelf pretentieloos gegeven van het
sprookje. Als toegift op deze plaat de kindersymfonie van Mozart. Mozart
schreef het werkje overigens op een leeftijd, waarop kinderen gewoonlijk
rijp zijn om naar „Peter en de Wolf" te luisteren. Om het verschil in stijl
wat te verdoezelen, heeft Benzi de interpretatie van de symfonie vermoedelijk wat aangepast aan het hoofdwerk: het muzikale sprookje. De
kwaliteit van de plaat is goed, al schijnen de mogelijkheden van de moderne
opnametechniek niet ten volle uitgebuit te zijn. Het orkest komt soms
wat vlak door. De plaat is uitstekend geschikt voor gebruik thuis en op
11,90).
schoolè (Fontana
894056 ZKY
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Voor jan,kees, willem,sjef,gerard,
charles, jim,eddie, bert, arie, jack,
philip, hans, aad, otto, joop, simon,
chris, mathieu, nico,toon, rien, cor,
timon,cock,jules,freek,gerrit,leo,
ad en alle anderen die weten dat
Dortmundereen ander woord is
voor Prima Bier, een gratis prachtige bierpul bij vierdraagkartons
wotttituttict van Oranjeboom!
jiAl^
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Hebt U wensen aangaande Uw tuin]

op met onze architect*.
Neem dan contact
om de aanwezige tuin te ord,.
helpen
Zii zal U gaarne
ruimtelijk
geheel te S cheppen
nen om zo een prettig

Tuincentrum
Repos Ailleurs,

LEEUWARDEN

V
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Gevraagd voor direct

voor trekkers en werktuigen.

voor werk Rusthuis en woningbouw te
Geruime tijd werk.

Deutz- en Fahr-dealer
Olijnsma, Giekerk,
Bouw- en aann.mij Noppert N.V. J.
OUWSTERHAULE no. 20, TEL.

„VLOT EN JEUGDIG IN

.^vüw

%

vraagt:

of jonge vrouw voor alle
voorkomende werkzaamheden. Prettige werkkring.
Salaris nader overeen te (zo mogelijk gediplomeerd) of iemand met ruime verkomen, eventueel intern. pleegervaring,
die bij afwezigheid het hoofd van de
D. Barendsen,
vervangen.
huishouding
kan
2,
Beemsterlaan
BERGEN (N.H.),
Aanmelding uiterlijk 12 maart a.s. Flat 202, tel. 20128.
tel. 02208—3070

VERPLEEGSTER

N.V. V/h Fa. H. Smeding Jr.

BüxlS
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afd. raffinaderij
Industrieterrein Harlingen, tel. 05178—3163,
zoekt

een

' "'

*''*€

'

1*

Parley vraagt voor spoedige indiensttreding
een

administratieve kracht (vrl.)
de afdeling mechanische administratie.

nv.

die ervaring heeft met stoomketels en ln
staat moet zijn om zelfstandig de onderhoudsreparaties uit te voeren.
Sollicitaties worden gaarne tegemoetgezien
het kantoor der fabriek.

op

Gasbedrijf

Enige jaren kantoorervaring is gewenst.

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan:

Zaanstreek-Waterland,
Zaandam
GEVRAAGD:

GASFITTERS
Vereist: Gawalo-diploma of daaraan gelijkwaardige opleiding.
Geboden wordt: vast werk, prettige werkkring,
salaris op 25-jarige leeftijd, afhankelijk van opleiding en ervaring vanaf 798,—.
AOW wordt niet ingehouden, vakantietoelage 6V«

’

Studiekostenvergoeding: 75 "/" van de kosten
Rijwielvergoeding: 90, per jaar

'

\

’ —

Vakantie: 17 dagen per jaar (bij 5-daagse werkweek: 3 weken + 2 dagen).
Sollicitatie: afd. personeelszaken, Westzijde 163,
Zaandam.
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Deze functie vereist een U.L.O. of V.G.L.O.
diploma.

Eventueel kan een tijdelijke of part-time
kracht voor deze vacature in aanmerking
komen.
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MACHINIST

POSTBUS 60 DOKKUM

05103—224.

Telefoon

05137—236

..'^u,

Coöp. Verzorgingsflat
„Nijldn-State", Leeuwarden

voor

TEL. t,^

HULPMONTEUR

EN EEN

TWEE TIMMERLIEDEN
Weidurn

é'.tffSpffjjjÊm

NET MEISJE

_

EEN MONTEUR

■fi

vraagt een

- GOUTUM

indiensttreding
Gevraagd voor spoedige

"fl

Pension Johanna

MAARTi^
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Loden jassen in jagermodel met
ruime coupe en lange stolppl °o v,ot gesneden in zeer
goede make, voor originele TlROLER loden! Prijzen van 79,1"

Voor JUNIOR In zuiver wollen loden, vanaf 6 jaar, vanaf 39,40. Kleine
stijging per maat.
WIM HOUWEN heeft ook LODEN JASSEN i„ het
klassieke raglan model.
De lodendrager kan weer na de come-back van loden,
te kust en te keur!
WIM HOUWEN heeft voor elk wat wils! Prijzen van
125,- tot 179,75.
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MODERNE MAN FORTEX GEKLEED MODERNE

J" H R' .^1

MAN FORTEX GEKIEED
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Na grandioos schaatstoernooi op kortebaan

Rinske Zeinstra uit
Warga kampioene
De klok m het Ijsstadion „Thialf" te Heerenveen-zuid wees gistermiddag
hen minuten over half vier aan, toen de
Friese kampioene Rinske Zeinstra uit
Warga en de oud-nationaal tjtelhoudster Jantje Venekamp-Tienkamp uit
Assen hun opwachting maakten bij meester starter
Tasma
Grouw, die

Jan
door speaker Wierd S. Wijnia uit Cornwerd startmeester
werd genoemd. Het
berrot hier de derde rit uit de halve competitie, waarin verder waren vertegenwoordigd de super langbbaanrijdster Willy Burgmeyer uit Nieuwveen
ende zestienjarige Annie van Dalsen uit Harlingen. Uit bovengenoemde vier
rijdsters moest de nationale kortebaan-kampioene 196Skomen.
uit

Deze rit tussen He twintigjarige kantine-juffrouw by de Frico in Warga en

de 31-jarige huisvrouw uit Assen was
wel van heel groot gewicht. Beide
rivales .ïadden namelijk in die halve
competitie ieder reeds een rit gewonnen. Het was gistermiddag in Heerenveen niet de eerste keer, dat Rinske en
Jantje tegen elkaar moesten rijden.
ZU
hadden in de eerste drie omlopen
namelijk nog niets anders gedaan dan
tegen elkaar rijden. In de eerste omloop
had Rinske Zeinstra beide malen weten
te winnen, maar üi de tweede en de
derde omloop kwam de Drentse rijdster
bijzonder sterk voor de dag.
Het werden dan ook twee nederlagen
voor het Wargaaster meisje. Hoewel de
totaal-score aan winstritten in de tweede en derde omloop gelijk was
Rinske won ook tweemaal van Jantje
was het moreel van de rijdster uit
Warga, die algemeen favoriet was, toch
behoorlijk aangetast door de twee
geweldige krachtsexplosies van de
Drentse schaats-koningin. Je kon een
speld horen vallen, toen Rinske en
Jantje zich klaar maakten voor de st^rt.
Hier stonden zuivere snelheid (Zeinstra) en routine (Venekamp-Tienkamp) tegenover elkaar. Niet alleen
snelheid en routine, maar ook techniek
en gewiekstheid. De kampioene van
Nederland van 1966 in Dokkum, Grietje
Oosterhof, die een baby verwacht en
zodoende nu als toeschouwster vanuit
het restaurant en vanaf de tribune met
haar echtgenoot en haar vader de
wedstrijden volgde, had nog gewaarschuwd voor de routine en de gewiekstheid van JantjeVenekamp-Tienkamp. „Ik tip Rinike als kampioene,
maar laat zij uitkijken tegen Jantje. Dat
is een gehaaide aan de start en zij is
door haar routine uitgekookt. Op zuivere snelheid moet zij het evenwel
afleggen tegen Rinske," zo zei Grietje
ons vóór de beslissende race.
Rinske in een donkerblauw tricot en
Jantje, gestoken in een felle rode trui,
zouden elkaar echter niet lang „schaduwen." Jantje Venekamp-Tienkamp
was zonder meer geschrokken van de
"tijd, die Rinske Zeinstra even tevoren
op de klokken had gebracht in de
magnifieke race tegen de in oranje
tricot rijdende Willy Burgmeyer. Die
tijd was 14.700 sec. geweest tegen Willy
14,740. Jantje gokte er op alle drie
ritten in die halve competitie te winnen, dan was de titel haar. Die gok
bestond o.m. uit niet te veel verliezen
op Rinske bij de start. Prachtig gelijk
gingen ze weg, maar voelde Jantje al na
zon dertig meter, dat zij heel wat moest
opbrengen om de pure snelheid van
Klaas Vissers pupil voldoende te kunnen beantwoorden? Zij wilde echter
niet verliezen. Kreeg zij met de sterk
opdringende jeugd achter zich ooit
weer een kans door te dringen tot de
laatste vier op het heroveren van de
titel?
Na zon veertig meter voltrok zich
het drama Jantje Venekamp-Tienkamp.
en
Zü wilde „gazelle" Rinske kloppenhaar
dat betekende, dat zij boven

—

—

"

krachten begon te rijden en ten val
kwam. Een golf van medeleven steeg op
vanuit Thialfs overdekte, toen Drentes
schaatshope gedesillusioneerd op het
kunstijs lag. Haar echtgenote was één
van de eersten, waarbü zU troost kon
zoeken. Rinske, verlost van de Asser
schim, kwam tot een geweldige t«d:
14,500 sec. over de 140 meter. De vader
van Rinske had gelijk gekregen, toen
hü zei: „Het is alsof Rinske verkrampt,
wanneer zü dicht in de buurt rijdt van
Jantje. Is zij er niet, dan kan Rinske
vrijuit rijden en dan komen er snelle
tijden." Jantje mocht dan in het voorbijgaan tegen Rinske mompelen „wanneer ik niet was gevallen, had ik
gewonnen," wij hadden het nog moeten
zien, dat Jantje onder de 14,500 sec.
was gekomen.
Het was jammer, dat de Drentse val
de waarde van deze halve competitie
sterk deed devalueren. Niets stond nu
meer de eerste nationale titel voor
Rinske in de weg. Ook haar derde en
laatste rit in de finale, die tegen Annie
van Dalsen, leverde winst op. Even
later kon een dolgelukkige Rinske de
eerste bloemen in ontvangst nemen.
Terwijl dit gebeurde, stond met betraande ogen
zeer begrijpelijk
Jantje Venekamp-Tienkamp met haar
echtgenote de vréugde-uitingen rond de
„Fanny Blankers" van Warga te bekijken. Een welgemeende felicitatie voor
haar overigens fraaie vierde plaats van
Atje Keulen-Deelstra, die voor dit
toernooi door de organisatoren te licht
was bevonden, kon de Asser huisvrouw
niet opvrolijken. Flink trekkend met
haar been
dit vanwege de val
verliet zij al gauw de buitenbaan.
Het is in Heerenveen een machtig
mooi toernooi geworden. Vooral het
rijden, dat in de finale werd vertoond,
was werk van heel grote klasse. Wij
nemen niet alleen ons petje af voor de
nieuwe en groot kampioene, Rinske
Willy Burgmeyer, Annie van Dalsen
Zeinstra maar zeer zeker ook voor
en Jantje Venekamp-Tienkamp. Willy
Burgmeyer, gehard en technisch gepolijst door haar verkiezing in de dameskernploeg langebaan, bleek ook van
wanten te weten op de 140 meter baan.
Zij gaf blijk all round te zijn en dat
werd beloond met het reservekampioenschap. „Vijf jaar geleden heb ik
eens voor de 10l meegedaan op de
kortebaan. Daarna nooit meer. Ik vond
het in Heerenveen erg leuk deze
kortebaanwedstrijd. Alleen de start
moest erg wennen," aldus de immer
lachende Willy Burgmeyer. Bijzonder
knap was de derde plaats van de
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zestienjarige Annie van Dalsen. Annie
Zeeuwse van geboorte, toonde evenals
Rinske en Willy nog eens duidelijk aan
dat de langebaanrijdsters op de kortebaan de dienst volledig uitmaken.
Naast de kampioensmedailles warei
er voor de eerste vier vrouwen fraai
luxe voorwerpen. Zo ging Rinske behalv
met de bloemen en de erepenning oo
met een tinnen kraantjespot naar huis
Een deel van de bloemen werd gedra
gen door beppe Rinske. „71 jaar en dan
nog in de bloemetjes. Wat een fijne dag
niet. Ik ben toch zo trots op Rinske."

Piet de Boer (Jellum)
kampioen bij heren
Na afloop van de ceremonie protocolaire van de kortebaanrüderü voor mannen om het kampioenschap van Nederland in Heerenveen, verliet een klein, maar
oh zo vrolijk gestemd gezelschap de buitenbaan van het Ijsstadion „Thialf". Het
meest selecte lid van dit groepje intens blije mensen was de 21-jarige veehouder
Piet de Boer uit Jellum, die zo juist was omhangen met de enorme kampioenskrans. Piet de Boer, een naam, die nog maar enkele maanden geleden is doorgedrongen in de zo rijke geschiedenis van de kortebaan in Friesland. .Na zün verrichtingen van gisteren zal echter de naam van Piet de Boer met goud worden
omrand. Het was in één woord grandioos, wat de Adam Hurdrider van Jellum
voor eigen publiek liet zien. Direct na de opening vande Heerenveense kunstijsbaan werd hij één van de trouwste bezoekers. Hij werd bovendien lid van
schaatstrainingsgroep „IJsleeuwen" uit Leeuwarden.
Hier begon de aanloop tot een zeer
succesvol eerste seizoen. In Nijelamer
deed hij deze winter voor het eerst van
zich spreken op de kortebaan bij de
mannen. Dit gaf hem de moed verder te
gaan. Bij het Fries kampioenschap van
enkele weken geleden moest hij autoverkoper Marten Hoekstra nog voor-

rang verlenen, maar gisteren werd ook
deze hindernis vlot genomen. Niet
alleen op de 160 meter, maar ook op de
langere afstanden is Piet de Boer een

zeer bruikbare kracht. „Wanneer zijn
spieren nog soepeler worden, gaat hij
nog sneller op de langere afstanden. In
Inzell reed hij reeds 43,- op de 500
meter en dat voor iemand, die pas komt

Van een rijder, die in de Nederlandse
schaatsploeg is gekozen, mag men toch
zeker verwachten, dat hij tegenslagen
weet te overwinnen en weet terug te
vechten. Piet de Boer won in de halve
competitie al zijn drie ritten. Het
reservekampioenschap ging hier naar
Jan Augustinus uit Hoek van Holland.
Het „brons" was voor Klaas Hendriks
uit Assen.

„Of ik dit had verwacht? Neen. Wel
ik op een plaats by de laatste
vier," vertelde Piet de Boer ons na
hoopte

(ADVERTENTIE 1.M.)

Rotterdammers vier punten voorsprong

sterk
in duel tegen Ajax

Feijenoord
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Na enthousiaste en soms goede strüd
zijn na de derde ronde van het
schoolvolleybaltoernooi in Leeuwarden
alleen nog de finalisten bekend in de
groep meisjes tot en met vüftien jaar.
Het kampioenschap zal hier gaan tussen de Willem Frederikschool en het
de andeGereformeerd Gymnasium. In finalisten
zal,
alvorens
de
groepen
re
op de laatste
bekend zijn, eerst nog
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De uitslagen
Meisjes t.e.m.
rußs;
■> 2 0-

waren:

15 jaar: W. Fred_ sclvGer. Gymn.—CHßS z—o.

1-f k*"g

eL
Ger Gymn. 2 2-0: Ger. Gymn.
RHBS
2 2-0 St. Elisab.sch.-CHBS 0-2.-CHBS
3-Ger. Gymn. 2 2-0: Ger. G.vm".
onder. Sed.
0-2. Meisjes 18 jaar en
bteel
2—o.
Gymn.—Lw. Ind. Huish.sch.
lo
Gymn.-Mariënburg 0-2. Jongens t.e.m.
Gymn
jaar: W. Fred.sch. 2-Ger.
s
s
Perksch. 2-CTS 0-2. W'sse.Ulo
T n 2 0-2. w.
2-0; Perksch. l-4e Openlr
Openo.
Fred.sch. 1-RHBS o—2; CHBS 1-4 1 2-0.
Ulo 1 0-2:
o—2; CHBS I—KHtss
rHti« i_Wissesdw
Open
1-RHBS 0-2;
g
Jongens
0-2.
Ulo-Wissesdw.
Ger
2-0,
jaar: 4e Openb. Ulo 3-LTS o
Gymn. 2-RHBS 2 0-2: CHBS-UI
2-0; Sted. Gymn.-CTS 0-2; Ger
3 *-«.
Wissesdw. 2-0; Herv. Ulo-CHBS
UTS 2-4 eOpenb. Ulo l<o-2;
CTS
TS
2
RHBS 2-fl: GHBS-CHBS
2—Ger. Gymn. 1 o—2: CHBS
n„ns
2—W
"HBS Z->v.
2 2-0: CTS 2-GHBS 0-2.
Ulo 2-0
8-Henr
RHBS
1
Fred.sch.
0-2:
18 Jaar «i
Ger. Gym. 1-GHBS 0-2. Jongens
JM,
ouder: Ri.ikskw.sch.
""°, 2
2-Mariënburg 2
BHLS
2 2-0; UTS
R«kskw.sch.
2; Mariënburg-BHLS 1
2-RHBS 0-2; Marienburg
2—Rijkskw.fch. 2 ry—t.
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garantie

op onderdelen en arbeidsloon!

Vraag documentatie bij uw dealer of
bij Gebr. Nelken» N.V. Atoomweg, Utrecht.

-

DEALER VOOR LEEUWARDEN, HARLINGEN, FRANEKER E.0.: AUTOBEDRIJF HAGO N.V. TWEEBAKSMARKT 47-49.
TELEFOON 05100-28544 LEEUWARDEN
2-^.
DEALER Z.0.-FRIESLAND: GARAGEBEDRIJF G. HYLKEMA, BADWEG 20,
GORREDIJK TELEFOON 051:33-1372
3-Vaksd-Ldetail
«J-g4-Vaksch.deta.l | ZÜRICH EN OMSTREKEN: GARAGE SCHEEPVAARTEN KOOISTRA,
{ft^,^
KERKSTRAAT 19, TELEFOON 05177-273, B.G.G. 05175-521
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Extra problemen
door 60.000

gescheurdekaartjes

de
speeldag, woensdag a.s., strijd in
geleverd.
diverse poules moeten worden
staat
De organisatie, die onder leiding
verliep tot
van de heer J. Tuininga,

dusver vlot.

staat

„We kunnen winnen". Dat wordt gezegd zowel bü Ajax als bü Feüenoord, die
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Schoolvolleybal
in Leeuwarden

in het restaurant, toen hü vph
koele dronk genoot.
welverdiende
een
„Wordt er nog gefeest door het dorp Jellum", vroegen wü de kampioen tot slot.
„Ik denk van niet. Trouwens ik moet
eerst na thuiskomst nog melken," aldus
Piet de Boer, wiens bloemenkrans na
afloop werd gedragen door zün dolgelukkige vader.

afloop

duel om de
zich langzaam gereed maken voor het grote en mogelük beslissende
Olympisch Stadion. Voor de derde keer staat Ajax—Feüenoord op
landstitel
ln
het
zien," aldus coach-trainer Klaas Visser, het programma. Begin januari werd de ontmoeting afgelast wegens onbespeelbaardie straalde van geluk vanwege het heid van het veld. Zondag 21 januari vond scheidsrechter Jef Dorpmans het na een
succes van zijn twee formidabele pupilaan het mistige schimhalf uur welletjes: met de stand I—l maakte hü een eindeDorpmans
len.
zonder moelmenspel. Zeven weken later, zondag 10 maart, hoopt Jef
eindsignaal te halen: „Ik verheug me erop", zegt de Arnhemse arbilükheden
het
weer
Friesland heeft in Piet de Boer
klassieker is een wedstrüd waar elke scheidsrechter graag naar toe gaat.
een eerste klas kortebaner gekregen. ter. „Dezegoed
gevoetbald, althans iedere speler probeert zo goed mogelük te voet(Van onze speciale verslaggever)
Er wordt
Een rijder op wie het sport-spreekje jammer genoeg niet elke week".
overkomt
en
dat
ballen
w(oord „wat goed is, komt snel," zeer
Burgemeester Ludwig Schwabl, die
toepassing
is. Marten Hoekzeker van
Bij Feijenoord heerst door de vier Telstar uitviel met een liesblessure,
alles wat in het Beierse dorp Inzell
stra (Heerenveen), de tweede Fries, die punten voorsprong op Ajax geen wordt gerekend. Het elftal zal waargebeurt volledig onder controle lijkt te
tot de laatste vier wist door te dringen, nerveuze spanning. „We kunnen winschijnlijk in het KNVB-centrum te
hebben, eiste ook ditmaal voor Inzell gaf
ervan blijk, dat hij
in
de
finale
Zeist,
waar het gezelschap zaterdagPeeters.
langzamernen",
Ben
zegt
„Overeen wereldrecord. Het zo
trainer
kampioenschap niet
tegen
mentaal
dit
zijn intrek neemt, worden saavond
moedig? Zo is het niet bedoeld. Als
hand moegestreden schaatscircus, van
was opgewassen. In de rit tegen Piet de
mengesteld.
standpunt
dat
wedstrijd naar exhibitie snellend, telde
je
moet
van
Boer dacht hij, dat de start niet goed trainer
nog één rijder, die aan de wens van de
„We kunnen winnen", zegt Ajacied
uitgaan. Van Ajax in Amsterdam te
overigens wel goed
was
deze
was
opgave,
geen
makkelijke
al
burgemeester-hotelhouder kon voldoen.
winnen
is
Henk
Groot en hij noemt een reeks
hij
en dat deprimeerde hem zó, dat
En dat was dan tegelijk 's werelds plichtmatig de 160 meter uitreed. Dit hebben we destijds in Rotterdam met factoren, die van grote betekenis kunsterkste rijder sinds maanden: Fred
I—o gewonnen. Het wordt een hele nen zijn. Feijenoord zal bijvoorbeeld
werd uiteraard beloond met een voor
Logisch. GeproAnton Maier..De wereldkampioen, ook
Hoekstra beschamende tijd van 18,850 zware wedstrijd. Daar is iedereen zich verdedigend beginnen.
na uitbundige huldigingspartijen nog sec. Wanneer hij furieus had gereden van bewust. Dat is voor mij uiterst
beerd zal worden Ajax in de val te
altüd consciëntieus werkend aan het tegen Piet de Boer was hij beslist niet belangrijk. Vergeet niet, dat Feijenoord lokken, om het accent te veel op de
behoud van de unieke „vorm"; snelde
ook niet makkelijk is te kloppen. Eén
aanval te leggen en dan met uitvallen
op de voor hem enigszins incourante
nederlaag in de laatste 36 wedstrijden." via Kindvall en Samardzic trachten
Voetbal. Het Nederlands militair elfdrie kilometer naar de prestatie waardoelpunten te maken." Over Johan
De training bij Feijenoord is deze Cruyff: „Sinds die droomkans tegen
om de unieke ijspiste aan de voet van tal heeft donderdagavond in Arnhem
een vriendschappelijke wedstrijd, tegen
de bergen vraagt: 4.17.5, een verbeteweek normaal geweest. Wat lichter dan Real Madrid is Johan Cruyff veranring met 0,9 seconde van de wereldtijd,
de eerste divisieclub Vitesse met 4—3 anders misschien, rustiger. Om blessuderd. Hij is helemaal „weg" geweest.
gewonnen. Bij de rust leidden de res te voorkomen. De conditie van de Drie jaar achter elkaar topvoetbal is
die achter Ard Schenk's naam een vol
jaar onaangetast was gebleven.
spelers is goed. Ook op Israël, die tegen toch een grote druk voor zon jongen.
militairen met 2—l.
Met zijn zeventiende jaar stond hij in
het eerste van Ajax, vergeet dat niet.
Je krijgt op zeker moment een terugjM^^Hß^B^^^M
_^mt%%%%%%%%%%%%%%%%
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mlm%\.amt\%%x9
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slag. Dat zie je met alle clubs. Grote
namen uit het begin van de Europa
cup-historie lees je helemaal niet
Wanneer ude fraaie lijn van de grote Peugeot ziet,
meer."
I
wanneer ver zelf in rijdt, dan begrijpt u waarom zovelen U
Wat Ajax als voorbereiding voor de
denken
dat
deze
tegen Feüenoord gaat doen is
klasse-wagen
Hi
onbetaalbaar
duur
is.
wM
wedstrüd
Vlr
IV#
*-aat ons
misverstand oplossen: de Peugeot 404 ligt
Henk Groot nog niet precies bekend.
Vermoedelijk zal de club zich terugnog onc'er de 10 mille grens. Daarvoor ook nog al die
■
I
trekken
in het Badhotel in Zandvoort,
jHft
schuifdak,
ventila.teur,
extra's
denkende
sublieme
als
m^ | mmmx
<r^ aa
elke week het geval is.
zoals
dat
deuren,
slaapstoelen,
airconditioning,
Hydrovac
4
beHÉ
kampt
Hulshoff
met een voetblessure
krachtigde thermostables remmen. Vraag 'n proefrit.
en dus zal Muller, die vorige week te
elfder ure werd opgesteld, weer spelen:
„ik weet verder van geen blessures".
mmiJ».
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Rinske Zeinstra uit Warga en Piet
de Boer uit Jellum kwamen in het
bezit van de nationale titel op de
kortebaan.

Wereldrecord
— Maier op 3000 m
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vierde en laatste in de linale geworden.
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Zal het duel Ajax-Feijenoord
zich zondag grotendeels buiten de
muren van het Olympisch Stadion in Amsterdam afspelen?
Stadion-directeur J H. Mellegers
heeft in ieder geval alle mogelijke maatregelen laten nemen om
aan de stormloop van supporters
het hoofd te kunnen bieden. Een
probleem vormen namelijk de
60.000 gescheurde kaartjes, een
nasleep van de afgebroken wedstrijd van 21 januari, toen de mist
alle plannen van beide elftallen
bedierf. Aan speciale loketten
moeten de bezitters van gescheurde kaartjes hun papiertje
tonen. De heer Mellegers is
voorts niet gerust op de geruchten, dat er valse kaartjes zijn
verspreid
De „sterke" arm wordt ook
vooral buiten het stadion geposteerd. Moeilijkheden komen immers hoofdzakelijk voor bij de
ingangen? irAls de mensen eenmaal binnen zijn, dan loopt het
wel weer. Moeilijker is om iedereen zijn eigen plaats weer te
geven, vooral als de kaartjes wat
ruw zijn afgescheurd," legt de
heer Mellegers een tikkeltje bezorgd uit. „Maar we gaan
al om
elf uur open."
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Noteert ü even?

(Platt.prakt.), zoekt:

RADIO BRAAMS

JONGE MEDEWERKER

Voor
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Voorstreek 22, Leeuwarden

met ervaring.
Na gebleken geschiktheid voor evt. vestiging van

heeft teL 23121

Brieven onder no. 1320.
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Helemaal schoon...
en geen strepen.
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Assurantie- en Financieringskantoor
HENK VEENSTRA

ACCOUNTANTSKANTOOR

B. HOEKSEMA EN ZONEN,
Middel 3, Grootegast,

d'Hondecoeterstraat 52, Leeuwarden, tel. 21174
Wij sluiten alleen voor solide maatschappijen!
vrijblijvend.
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SIMCA 1100

TEL 22222

Voor al Uw verzekeringen,
hypotheken en financieringen
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de nieuwe ruitenreiniger. Rulten
J®
Andy reinigt ruiten streeploos.
M,
spuiten,
direkt
Even
droogwrijven. Ongelooflijk I
Jg,
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vraagt voor zo spoedig mogelijk

Offertes

ASSISTENT met ervaring

Ei haalt toch niets bii zuiver scheerwol
l*^|

-aIPS

iJfei^^B

ELJnI

■

.'Jfl

W\ %tl
ÏHt

■fi

ZZmWf

ff- 9

\WÈBr

mWv^

mmmmWm"

IxVÊBBÊÊÊmW

f

f

I « *r~' "1 *"

i

\

✓368

Nop iets bijzonders
bij Jl} van Haren?
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Ja, dit: honderden nieuwe
voorjaarsmodellen:van heel hip
tot uiterst elegant. Alleen de
lage prijzen zijn niets nieuws.
Dat is altijd heel gewoon bij
van Haren!
Open hiel pump
van bruin of beige shadow
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in moderne kleuren leer of
in soepel zacht suède
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U wilt een tailleur of een japon, in elk geval iets
waarmee u overal voor de dag kunt
komen. Dan adviseren wij u zuiver scheerwol.
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Open hiel trotteur
met moderne klep en
garnering in antiek finish.
In gebroken wit of beige leer
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Uiterst voordelig
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—>J Antiek finish open hiel

Zuiver scheerwol geeft juist die extra dimensie aan
elk model, die een pakje tot een tailleur en
een jurk tot een robe maakt. U voelt zich daarom zoveel
prettiger in die soepelvallende modieuze modellen
van zuiver scheerwol. In onze collectie neemt
zuiver scheerwol een ruime plaats in en u vindt
er de internationale mode-trend
royaal in vertegenwoordigd.
°6

zie deze week onze speciale etalage
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WAAR ZIJN DE SCHEPEN?

(ADVERTENTIE 1.M.)
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ABBEKERK 7 te Pt. Swettenham.
ABIDA (T.) 6 te Pladjoe.
ADONIS 7 te Bremen.
AENEAS 6 te Haifa.
AMMON 7 v. Adam n. Hamburg.
AMSTELHOEK 6 800 m no
Wake
AMSTELLAND pass 7 Recife.
AMYNTAS pass 7 Oporto.
ARCA 9 te Bombay verw.
ARCHIMEDES 6 te Antofagasta.
ARENDSKERK 6 350 m ono
St. Helena.
ARISTOTELES 7 te Ptarenas.
AVEDRECHT (T.) 7 thv Zan-

VOOR HOFNAR
SENORITAS SPECIAL
U STEEKT DAN KB
888
TFTS

zibar.
ATJAN 7

lt

v. Hongkong

n. Mo-

BATU 8 te Dakar verw.
BENGALEN 6 480 m w. Paita.
BENINKUST 7 te Antwerpen.
BLITAR 6 v. Durban n. Lou-

renco-Marques.
BORNEO 7 te Labuan.

CALCHAS 9 te Adam verw.
CALTEX ARNHEM (T.) 7 840

m nw. Kaapstad.

CALTEX EINDHOVEN (T.) 6
500 m. St. Helena.
CALTEX MADRID (T.) pass 7

Muscat.
CALTEX NEDERLAND (T.)

pass 7 Finisterre.
CONGOKUST 7 te Pta Noire.
CRANIA (T.) 15 te Stanlow

verw.
DAHOMEYKUST pass 7 Laspalmas n. Dakar.
DAPHNE (T.) pass 7 Paak
Blanc

n. Mena.

DAPHNIS 8 v. Freeport.
DIADEMA 7 v. Gothenburg n.
Küwait.
DILOMA (T.) pass 7 Passero.
DIONE (T.) 16 te Mena verw.
DOSINA (T.) 6 600 m ono

f

Mombasa.

Betere resultaten in VS

en

Canada

Tweede binnen week

Winst Kon. Shell
was 12.5 pct hoger
De nettowinst van de Koninklijke
Shell groep bedroe? vorig; jaar 266
miljoen pond, 29,5 miljoen pond of 12,5
procent meer dan in 1966. Door de
devaluatie van het pond bedroeg de
winststijging in dollars 10,5 procent. De
Kon. Olie, die een belang van 60
procent in de Kon./Shell groep heeft,
zag zijn nettoresultaat met 4,3 procent
stijgen van ’673 miljoen tot ’702
miljoen. Zoals we gisteren al in een
deel van onze edities meldden, wordt
voorgesteld een onveranderd dividend
van 6,85 per aandeel van f 20 nom. uit
te betalen. Het interimdividend bedroeg
3,25, zodat het slotdividend uitkomt op
3,60. In dit slotdividend zullen ook de
aandelen delen, die voortkomen uit de
uitkering van 10 procent in agio-aandelen, waarmee de aandeelhoudersvergadering vandaag akkoord ging, wordt
beslist.
Voor de chemie was 1967 een vrij
bevredigend jaar. Er werd 7 pet meer
verkocht dan in 1966. De grondstoffenaanvoer vroeg echter extra kosten die
niet geheel konden worden gedekt. Het
aardgas in Europa leverde in 1967 voor
het eerst een bijdrage aan het nettoresultaat van de groep; in voorgaande
jaren waren de inkomsten lag?r dan de
exploratie- en winningskosten.
In de Verenigde Staten was het
nettoresultaat van Shell Oil Company
ongeveer 12 pet hoger. Het nettoresultaat van Shell Canada steeg met circa 5
pet. Deze beide maatschappijen hebben
tezamen ongeveer een derde bijgedragen aan de totale stijging van het

’’

’

Econ. Instituut Bouw

Werkgelegenheid
in bouw zal
niet stijgen
De werkgelegenheid in de bouw zal
nlet-bouwvakkers voor een bouwvaktraal Planbureau verwachten, maar
dalen. Althans volgens het Economisch
Instituut voor de Bouwnijverheid. In
een rapport van het EIB staat dat de
werkgelegenheid in de bouw in 1970
zeker zon 80.000 manjaren minder zal
De
z«n dan het CPB in 1966 voorspelde.
stagnatie in de groei van de arbeidscapaciteit betekent volgens het EIB, dat
overheid en bedrijfsleven een andere
werkgelegenheidspolitiek zullen moeten
volgen. Het omscholen van werkloze
niet toenemen, zoals regering en Cenberoep wordt afgeraden.
Relatief was de werkloosheid vorig
jaar van ongeveer gelijke omvang als in
1958, maar in absolute zin was zij
groter. Na 1958 vclgdt weer een herstel
en zelfs een toeneming van de werkgelegenheid gezien het verschil in omvang
van de actuele bouwbehoefte tussen
toen en nu, is geen herhaling van na
1958 te verwachten. Temeer niet, omdat
het niet de bedoeling schijnt te zijn de
omvang van de woningbouw uit te
breiden. De produktie van andere
gebouwen vertoont bovendien een neiging tot afnemen. Een grote toeneming
van de produktie in de sector van de
weg-en waterbouwkundige werken is
blijkens de EIB-onderzoekingen op korte termijn evenmin te verwachten.

BIJ LPF WEER

17 PROCENT
commissarisIn de vergadering van

sen van Leeuwarder Paplerwarenfabriek N.V. Is besloten over 1967 een
onveranderd dividend van 17 procent
voor te stellen. De Jaarvergadering zal
worden gehouden op 25 april, zo deelt
het bedrijf mee.
Nederlandsche kredietbank: 10 pet
(onv.), waarvan "i procent in aandelen.
Van Dorp en Co: tO (v.j. IV.) PC*-

nettoresultaat van de groep. De resultaten over 1967, in het bijzonder die van
groepsmaatschappijen buiten NoordAmerika, zijn .noeilijk te vergelijken
met die over 1966 niet alleen als gevolg
van de devaluatie maar ook als gevolg
van de ontwrichting van de olie-aanvoer uit het Midden-Oosten en Nigeria.
Zowel de kosten als de opbrengsten
werden hierdoor beïnvloed.
Op de vandaag gehouden aandeelhoudersvergadering zei president-directeur ir. L. E. J. Brouwer van de Kon.
Olie, dat de recente hoge investeringen
ook de eerstkomende jaren goede resultaten zullen opleveren. Hij achtte het
rendement van de groep echter nog niet
op het gewenste peil. Er zal meer
rationalisatie nodig zijn en er zal meer

Grote Engelse werf
gaat sluiten
De grootste onafhankelijke scheepswerf in Noordoost-Engeland The Furness scheepsbouwmaatschappij, die het
eigendom is van de miljonair Charles
Clore, zal moeten sluiten, omdat de
werf ondanks een modernisering, waarmee ’4O miljoen gemoeid was, een
gebrek aan opdrachten heeft. Ongeveer
3000 arbeiders zullen in de loop van dit
jaar geleidelijk worden afgevoerd. De
sluiting wordt beschouwd als de grootste industriële ramp, die dit gebied tot
dusver heeft getroffen. Vorig jaar had
Furness een schuld van ruim ’5O
miljoen. Eerder kondigde de werf van
Alexander Stephen in Glasgow aan in
augustus te zullen sluiten.
geïnvesteerd moeten worden. De situatie in het midden-westen van Nigeria
heeft de groep doen besluiten de
olievelden daar weer in exploitatie te
nemen. Verder zei ir. Brouwer nog, dat
zelfs de ernstigst denkbare crisis in het
Midden-Oosten de levering van olie
slechts met een kwart zou verminderen.

Marktberichten

GROENTEVEILING LEEUWARDEN, 7 mrt.
Aanvoer: bieten 8—16 ct per kg; bieten

gekookt 35—39 ct per kg; komkommers
26—69 ct per st.; rode kool 8—23 ct per kg;
gele kool 2133 ct per kg; boerenkool 62—64
ct per kg; breekpeen 16—33 ct per kg;
peterselie £2,60—f5,70 per kg; prei 86—112
ct per kg; rapen 6—19 ct per kg; rabarber
75—100 ct. p. bos; selderij f 2,70—f 5,80 p. kg;
knolselderij 17—37 ct per st.; sla 21—41 ct
1,37 per kg;
per krop; spruiten f 1,21
spinazie 90—120 ct per kg; uien 8—20 ct per
kg; witlof f 1,25— 1,40 per kg; aardappelen
11 ct per kg; stoofsla 85 ct per kop.
Appels: Cox's Orange Pippln II 50 ct:
Golden Delicious I 43—72 ct, II 29—49 ct, III
34—39 ct; Goudreinette I 44—60 ct, n 18—45
ct., III 21—23 ct.; Laxton's Superbe 57—70
ct, II 28 ct; Lombartscalville I 46—50 ct, II
38 ct., III 32 ct.; Winston I 94—105 ct., II
60—63 ct.
MELKNOTERING OMLAAG
Vooi* de week tot 16 mrt Is de Apeldoornse
melknotering met 50 cent verlaagd. Per 100
kg franko ontvangend bedrijf gelden de
ondermelk
prijzen:
11,00
volgende
(’11,50); volle melk ’10,65 plus ’7,00 per
pet vet (’11,10 plus ’7,00); gestandaardiseerde melk ’31,75 (’32,25). De melkpro-

APELDOORNSE

’

duktie blijft stijgen en de cijfers van
aflevering aan de fabrieken geven aan dat
ca. 10 procent meer melk wordt afgeleverd
dan In de overeenkomstige week van vorig
jaar. Het kwantum melk dat industrieel
verwerkt wordt ligt ruim 10 procent boven

vorig jaar. De zuivelmarkt blijft moeilijk.
VEEMARKT ZWOLLE, 7 maart
Aanvoer 1990 runderen, 790 graskalveren,
3917 nuchtere kalveren, 99 schapen en lammeren, 502 varkens, 7 schrammen, 1037 biggen, 17 geiten, 8356 totaal.
Prijzen per stuk: Neurende en versgekalfde
koeien 9501400; neurende vaarzen 1050—
slachtkoeien
1265; neurende pinken 875—
en vaarzen 1050—1385; slachtkoeien 3,45—4.90
per kg gesl. gew.; guste koeien 900—1125;
worstkoeien 3,10—3,50 per kg gesl. gew.;
guste vaarzen 925—1135; guste pinken 700—
—575; nuchtere kalveren
765; graskalveren
voor mesterij 45—160; nuchtere kalveren 1,30
—1,65 per kg gesl. gew.; geiten 20—65; vette
schapen 130—155; lammeren 110—130; vette
lammeren 150—180; drachtige varken» 375—
125; biggen 66—77; stieren 4,10—4,50 per kg
gesl. gew., vette kalveren 385—585, 3,35—4 per
kg lev. gew.

" ' "

Overzicht (resp. aanvoer en handel): Gebruiksvee: redelijk, prijsh. Guste koeien: redelijk, prijsh. Pinken: lui, duur. Varkens:
goed opgewekt. Graskalveren: lul, duur.
kalveVette kalveren: vlot, prijsh. Nuchtere
ren: kalm, prijsh. Biggen: goed, opgewekt.
Slachtkoeien: stroef, niet prijsh.
490; slachtvarkens 335—435: schrammen 100—
VEEMARKT LEEUWARDEN, 8 maart.
Aanvoer: 1673 gebruiksvee. 800 slachtvee,
119 kalveren (gras en vette), 3795 nuchtereen mestkalveren, 257 schapov en lammeren, 2
varkens en biggen, 44 bokken en geiten, 91
paarden, 9 veulens, 6790 totaal.
Prijzen (in guldens): Melk- en kalfkoeien
1050—1400 per stuk; guste koeien 900—1000
per stuk; pinken 650—875 per stuk: enterstieren 875—1000 per stuk; koeien le en 2e kwal.
4,15—4,35, 3,65—3,95 per kg slachtgew.; worstkoeien 3,25—3,50 per kg slachtgew.; stieren

prijsh. Bokken en geiten: iets meer, goed,
prijsh. *
ZUIVELBEURS LEEUWARDEN, 8 maart
Commissienoteringen (in guldens per kg):
Goudse kaas 3,17; Edammer kaas 2,90; Broodkaas 2,89. Handel kalm.
AARDAPPELBEURS LEEUWARDEN, 8-3
(Prijzen in guldens per 100 kg): Bintjes
Irene's 7—8; Eigenheimers 8,50—
5.50—
9,50. Handel zeer kalm.
LX
LX
7 mrt. 8 mrt.

OBLIGATIES
enz.
'6C-1 7
1037/8
103%
'66-2 7
99%
'68 6%
98%
'66 6%
'67 6'«
98M
'67 6
95%
Staatsleningen

Ned
10318
Ned
10311
99%
Ned.
98ft
Ned.
Ned.
98H
95%
Ned.
93%
Ned. 65-153 A 93H
Ned 65-2 544
93ft
93%
Ned. 64-15%
90%
90ft
90ft
Ned. 64-2 5%
90%
Ned. 1964 5
89ft
89%
88ft
88%
Ned. 58 4%
86
Ned. 59 4'/t
86%
87%
Ned. 60-14%
88%
85%
Ned. 60-2 4'/j
85%
Ned. '63 4%
84% b 84%b
Ned. '64 4'/i
95tf
95tf
87%*
Ned. '59 4y4
87%
84%
Ned. '60 4V4
84
84%
84%
Ned. '61 4%
83,88
Ned. 63-14V 4
83%
Ned. 63-2 4%
83ft
83ft
84%
84%
Ned. 1961 4
81%
81%
Ned. 1962 4
71 f?
Ned. '47 3%
71%
83H
Ned. '37 3
83H
Grootb. '46 3
83%
83ft
Adam '48 3%
Banken enz.
97%
BNG '57 6
97ft
BNG'SB 5 94'/i
85%
85%
100%
BNC '67 6%
100JÏ
98%
BNG '67 6%
99
96%
BNG '67 6%
96ft
BNG '65-1 6
95
95%
BNG '65-2 6
95
95%
BNG'6S-1 5%
93
93%
93%
BNG'6S-2 5%
93'
BNG '65 s/i
91%
91%
BNG '64 5%
89%
89%
89%
BNG '58 5
89Vi
88%
88%
BNG '6<* S
3NG '57
164% 165
Nat.lnv.B 5%
88%
Nat.lnv.B 4%
88%

—

—

—

—

Hypotheekbanken

Fr.Gr.Du 4%

FGDEVE3%
Westl.NO 3%

85%
73%

72%

—

85

——73%
—

ENSV A 05
Handel Industrie en Diversen
graskalveren
4,20—4.40 per kg slachtgew.:
88%
350—550 per stuk. 4.30—4.50 per kg slachtgew.: CN. Rentesp.
103%
103%
vette kalveren 3,50—3,60 per kg lev. gew.; N. Gas'66 7V4
N. Gas 66 6%
99
99
A
nuchtere kalveren 1,30—1,40 oer kg lev. gew.,
35—50 per stuk; mestkalveren 65—120 per N. Gas 5%
94J-4
94ft
80%
stuk: fokschapen 130—150 per stuk: vette Phü 5 Ing. 4
80b
schapen 2,50—3,50 per kg slachtgew.: lamPgem 57 6
95%
96
meren 80—90 per stuk, 5.50—6 per kg; oudere Pgem '64 6
94%
94
paarden 2,703, jonge paarden 3.50—3.60 per
per
Luchfv.. spoorw. en pr.-obl.
kg s'nchtgew.; werkpaarden 1450—
stuk; veulens 500—625 per stuk: bokken en KLM
94%
94%
15 1. 5
geiten 4580 per stuk, 2,10—2,20 per kg KLM
91
91
2014%
slachtgew.
85
84%
Overzicht (resp. aanvoer, handel, prijzen): Z Holl '59
dnlend.
obligaties
Gebruiksvee: meer, redelijk, iets
Con
»re
en oudere!: goed. red»'.» 1:. Oek.-t nv 4%
Stieren':. (enters
88%
88%
Slachtvee: meer, rede'iik. ie's pc
re'
Srho'uv'H
89
89
vette): rreer. re4M>
en
(gras
Keveren
drukt.
AKI HAK AANDELEN
delijk, niet hoger. Nuchtere- en mestkalvebeter. Seh.ipen en
Cultuurondernt-nilngen
ren: meer, niet minder,
lammeren: gelijk, redelijk, itpbiel. S'acht- Amst. Rubber 57% gb
57%
paarden: Iets minder, redelijk, prijsh. Werk117% 116%
paarden en veuilens: Iets minder, redelijk, HVA Mij Ver

EUMAEUS 7 290 m w. Mauritius.
FARMSUM pass 7 Oporto.
GAASTERDIJK 7 800 m w.
Azoren.
GAASTERLAND 8 te Recife
verw.
GANYMEDES 6 600 m no Pto.
Rico.
GROOTEKERK pass 7 Freetown.

ROTTERDAM 6 v.

Bangkok

n. Bel-

JAGUAR 5 500 m zo Madagascar.
KABYLIA (T.) 8 te Yokkaichi
verw.
KALYDON (T.) 7 te Bangkok.
KARAKORUM 7 Shatalarao n.

SERVAASKERK 8 te Hongkong
verw.
SIAOE pass 7 Maladlven.
SINOUTSKERK 7 200 m ZW

ACCRES 6 v. Corenthië.
AHOY 6 te Malmö.
ALI 6 v. Stettin.
ALI DAMHOF 6 te Manches-

Khorramshahr.
KATELYSIA (T.)

7 V. Karachi

n. Mena.
KENIA (T.) 7 te Camranh
Al Almadi.

(T.) 7 te

KHASIELLA

Bay

Pauls-

boro.

KIELDRECHT pass 7 Las
mas.
KLOOSTERKERK 5 te New-

Pal-

castle.

KORATIA (T.) 7 te Malmö.
KORENIA (T.) 8 te Sydney.
KRYPTOS (T.) 7 Teesport.
LADON 7 180 m zw Azoren.
LEIDERKERK pass 7 Dakar.
LELYKERK pass 7 Kaapstad.
LOPPERSUM 6 450 m o. Kp.
Race.
MAAS LLOYD 7 te S. Francisco.
MAIN LLOYD 6 v. Papeete
Noumea.
MISSISSIPPY LLOYD 7 Mississipirivier n. New Orleans.
MOORDRECHT 7 te Jackson-

n.

ville.
MUNTTOREN pass 7 Str. Ormoes.

MIJDRECHT (T.)

hazi.

Kaapstad.

z.

PHILIPPIA (T.) pass 7 Phillipeville.
PRINS MAURITS 7 te Ham-

7 rede Karachi.

blanca.

Palmas.

Etienne.

ter.
AEGIR 7 te Rotterdam.
BALTICBORG 6 te Oslo.
BALTIC 9 te Rotterdam verw.
CATHARINA F 6 te Stettin.

Sabang.
SLAMAT 6 te

Pt. Elizabeth.
STRAAT CHATHAM 7 te Melbourne.
STRAAT

verw.

CORONA 7 v. Rotterdam.
DANIEL 6 te Leixoes.
DEO DUCE 6 v. Bayonne.
DOLORES 5 V. Amsterdam n.

COOK 8 te Kaapstad

STRAAT FIJI 6 v. East London n. Durban.
STRAAT HOLLAND 7 te Lourengo-Marques.
STREEFKERK pass 7 Kaapstad.
THEMIS 7 te Barahona.
THUREDRECHT 7 te Houston.
VAN RIEBEECK 7 v. Mukalla n. Mombassa.
VASUM 7 te Acajutla.
VIANA (T.) 7 nm te Houston.
VIDENA (T.) 7 te P. Bukom.
VILLARICA pass 7 Recife.
VIVIPARA 12-13 te Durban

Trieste.

DONGEBORG 7 v. Ventspils.
DRENTHE 6 te Terneuzen.
DINAH 7 te Kings Lynn.

EDISON 7 v. Waterford.

FORTO 8 te Delf zii I verw.
GERSOM V. Cork.
HUNZEBORG 6 v. Par.
HINDE 6 v. Pasajes.
JANTJE EPPIENA 7 te Var-

«

berg.

LAUWERSBORG 7 V. Londen.
LEA 6 v. Dublin.
LUISE EMILIE 7 v. Amsterdam.
LENIE 6 v. Erlth.
MARS 6 te Helsingborg.
MERWEBORG 6 te Londen.

verw.

VLIELAND 6 V. Stannlaw n.
R'dam.
WONOSARI 8 te Bandarshah-

NEDERLAND 6 te Portsmouth
NOVEL 7 v. Belfast.
PLANCIUS 6 v. Rochester.
POOLSTER 6 te Bergkvara.
PIROLA 6 pass Dover.
REGINA 7 te Kings Lynn.
REESTBORG 7 te Sheerness.
SPES MAJOR 7 te Lissabon.
STERN 6 v. Leixoes.
TUGRO 7 v. Boston.
TRINITAS 7 te Cartagena.
URANUS B 7 te Delfzijl.
VIOLA 6 te Vannes.
VOLHARDING 7 v. Mostaganem
VLISTBORG 7 v. Amsterdam.

pour.

ZARIA (T.) 7 200 m no L.

Marques.

ZONNEKERK 7 te Bremen.

ZUIDERKERK pass. 6 Las Pal-

mas n. Kaapstad.

KLEINE VAART
ADELE J. 7 n. Middelford.

Townsville.

ONOBA (T.) pass 7 Algiers.
PHILIDORA (T.) 6 400 m
Adelaide.
PHILINE (T.) 7 840 m nw

burg.
RADJA

Hongkong.

7 thv Beng-

NEDER WAAL 6 300 m o.
Chagos eil.
NIEUW AMSTERDAM 5 v.
New Vork n. St. Kitts.
NIJKERK vertr. 15 v. Doha.
ONDINA (T.) 6 480 m o.

ARCTIC 7 te Rotterdam.
SWIFT 6 te Lowestoft.
PAMIR 5 te Londen.
HENNY-T 6 v. Birkenhead.
DRITURA 6 te Londen.
LUMEY 5 v. Par.
RIET 5 v. Boston.
CONVIT 5 v. Rotterdam.
JOHANNES 6 te Gothenburg.
CAPELLA 6 v. Genua.
SPICA 6 v. Watchet.
MASCOTTE 6 v. Cork.
COENRAAD K 6 v. Pasajes.
CRETIENA HOLWERDA 6 V.
Marseille n. La Nouvelle.

ZWAANTINA 7 v. Amsterdam.
HAVEN VAN HARLINGEN
Aangekomen:

KWIEK 7

v. Nijmegen.

Vertrokken:
PETULA 7 n. Aalborg.

Kon. Olie in reactie

De Nederlandse regering is slechts
bereid voor één van de voor het
Nieuwe Waterweggebied ontworpen
dokprojecten een financieringsgarantie
in overweging te nemen. Minister De
Block heeft dit meegedeeld aan de
directies van de vijf grote Nederlandse
werven. De NDSM te Amsterdam, de
RDM te Rotterdam, de Schelde te
Vlissingen, Verolme-Rotterdam en Wilton Fi.jenoord, Rotterdam. De bespreking ging over de twee dokprojecten,
een voor een dok voor reparatie en
nieuwbouw van Verolme in het Botlekgebied en een ander voor reparatiedok
van een combinatie van de vier andere
werven op de Maasvlakte.
De minister heeft weer een dringend
beroep gedaan op de vijf betrokken
werven om tot overeenstemming te
komen over een gezamenlijk project.
Dat had hij ook al in januari gedaan.
De vijf, betrokken werven hebben
evenwel nog niet tot een zodanige vorm
van samenwerking kunnen komen dat
de regering daarop een beslissing tot
het verlenen van een financieringsgarantie heeft kunnen nemen.

—

AMSTERDAM, vrijdag
Het aandeel Kon. Olie heeft vandaag een
technische koersreactie ondergaan na
de zeer vaste stemming voor dit fonds
eerder deze week. BU de opening werd
gedaan 159,50, tegen gisteren als slotprijs 161,20. Er vonden in deze hoek
wat winstnemingen plaats in een dunne
markt. De jaarcijfers over 1967 door de
Kon. Shell groep hebben volkomen
aan de gunstige verwachtingen beantwoord. Enkelen hadden ook nog een
kleine dividendverhoging in hun achterhoofd, maar dit is er niet uitgekomen. Het wachten is nu op de resultaten van de boringen door dit concern
o.m. in de Noordzee.

dollar. Winstnemingen leidden tot een
koersafbrokkeling voor Philips tot 126

en voor Unilever tot 113,70. Kon. Olie
zakte nog iets in tot 159,30. Mede in
verband met het naderende week-einide
was de handel in de internationale
waarden kalm. In AKU, Philips en
Unilever ging het meest om.
Furness heeft de beurs verrast met
de mededeling over een uitkering van
25 pet herkapitalisatiebomus plus hiervoor een 6Vi pet extra belastingdividend. De geruchten ter beurze over een
fusie werden door Furness tegengesproken. Woensdag steeg Furness 50
punten tot 560. Gisteren werd opgegeven 545 laten. Vandaag werd de koers
hoger geadviseerd.

De stemming van de overige internationale waarden was goed prijshoudend
tot aan de vaste kant. Dit laatste gold
vooral Unilever op 114.20 (113). Dit
door lokale vraag met de goede stimulans van Wali Street. Ook Philips was
bij de opening hoger op 126,5. Ook dit
fonds mocht zich gisteren in New Vork
in een koersverhoging verheugen. AKU
bleef goed meelopen op 71,80, na een
opening op 71,60 (71,30). Hoogovens
werd ruim een gulden lager geadviseerd op 119. Daarentegen kreeg KLM
een hogere advieskoers door de koersverbétering in Wali Street met twee

Voor AKU bleef de belangstelling
aanhouden waardoor op vrijwel het
hoogste punt van de dag werd gesloten
op 71,90. Unilever verliet de markt op
113,60 en Kon. Olie op 159,10. In de
Philipshoek verscheen één grote verkoper waardoor de koers inzakte tot
124,80 wat een verlies betekende van
ruim een gulden vergeleken met de
slotprijs van gisteren. Het aanbod
kwam in een vrijwel lege markt terecht.

New York sloot gemengd

Utr. Asphalt
261
262
Ver. Machine
156
157
146%
Ver. Touw
141
Verklaring der tekens en afkortingen: " = gedaan en bieden; Vezelverw.
80 1
80
§ = gedaan en laten; b = bieden; 1 = laten; d = ex dividend; Vihamil
125% 125%
Vredest. R. c
159
159
c = ex claim.
Wereldhaven
459
461
Wessanen
85.70
88.—
Handel, industrie en petroleum
Willen-F c.
157
b.
Heinekens
617
629
Weyers Ind.
71.25
337
341
AKU
71.85
172
169
Cons.
& Her
82.20
81.50 Hero
57 1
56
Dcli Mij c
456%
460% Wilk
Hoeks
Mach.
Zwse
conf.
123
128
b
Hoogovens c
120.30 119.30 Holec
136
140
Philips gb
125.85 124.95 Holl. Beton
401%
Mijnbouw en petroleum
400%
Unilever c
113.-- 113.60 Homburg
208%
209%
Z. Org. Kon. 157.30 156.80 Hoogenbosch
233% Billiton 2e r. 146.— 143.60
233
b
Dordt Petr.
720
709
Moeara Enim 1840
93
Hoogenstr.
708% Indoheem
idem pref.
719
32.—
32.30
BELEGGINGSMIJEN
Kon. Petr.
161.15 159.20 IHC Holland
166%
167 Alg. Fds.
1030
417
Interlas
420 Converto bez. 1030
1007
1007
Scheep- en luchtvaart
Internatio
302
302 Goldmines
155.60
159.60
Corset
355 1 336 Holland Fund 480.— 481.—
75% gb
HAL
76»% KemoPapier
K
N
134
136
Intergas
p
KLM
173.— 182.—
5
409.— 408.—
49%
49% D.I.F.
KNSM nb.
106%
106% K.N. Text. U.
139.— 138.—
Tapüt
K
V
210
210
Ned. Stv.
108%
109%
lnlerunie
184.20 184.20
296
295% Nefo
Niev Goudr c.
114% 117 LPF
84.50
84.50
Lindeteves-J
109
109% Robeco
Ommeren c.
170
169% Lijempf
226.35 226.45
170%
170%
Lloyd
Rott.
153
154
183 183.—
140%
en Gel
140% Rolinco
Scheepv. Un.129% gb
130% Lijm
Unitas
410.— 410.—
Macintosh
490 1 500
Utilico
113.— 112.90
306
NIET-AKTIEVE AANDELEN Meelf. N B c 307
V Bez. 1894
102.20 102.20
Mees' Bouw
106
106 Europafonds
1
515
515
b
Mosa
249
249
b
Banken enz.
1134
1137
Mulder-Vog
252
250 Eurunion
Valeurop
644
644
230% Muller Conb 273
229
Alg. Bank N,
273
676
BUITENL. CERTIFICATEN
Amev
677
Naarden
530
526
45.60
45.90 N Dok Mij
77
77% b
Amrobank
Canada
80% Alcan Ai.
266
265
Ned. exp. pap
80%
Delta Verz.
25%
26%
144
144
Ned. Kabel
277
Gr. Ind. Crb
276
Can Pac.
49%
49fi
279%
Melk
Unie
279%
619
619
N
Nat. Ned. c
Int. Nicke)
111% 112%
370% Shell Oil
Ned. Midstb.
91.40
91.— Van Nelle
370
27%
28ft
Slavenburg
144% 144%
172
173
Netam
178 1 177.50
Norit
Verenigde Staten
Nijverd-ten C
84
83
Handel industrie enz.
Am. Motors
11%
12ft
Oranjeboom
Am
Smelt
67%
66
1315
1320
Overz. Gas
93.—
Alb. Heijn
93— Am. tel & tel
53
51%
404
Pakh. Hold.
100
99
Amstel Br. C. 401
42%
Anaconda
43
Ballast
Palthe
60
60
Amst.
Atchis Top
28% d 26%
Philips
gb
Droogd
88
c.
125.40 124.40 Bethl Steel
87%
Amst.
29%
29%
104
104% Boeing Comp
14%
14% Pietersen Co
Beeren Tric
75%
76%
165%
165% Columbia gas
Bensdorp.int.
270
275
Pont Hout
26%
26%
158
209%
Bergh's J A
208 b Ruhaak co
157 Dup. deNem.
158%
199% 200 Eastm. Kodak 135%
Berkel Pat.
133
135
Riin-Schelde
b I3fi%
Exp.
Mii
23.80
68% Sch.
Blijdenst.-W
66 b
25.50 Gen. Electr.
88%
87%
22.80 25.— b Gen. Motors
Bols
184.50 185.— Sch. E M '66
76%
75%
177%
177% Int. Bus.ln.
Borsumy c.
92%
92% Schokbeton
608% 607
232%
Bredero^ b.
372 b
Scholt. Cart.
235 Kenrecott C
384
40%
41
Schnlt-Honig
78.10
450%
Bührm T
452
77.— Nat. Steel
44%
1
45%
428
640
643
S. de Wit
427. Pennsvlv Rrd
Bnenk. beh. c
54%
56
81
80% Radio Cof A
Calvé c
775
785
Stokvis
47%
47%
St.sp. Twente
189
52
53 % Rep. Steel
Carp's garens
188
40%
41
Swaay
van
298
298
Cent. Suiker
413
408
Shell Oil
58
59%
Marijnen
mij
131
129
151% 152% Tb
Cur.Hand
68%
68%
Stand.
O
NJ
Daalderop
248
250
136% Techn Unie
138
Sunray
38',
38%
151%
Dagra
154 Texas instr.
169% Texoprint
165
82'
93%
Drie HoefiJ.
112.50 108.— Th Dr.-Verb 106.20 10H.80 Tidewatei
96
98
71%
Udenhout
Elsevier
331
72
340 b
Un. Pac Rr.
38%
38H
Unikap
138% 136 1 U.S.
Emba
94
97
39%
38%
Steel
Unilever 6 ep
95
Fokker
424
420
95 b Woolworth
23
23
Ford Ned.
920
915 1
Gazelle njw.
154%
153
111%
Gelder v. pap
112
3eld Tielenf
390 b
397
Gist Rroc.
724
724
Int. concerns md. scheepv.
Bank/verz. Handel Alg
Grinten v.d
170.50 170.60
6/3
516.1
342.3
108.9
161.3
367.9
183.8
Gruyter 6 cpi
151
7/3
523.4
343.5
108.9
184.4
161.4
371.3
Hatema NV
206 b 207
521.3
344.2
H'kens b.e.b.
600
109.1
610% 8/3
184.6
160.9
370.7

Effektenbeurs Amsterdam

—

.

—

—

—

—

—

,

ANP-CBS BEURSINDICES

'

Glasgow

SENEGALKUST pass 7 Pt.

Fayal.

dok bij Waterweg
subsidie

—

v.

POLLENDAM 6 v. Westonpoint
n. Runcorn.
MARSDIEP 6 v. Oslo n. Casa-

Voor slechts één

—

FALCON 6
fast.

RIJNDAM 7 te Montevideo.
SARPEDON 7 te Adam.
SCHIEKERK 7 180 m z. Las

Minister tot vijf werven:

—

n.

HECTOR pass 7 Kreta.
HEEMSKERK 7 te Colombo.Fayal.
HERCULES 7 860 m zw
HOOGKERK 7 te Amsterdam.
ISIS 7 te Adam.
ITTERSUM 6 520 m wnw

New Vork, donderdag. De beurs van
Wali Street sloot gemengd na een
zitting met een wisselvallig verloop.
Winstnemingen onder de computeraandelen ging samen met een nieuw
herstel in goudmijnfondsen. Forse verliezen werden geleden door bijv. Control Data, Polaroid, IBM en Xerox. Dow
Jones gemiddelden: industrieën 836,22
(min. 0,99); spoorwegen 215,86 (min
0,88) en nutsbedrijven 126,44 (min
0,45).

Grote vraag naar
goud: pond op
zeer laag peil
Op

de

vanmorgen

goudmarkten

groot

ia de vraag

en heeft
nervositeit met het oog op het weekeinde de invloeden van de vorige dagen
versterkt. Het zag ernaar uit dat de
vraag de grootste omvang had in de
huidige ontwikkeling en slechts werd
overtroffen door de twee slechtste
dagen van de „goudkoorts" ln november en december. De aanval van het
ogenblik duurt al evenlang als toen,
aldus de financiële redacteur vaa het
persbureau Reuter, maar vandaag wedijverde hU voor het eerst in intensiteit.
Omdat de zaken nauwelijks zo kunnen
doorgaan en soms belangrijke beslissingen zijn genomen op de maandelijkse
vergaderingen van de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, wachtte
men op wat het komende weekeinde op
de bijeenkomst van hooggeplaatste functionarissen wordt besloten.
Op de wisselmarkten daalde de dollarkoers van het pond sterling tot het
laagste punt dat ooit is voorgekomen.
De dollar zelf daalde tot ongeveer het
laagste koerspeil van het jaar op de
meeste wisselmarkten van het Europese
vasteland. In België bereikte de koers
een dieptepunt en op andere markten
ook ln West-Duitsland waar van
officiële kant steun werd verleend
was de notering aanzienlijk beneden de
pariteit. In Frankrijk en Nederland
werd gehandeld tegen de laagste koersen van de spanning. In de loop van de
ochtend herstelden het pond en de
dollar zich enigszins.
geweest

—

—

Amsterdamse wisselmarkt

Amsterdam, 8 maart. Londen 860%—
8.6iy8; New Vork 3.60—3.60%; Montreal 3.30%—3.31",; Parijs
V,—
73.28%; i-Bussel 7.25%—7.25%;73.23
fort 90.31—90.36; Stockholm èg 64</i—
68.69%; Zürich 82.95—83.00; Milaan

Frankl

1, I,4

al'lo\T~^AOslo
48.38%;

KoPenhagen
*'
50.46—50.51:
13.92%_13.93%;
'

M.Ol'M.

Llwabon

48.33%—
Wenen

11.60%-
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Hollanders
de
Engelsen,
Fransen,
de
de
De Amerikanen,
(omdetechniS)
—1
*
J—^
*
(§ p/M O
n
achter
Mffl
eensgezind
zich
scharen
V
O

(om de esprit)

rVNi

U schildert uw huis maar één keer In de zoveel jaar. Doe het
daarom meteen goed. Met Valspar. Dat Is de verf, die Internatio-

B^S^l 'F?
J^ÏÏ-TvS^
zelf-karweitje. Valspar maakt
fiffi^LaPr
fst/
■HKa

uw buitenwerk absoluut weerbe-

stendlg. De superieure

-.

(om de swing)

\)/ 1 #__! *~*{t*~J I Mm
ZflAi.UW.
|^j| J^T^X I
,
■
X
~
"—
bOtfill
VlltltlOll
hllitPTl
ftll
MULV/H
C/Il
UUltvll
Vftl*!
1"II«
M
*UUA Dl
VUI Vflfli
J^^^m+HHrick************

bootlak-kwaliteit staat daar'flarantvow

of
Uw binnenmuren kunt u met
Wrijp' maken. En een met Valspar geschilderde bootlsonaantastbaar voor water en vuil.
Valspar grandioos kleuren witten

*

~

**

'TE HUUR:

woonkeuken met

Voor dezelfde
mMaéßk

MM WM

m9a%%. .A, M■ II

m
9W W
Bil ■■■

2 slaapkamers
voor de vakantiemaanden.
W. Wieling. Smidslaan 78,
Appelscha (Fr.)

RIJLESSEN

W%W. fÖ

■ ■ ■ firlÉO
""#
I
.I*l
II
Tfci VVÜIIII^V
zegt uw melkman

Jo^,

Jf^^Jfe'

PPfl
;

leeuwezegel
1 1 nu in beschermende
Sïfflverpakkiig
P*l^
Groot nieuws van leeuwezegel. Inderdaad!
Zon prachtige margarine verdient de beste verpakking!
Die de versheid en de frisheid beter bewaart.
Leeuwezegel blijft er verrassend lekker in!
En de prijs? Gewoon dezelfde: 42 cent.

"**\

AUTO

ÏO

VERVOLG- EN LOSSE LESSEN:

* * FONKELNIEUWE V.Wl*
LEEUWARDEN:
/ «50

Ruiterskwartier 39,

tel. 28304

HARLINGEN:

Chr. Huygensstraat 13,
teL 2900

BOLSWARD:

Gasthuissingel 16,
teL 2665
DRACHTEN:
Koperslagerstraat 39,
teL 4346
KOUDUM:
Bovenweg 9,
teL 243
SNEEK:
Gysbert Japikstraat 10,
teL 3300
DOKKUM:
KeppeJstr. 153, teL 2225

MCCULLOCH

E99

*%

\

% A^
Vk
% xY\

Leeuwezegel-verrassend lekker!

McCulloch 4 PK, een matig»
drinker die u nooit in de steek
laat. Een uitgelezen motor voor
vaarplezier en... om mee ta
gaan vissen. BIJ 450 omw. per
min. draalt deze lichtgewicht
van 17 kg nog heel rustig. Stap
In uw boot met een McCulloch
echter de hand, u vaart er wel
by.
Komt u maar een* langs, dan
tonen wij u gelijk de gehele
McCulloch-serle buitenboordmotoren.
Prijs f 668,—
Hoofddealer:

'

"

m\ 'Wm

iBH

Fa. Gebr. A. & J.
Bakker,

Vs

IJlsterkade 132,

Sneek, tel. 05150—2253
DOKKUM:

Fa. Klaas Wijnberg
De Dijk D 51,
tel. 05190—2935
IRNSUM:

HPPT

f i|

■

Fa. B. v. d. Zwaag,
Jachtwerf 243,
tel. 05660—551

LEEUWARDEN:

Fa. L. Meeter
en

Zn.»

Froskepölle 39
Leeuw. Jachthaven,
"»w»»«fslP^

IPmiL.irK.W.W'

WKWMIIni

mnm^KKirMm

BhW««w«*««

\\%v?M7%wft-y,'/7t

fW^SmWmWW

WJmfftfW/fXm

vwwnomf%& WWmWW\W\W

w&wKfflffllJwifó w^wi^^^f

mMHHHB XHBfi

OflftM z^'/ rijcomfort van n IffifflßjMiip^

Leeuwarden,

tel. 05100—28087

TERHORNE:

Fa. W. Rijpkema,
Garagebedrijf
Buorren 61,

tel. 05668—250

WARGA:

Garagebedrijf
A. K. Slot,
Nwe Leeuwarderweg 1,
tel. 05105—512
WORKUM:
RENAULT4 o.a.

■

me(

niet/we versnellingsbak f.4.4 M.. RENAULT» o.a. mal vergrof motor f. 9.595.. RENAULT 10 o.a. mei nieuwe vormgeving 1.6.250.- RENAULT 16 tfe progressieve wagen f.8.550..

BH HH Hl HH HH HH HH HH HH ME»

HBS HH 888 HH H HHI HH .HH MM üu «■

Jachtcentrale,
rep. en scheepsmotoren
Dijkstra, Sylspaed 27,
tel. 05151—231

.
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BETIMMERINGEN, Oud PAPIER lompen en LEESBIBLIOTHEEK
inCHAUFFEUR: Alle
Net OCHTENDMEISJE ina Gevraagd
jong gezin met 2 kinderen. boven 24 jaar. Transport- o.a. winkels, bars en onze? metalen. Geef een seintje, clusief goodwill en invenkomen ze halen. taris plm 8000 boeken, prijs
Groencveld. specialiteit: Scheepscasco's..en wiiWijnsma.
Mevr. Kooi, WestersingeiI bedrijf W.
Lompen en
(>.""> 17:i3000. Br. nr. 1274.
Oosterlittens, tel.
16, Leeuwarden.
Gebr. Kooistra. Noorder- Wieb
Zwette 6,
05174Metaalhandel
eind
Lollum
-291.
1.
tel
Veenwouden,
telefoon WONING op zon te Sneek,
Voor de vervaardiging van1 -9148.
tot maximaat 50 woorden per annonce:
bev. kamer, gang, keuken,
05110—2912.
apparaten ten behoeve vanï 4-pers. gebr. CARAVAN, m.
2 slaapkamers en grote
voortent. Opgave vani Schildersbedrijf
JANSEN
(üü^"'^^~>-- l*"| van zaken en bedrijven toten met 10 woorden f 2,65 de zuivel en de chemische gesl.
eigen srrond, mooi
overloop,
Winkelvoorraden,
elke
bouwj.
merk,
’0,21 industrie kunnen wij in onss
ek woord meer
en uiterstei heeft nog tüd beschikbaar.
B^ÉB
Vrij te aanuitzicht,
DANTUt.e.a.b.
partikulieren
Vrijblijvende offertes, vlot- branche. Kooistra
~tot en met 10 woorden 1,85 bedrijf plaatsen
enkele5 prijs onder no. 1341.
ga
jjp
05190- vaarden. J. Wiersma, OverMAWOUDE.
telef
goed
goeden
bediening,
te
hulp-PLAAT-BANKWERelk woord meer
’0,16
weg 10. Sneek.
lange -3298.
KERS. Opleiding LTS-ma- Een oude WAGEN plm koop
voorkom
wachttijden,
bestel nu. 6e
Aanbieding ó contant aan onze kantoren en door chine bankwerken. Leeftijd 1 f5OO a f6OO, tel. 05620plm. 18 jaar. Sollicit;
Vegelindwarsstraat 2, tel. Hele en halve INBOE- Spoedig leeg! HOEKHUIS-5 2130.
bemiddeling van onze agenten en bezorgers. Ar n mondeling
DELS: antiek en curiosa, JE, Landbuurt 18, eigen
of schriftelijk;
34419. Leeuwarden
voor regelmatige adverteerders op rekening.
tegei dr hoogste prüzen. J grond. Ind.: hal. ruime kaApparatenaan FIB nv
Wij kopen uw AUTO vanaf
bouw, Jachthavenl. I,Leeu- 1960 en jonger. Ook met Twee jonge MANNEN zoe- v.d. Bos. Bagijnestr. 67 mer (veel zon), keuken,
vaste trap met loper, 2
warden, tel. 05100-30444. lichte plaatschade. Tel. ken werk in de vrije uren, Leeuwarden, telef 28823 slaapkamers
Het Oranjehotel vraagt we- Welk net MEISJE wil za- Na
hok.
Bellen
na
6
uur.
en
5
!
geeft
uur
tel.
05100-29538.
niet
wat.
In
bezit
van
05100—20317.
gens teleurstelling KA- terdmiddags op mijn
Vraagprijs f 9.500, gaskadrie
1346.
een
auto
o.
nr.
Br.
MERWERKMEISJE,
chel, ventilator, 2 zonweSta- kinderen passen! Mevrouw Gevraagd jonge admini- ZUIGER en cilinder voor
Oud IJZER en metalen. .1. ringen
tionsweg 4, Leeuwarden, Bakker. St. Jacobsstraat 31,
en de meeste vloerBeetgumermolen
Jager,
KRACHT,
stratieve
de
solliciGeroutineerde
175 cc. Heinkel scooter.
TYPISTE tel. 05100-26241.
inbegrepen.
bedekking
Leeuwarden.
05108-367.
taties
te
Statetelef.
richten aan
voor enkele maanden, evt.
Brieven no. 13
Wijbrand
ma,
Leeuwarden,
halve dagen. Br. no. 1330. Net MEISJE
voor de slage- Gevraagd in doktersgezln de Geeststraat 44, telef. SLOOP AUTOMOBIELEN
SCHAAFBANK ol' vandik- 2 nette BURGERWONIN5-daagse werkweek. flinke HULP in de huis- 33547.
bank, niet te groot. R. GEN te Tiinje en Langete
Bijlsma's wijnimp. vraagt rij,
vanaf 1960 en jonger. Te- BOEKEN, oude kaarten, Foekenif.
Jachtwerf. Heeg. zwaag, beide voorzien van
per 1 april nette vlotte Slagerij van der Berg, Slot- houding voor dag en nacht.
verkoop
slooponvens
van
makersstraat 12, Leeuwar- Voor zelfstandige kracht PLAATWERKER v. avondprenten en gravures, Anti- tel. 05154-2226.
water en elektra, ieder met
WINKELASSISTENTE.
hoog loon. Meer hulp aan- uren en zaterdags. Tilstra's derdelen. Tel. 05100-30317. quariaat de Tule, Ruiters3 slaaokamers. Te bevraSollicitaties bij voorkeur 's den, tel. 27837.
wezig. Mevrouw J. Hoit- Autobedrijf. Bleeklaan 9 en
gen M. Helfrich, Hemrik
kwartier 181, Leeuwarden.
avonds van 6—B uur of na
Per
12
mei
a.s.
BOEREN21,
sma,
Van
Swietenstraat
13,
142. tel. 05166-348, b.g.g.
Confectiebedrijf
Engel,
Leeuwarden
29158.
afspraak
telefonische
tel.
05110
KNECHT goed kunnende Een goed werkend GEJacobi Parochie, tel.
05132-276.
-3176. Galigastr. 12. Sneek. Tzummarum vraagt voor St.
hand- en machinemelken. HOOR-APPARAAT. Br. m.
direct een MEISJE van 05189-215.
Gevraagd een LOODGIE<>l extern. A. de Vries. prijs en
Van 1 april tot 15 septem- 15-16 jaar voor licht admimerk o. nr. 1337.
WONING Ypeystraat beTER-installateur. Installa- Tanjabuurt 4. Achlum.
Nette woning CAMPER- vat: gang, 2 woonkamers,
ber MEISJE met verant- nistratiewerk. Aanmelden HULP voor ouder echt- tie-bedrijf
P.
Sanstra.
en
30 met kamer
keuken, hok, overloop. 3 si
woordelijkheidsgevoel
LOMPEN, metalen en pa- STRAAT
in dagelijks tot 5 uur. Kleine paar; zit- en slaapkamer Kaasmarkt 17 Enkhuizen.
keuken, bijkeuken, 'i
beschikbaar. Inlichtingen: tel. 02280-271)1.
Hotel Café
zolderopruimingen, suite,
pier,
Restaurant Buurt 9, Tzummarum.
ka., zolder etc. Closet kamers. Koopprijs billijk.
Nijlansdyk 94. Leeuwarden
voor alle werkzaamheden.
Eigen
grond.
antiek en
curiosa. C. si.
Huuropaanwezig.
Zij moet tevens in het Dame alleen vraagt tegen 1 tel. 30077.
Bruinsma, Achter Tulpen- lijke prijs.Eigen grond. Bil- brengst
per jaar.
613.60
Gevraagd:
KOK,
flinke
Direct te aanv. Geschikt perceel voor behoogseizoen leiding kunnen april of later een HUISgoede beloning
45-urlge Jonge gehuwde vrouw zoekt burg 74. Fabriekssleeg 19. Bemiddeling;
Van
der legging of toekomstige zelfgeven aan het andere per- HOUDSTER.
21588, Leeuwarden.
Huis met Flink MORGENMEISJE of werkweek.
tel.
Pleisterplaats administratief
THUISSchoot en Co, makelaars. bewoning.
soneel. Niet jonger dan 21 centr. verw. Brieven aan werkster voor 3 of 4 m. Feenstra Kop-Afsluitdijk, WERK (schrijf
Makelaarskani
of type- ',
Stationsweg 26, Leeuwarjaar. Brieven aan Wester- mevr. W. J. v.d. Burg, p.w. Mevr. P. A. de Bruin,
toor W. Dijkstra, Harlin(Fr.), tel. 05177-207. werk).
Zürich
TEGELS
en
estriken.
Tel.
den,
no
1246.
Br.
tel. 25566.
mient B. 141 Den Burg Stuyvenburchstr. 20, Eer- Spanjaardslaan 117. Leeugerstraatweg 2. tel. 23345,
05108-367
(Texel).
warden, tel. 24821.
beek (Veluwe).
b?g
23685 22585. LeeuwarWijnSchildersbedrijf
Hotel-Restaurant De
JANSEN
onderhouden
Prachtig
!
den.
Wij kopen ai uw oude hoekflat
berg,
gevraagt
Sneek
een
heeft
voor
U
beschikbaar
lEPENSTRAAT
1
„De
Klanderij"
Hotel
Zui- Net MEISJE, niet beneden In doktersgezin met jonge vorderd LEERLING-KOK iin de verfwinkel behang TEGELTJES, ook witte, en
16c. Voorzien van alle gederplein 33, Leeuwarden, 18 jaar,
voor hele dagen, in
een MEISJE voor en een Aide de Fourneau. vanaf 1.45, muurverf van- i estrikken alle maten tegen i makken. Binnenkort
te Ruime WONING te Holtel. 24941 vraagt m spoed huishouding en zaak. B. kinderen
dag en nacht; meer hulp Tevens flink kamermeisje, iaf ’l, gratis verfad vies bij de hoogste prijzen. Bel aanvaarden. Bemiddeling; werd op goede stand vooreen KAMERWERKMEISJE Douma's
i
Meubileringen, aanwezig. Mevr. Eenkema voor goede prestaties hoog tU thuis 6e Vegelindwars- ieven of schrijf aan J. Vis- Van der Schoot en Co, zien van gas. water en
boven 18 jaar. Reiskosten Voorstreek 70, Leeuwar- van
Dijk, Spanjaardslaan loon. Afspraken tel. 05150- straat 2, telef, 34419, Leeu- lser, Thorbeckestraat 75, makelaars. Stationsweg 26, elektra f4OOO. Telefoon na
worden vergoed.
den, tel: 05100-25197.
128, Leeuwarden.
3369.
\warden.
6 uur 's avonds 05110-2394.
1Harlingen, tel. 05178-3037. ]Leeuwarden.
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GROOTSE VOORJAARSSHOWI96B f
1
| BIJT MANTELHUIS
»

WOONWAGEN, 6 m. lm*
en 2.40 m. breed, staande
op Woonwagenkamp. Bo-

zum (Fr).
Betonelementenbouw biedt
aan: GARAGES 3 x 5 m
met stalen kanteldeur f9BO
(geplaatst). Betonschuttingen 2 m hoog per lopende
m. f 27. Betontegels 50 x 50
x 5 dik voor garage-opritten
sn tuinpaden f 1,90 per st.
Adres: Wieuwerd nr. 17,
telef. 05104—275
Betonelementenbouw biedt
aan: AUTOBOXEN compl.
met dak en kanteldeuren
bij afname van meer dan 3
stuks fBBO. Stalen kanteldeurem in .standaardmaten
geplaatst !' 260. Tevens houten garages op betonnen
fundatie 3 x 5 m met
zadeldak plus kanteldeur
Adres
f 1250 (geplaatst).
Wieuwerd 17, telef. 05104—
275.
BOUWIERREIN ongeveer
18 are niet vergunning voor
nieuw ie bouwen woning
net garage. Ruime hypotheek beschikbaar. Te bebij
dragen
J. Bantema
Ried. tei. 05171-214.

GRUNDELJACHT
x 2,20. diepgang 0,35,
24 m 2 zeil, J. Korringa,
Jtalen

5,50

,Plankensloot", Midlaren.

}AGKRUISER. Dagkruiser

net kleine kajuit, waaierafm.
hekmotor,

iteven,

7.20 x 2.85 x 0.60 m. Bouwaar '66. Geheel als nieuw.
Jiterste prijs 16.000 Tel.
15130-2813.
mahonie hechthou;n KRUISER 1. 6.50 mtr.
esch v. buitenb. motor m.
innen- en buitenverlichFlinke hoekwoning met ka- ting, alles in prima staat.
mer en suite, 4 si. ka., Prijs ’4300. Br. onder no.
closet etc. C. B. BALCK1333.
STRAAT 1. Direct wii te
aanv. Koopsom f22.500. In aanbouw zijnde hechtlang
Remiddeling:
Van
der houten KRUISER,
Schoot en Co. makelaars. 8 m, breed 2.75 m. Bevr.
Stationsweg 26. Leeuwar- Tijnjedijk 45A, Leeuwarden.
den.
Gemod. VAKANTTEHUIS Goed onderhouden stalen
met dubbele garage, 2000 KRUISER met eikehouten
opbouw, laing plm. 7.50 m.
m 2 boomgaard-tuin, v/l, met
16-18 pk aanhangmovrij
gelegen
elek. Geheel
afstandsbediening,
aan harde weg met eigen tor met volledige
inventahaven aan visrijk open inclusief
vaarwater, enkele kms van ris, vaarklaar. Te bevragen
zee in N. W. Friesland. bij de Havenmeester van
Voor recreatie of perma- de Leeuwarder Jachthaven.
nente bewoning, vrij te
aanvaarden. Inl.: Pb. 281. IJzeren KAJUITBOOT J.
Leeuwarden of tel. 05100- de Roo. a.b. Espelervaart,
Emmeloord.

11.g.a.n.

’

-24124.

Luxe in prima staat verkerende SALONWAGEN van
vele moderne gemakken
voorzien. Eventueel met
garage. Aanvaarding na
overleg. G. .A. Banga,
Mearsterpaed 4a, Lekkum.
Tel. na 7.30 u. 's avonds
05100-34929.

KAJUITBOOTJE,
f 375; Piraat
met zeil f 175; z.g.a.n. 5 pk
Johnson buitenb. motor.
Huizumerlaan 11, Leeuwarden, tel. 27471.

Leuk

lang 4.50 m.

meet Wegwijzers
/ie nuk elders in dit btad.

Voor

KOM KIJKEN NAAR
ONZE A-1 WAGENS!

j

JA-lt
VELGEBRUIKTE WAGENSj^J
Betrouwbare gebruikte wagens
met schriftelijke garantie!
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alle maten
nieuwste tinten
vele modellen
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charmante mode voor alle leeftijden
in kwaliteiten die ons zo populair hebben gemaakt
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DIT ZIJN SLECHTS
ENKELE VOORBEELDEN
UIT EEN SCHIER

ONEINDIGE
KOLLEKTIE.
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bewonder deze nieuwe kollekties.
Het is een modegebeurtenis, die u niet mag missen.
Tieners, twennies, dertigers en veertigers, kortom
iedereen zal weer gefascineerd zijn door zoveel keus.

SNEEK: Oosterdijk 18 Tel. 2956
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Sprankelend modenieuws uit eigen ateliers

LEEUWARDEN: Nieuwestad 70 Tel. 26432
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VOORJAARSMANTELKOSTUUMS nieuwste dessins en <in,enj
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Elke A-1 auto is door ons
grondig geïnspecteerd
en gereconditioneerd, en
wordt schriftelijk gegarandeerd.
Kom kijken naar deze
speciale aanbiedingen:

■
■
■
■
■
■
■

""
""
""
"

Ford 12 M, bj. 1964-1966
Ford 12 M, 1500 TS bj. 1964
Ford Anglia, bj. 1963
Ford 17 M-17 M super bj. 1962-1965
Ford Transit bestel bj. 1963-1966
Ford Transit busje bj. 1965
Ford Transit bestel
met alum. laadbak, bj. 1963 (dcc.)
Opel Rekord 1700 bj. 1965
Opel Caravan bj. 1964
Citroen Ami Break bj. 1965
NSU Prinz 4 bj. 1966
VW 1200 bj. 1963
Simca 1000 L bj. 1966 (dcc.)
VW 1300 bj. 1965

Prettige
betolingsregeling

J^m\
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Vrijdaffsavonds geopend tot 22.00 uur tn
zaterdags tot 17.00 uur.

JpO

„Het Friesche Automobielbedrijf"
Heerenveen, Burg. Falkenaweg 26, tel. 05130-3344

VRIJDAG
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Het Diakonessenhuis te Leeuwarden

vraagt voor haar Debiteuren-Boekhouding een

»

"

VROOM & DREESMANN

Bij voorkeur in het bezit van u.1.0. en type diploma. Schriftelijke sollicitaties met volledige inlichtingen aan de administrateur.

*

Drogisterij-Parfumeriehandel
Wij vragen voor spoedige indiensttreding:

TWEE NETTE MEISJES
t.w. 1 voor

huishouding.

ADMINISTRATIEVE KRACHT

VDOnM Jfc nDBBCMAMM

die rok een DIOLEN-LOFT jumpertje. Frisse kleuren*
combinaties, slankkledende streepdessins. Snel wassen,
snel droog, snel halen bij Bergstra: maar / 29.75

Bij

Nieuwestad 44 Leeuwarden
_J Nieuwestad 72 Leeuwarden
Dracht 19
Heerenveen

bijpassende tafel met tuimelblad
in dezelfde solideuitvoering als

Bij Bergstra: mooie, modieus» plooirokken van goedwasbare DIOLEN kamgaren. Plooihoi>dend en prettig

licht In het dragen. Ideaal voor weekends en vacantlet.
'l Kan *r té°en- f 27-50

a

■r^ jf*± w**ar\

"PLOOIEN", zegt Parijs....

hulp

in de winkel en 1 voor hulp ln de

Gaarn* aanbiedingen schriftelijk of persoonlijk 's avonds
na 6 uur.

Drogisterij Tet v. d. Berg,
Voorstraat 94, HARLINGEN.
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Elke weg wordt glad als een biljardlaken.
Geen wonder: voorwielaandrijving,
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Natuurlijk: de Ford 12M en 15M zijn

':
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McPherson-voorwielvering.
Elke.reis verloopt zo glad als 't maar kan.
lange-afstand-record-brekers

(Miramas, 300.000 km met 'n 12M,

gemiddeld 106 km/uur).
Verder lachen alle 12M en 15M
bezitters om gladheid. Veilig gevoel:
yoorwielaandrijving, schijfremmen vóór.
Verstandige autokopers nemen 'n Ford
12M of 15M.

Nogal glad.

'jVanaf'
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f 6.125,-*
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* (adviesprijs af fabriek Amsterdam)
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GARAGE DE ZEEUW NV
VALERIUSSTRAAT 2-11, LEEUWARDEN, TELEFOON 29988

AUTOMOBIELBEDRIJF M. N. v. d. TOL HM.
STATIONSWEG 99, DRACHTEN, TEL. 05120-4005
URETERP: WEIBUORREN 50, TEL. 05125-623
Official hord Deofer

,

|

GARAGE W MOLENAAD
iVbt^MMK
kk.

/^gE^
vjjgfl^P^

Heiligeweg 54, Harlingen, tel.

05178-2925, b.g.g. 2 412

Official Ford Dealer

QlÊfflfaËÈ*

Prima spelende TELEVISIE 75; prachtige kolemhaard met plaat en pijpen
slechts 65: 2 pits aardgasstel ’l5; prima stofzuiger
35; wasmachine met klok
75. Ypeijstraat 44, telefoon 05100—30024. Leeuwarden.

LELIETJE der dalen. 15
Nu een GASCONVECTOR. Ruime keus in BAROMEhygrobloeineuzen ’2. Van BeuTERS,
en
aanleg.
thermoVoordelige inruil en
OMRIJDEN" WAARD
Uur- sekom. Tuinen. LeeuwarTromp, meters. Miedema's
Bedrijf
Techn.
Kleine i den.
elektr, gas, sanitair, Leeu- werk-Optiekzaak.
warden. C. v. Manderstr. 1, Kerkstr. 14. Leeuwarden. BLOEMPOTTEN,
hangtelef. 05100-29714 Boksum,
hertshoornbloempotten.
2,40
f
Buorren 35. tel. 05107-228. Erres KOELKASTEN
sansevieriapotten
per week, WIVE, Bergum, potten,
plantbloempotschotels,
bgg.
05116-1237,
WINTERDAG
1982.
Uw huis is
tel.
Telefoon 05130—2425.
Beusekom
Vai
bakken.
Centrum-Heerenveen.
warm
zo groot als het
is.
Leeuwarden.
Tuinen.
Elk koudeprobleem lossen WASCOMBINATIE. Erres.
Sfeervol.
Voortreffelijk
wij behaaglijk voor u op. met verwarming, z.g.a.n.
kindermenuutjes
3,
maten.
Alles
Oók
Hout in alle
W. S. v. d. Schaaf en Zn Telefoon 05100—34207.
„doe-het-zelver."
voor
de
05183-231-464.
Hallurn. tel.
triplex,
Hout,
board.
p
RUIME PARKEERGELEGENHEID
WASMACHINE met spaanderplaat,
schoorTROUWJAPON, maat 40, Edy
langzaamwasdompelaar,
cement,
zand
met kanten sleep en bij be- eer, z.g.a.n. Te bevr. Achter steenola'tn.
tegels etc. etc. Hettehoren, niet in Leeuwarden
c, Leeuwar- steen,
ma's Houtwinkel. Emmagedragen. Harlingerstraat- de Hoven 114
den.
kade zz 46. L'warden, teL Een uitneembaar KIPPEN- Een prima onderhouden
weg 150, Leeuwarden.
28384. Wij zagen en scha- HOK 3 x 2Vi m. en één van Puch BROMMER, met valSPEEDPILOT met ven
Exclusieve TROUWJAPON Haida
machinaal.
doel- helm, leren jas maat 48. Te
2Vfe x 2 m voor veleweinig
nieuw. J.
bevragen bij: K. Geertsma,
maat 38-40 lang model met hulpstukken, als
geschikt,
einden
HeerenRIETMATTEN, kurkschors
volledig toebehoren. Kolk- Mankeslaan 100.
Alddyk 2, Dronrijp.
geld, badkuipen en vele
veen, tel. 05130-2961.
balkonhaken. muurspijkers soorten
P.
laan 42, Heerenveen.
afbraak.
G.
turfpotjes.
kweekkas.ies,
Zwagerveen, KREIDLER Florett, bj. '66.
Kempenaar,
Polyether
Schuimrubber
Tuinen.
Tonslageri.j 16, LeeuwarBeusekom
gezamenlijk»
kleermaVan
15
tel. (05113) 1404.
alelke
Leeuwarden.
platen,
afmeting,
den.
U
MAZOPA.
brengen
kers
kwaliteiten,
voor
maatkleding zonder passen. le dikten, alle
KANTELDEUREN
onverslijtbaar. alles GRATIS, op maat P.P. WANDSCHROOTJES.
Compleet met sta- BMW R 26 250 cc bouwjaar
Soluspun.
B.
schuim- prachtsortering
65 cent garages.
2 x gegalvani- 1960, in prima staat.
227.50. Citex scheerwol gesneden. Zakken per
kozijn
Jongde
Garage kantel deuren len
Elverdink,
zak.
P.M.
Master
32-45-125
of
vlok
kamgaren,
slot.
Compleet
f215. Olympix.
met
Meijer, Kleine Kerkstraat ’242 Afzelia buitendeuren seerd.
gegarandeerd wei 18. De Tike (Small.)
100 pet wol, f2lO. Alleen- Leeuwsuden,
Alleen
in
maart Volkomen
27557.
v.a.
109.
tel.
verkoop voor Friesland.
slechts f245. Van Smeden. MOTOREN Nieuw; o.a.
parkeergelegenheid bij Idzenga's hout- en Harlingen,
Henk v. d. Roest, Noord- Ruime Oldehove.
tel. 05178-3241. Suzuki Ducati. Maico, Ital
bouwmatarialenhandel,
Oos
vliet 419. Leeuwarden, tel. bü de
05188—319.
enz. Vlotte inruil en finanterbierum, tel.
26002.
ZEE-HENGELAARS! Pie- ciering.
Garage Bruggen,
Voor Uw VILTHOEDEN:
u no- ren bestellen ERBO bellen Schoterl. weg 207, Jubbega,
KRUIWAGENS
hebt
21,
Tuinen
Meij,
van
der
Meijer Is bekend om ziin
Grote sorte- dig om vooruit te komen. 05170—2701.
tel. 05165-377.
WERK- Leeuwarden. Alpino's,
allerbeste kwal.
Wij kochten een party housokring
petten,
als
nieuwe
goed
SCHOENEN, luxe schoe- ken,
kruiwagens van een Een zo
Jawa MOTOR 250 cc. of in
bretels. overhemden. ten
LINTZAAG. De Leeuw s onderdelen,
nen, bromfietslaarzen, rubb.j. '58. Hoofdz.g.
pipegaalwerkobject,
berlaarzen, rubberklompen
draglineverhuur en zand- str 50, Wartena.
Bestelt
lang de voorraad vervoer,
en
zo
tjes
ZONWERINGEN.
10,
Ouwsterhaule
plastieklompen, klompsokUw zonweringen, dit strekt kunt u er één uitzoe- telef 05137-491.
ken. Meijer, Kleine Kerk- nu
in
Ook
Prima gebruikte MOTOteleurstelling
ken voor slechts f 15.
Leeuwarden, tel voorkomt
straat.
REN o.a. BMW; Triumph;
Zonwering op als bloembak zeer gewild. THEEROZEN,
de
zomer.
klimrozen.
27557. Ruime parkeergele- elk gebied, voor elke gevel. Wouda's
Tuincentrum trosrozen. miniatuurrozen BSA; AJS; Honda; Yamaha.
genheid bil de Oldehove. Vraagt
Bruggen. Schoterl.
Oranjewoud.
prijsopgaaf
bii
clematis, sierheesters. Van Garage
weg 207, Jubbega, teL
Sport- en CaravanLuxen,
Tuinen.
Leeu10-delig,
Prins,
WINKLER
05165-377.
centrum, Verl. Schrans 81, Vaste PLANTEN, Bone- Beusekom.
t.e.a.b. Van der Kooistraat Leeu waaiden.
stokken,
gazongraszaad, warden
12, Leeuwarden.
bloemzaden,
tuinkruiden.
Li- BMW R 60 600 cc bouwjaar
Voor opruimingsprijs:
Tuinen,
1962, in prima staat. A.
TRAPPEN,
Beusekom,
Thuja,
VLIERING
Van
guster, Vuurdoorn.
In Frysk BOEK? De Terp schuifladders, trekladders Leeuwarden.
Schonenburg De Wear 10
in
Swietenstrjitte
Contoneaster
Berberis
hat it Van
Oudega (Small).
in hout, aluminium en
10, Ljouwert.
soorten, partij prima Forsystaal, houten en stalen Z.g.a.n BANKSCHROEF, thea's, Pinus Mughus, en SCOOTER merk Bitri
rekbreedte Austriaca. Potentilla, CytisAlde KAERTEN en prin- trappen. Auke Rauwerda, merk fiemklem, Ley,
Oude sus-brem 4 soorten. KWE- t.e.a.b. Zeewaardige sloep,
Friso- Westerplantage, Leeuwar- 15 cm. J v. d.
ten. Antiquariaat
4.70x1.70x0.65 m comLeije 154!
den.
Grou, tel. 05662—316.
KERIJ „Terra Nigra". O. J. pleet met riemen en derg.
52,
Nieuwestad
Bosgra,
Te bevragen Kanaalweg 17,
Bergum, tel. 05116—1325. Harlingen, Werf I. C.
Kooyman, tel. 05178-3423.
FIJNSPAR v.a. flO per
soor100- 10 verschillende
Z.g.a.n. Vespa SCOOTER
ten heesters f 10; coniferen f 175 en 3 maand oude
et;
Jan Victor telmachine f 200. Teva. 75 et; larix 15
Land, Hoofdweg 3 Een lefoon na 6 uur 's avonds
West bij Haulerwijk, tel. 05110-2394.
05161-586.
Wegens
omstandigheden
Z g.a.n. WANDELWAGEN z.g.aji. BUNGALOWTENT,
en voetenzak, f4O; kinder- billijke prijs. Sontdwarsledikantj e iets moois f35; straat 30, Leeuwarden.
tafelstoel f 35; snelwasmachine f25. Bollemanssteeg VOUWCARAVAN 1 x ge19A, Leeuwarden
bruikt slechts ’1200,— en
een tourcaravan 323 kilo
Z.g.a.n. KINDERWAGEN met gesloten voortent, 4
80,
ook
box,
samen
en
compleet
geheel
pers.
apart verkrijgbaar. Kersen- slechts ’2800,— A. Bok,
27036,
Leeu- Vaart 12, Ureteip.
straat 5, tel.
warden.
KINDERWAGEN 125, W. VONWKAMPEERWA.
GENS. Door toruil op onze
van Asperen, Paulus Pot- Tago Camper hebben wij
terstrant 54, Leeuwarden. enkele zeer toteressamte
aanbiedingen in o.a. AlpenDAMESSPORTRIJWIEL,
Prij’65; jongens- en meisjes- kreuzer, Holiday enz.Tabak,
vanaf ’BOO. K.
rijwiel, brommers, Sparta zen
Zn., Badweg 22, Gorreen Berini k f 100; Renault en
Span- dijk, tel. 05133-1691. Ook
200.
Dauphiné
jaardestraat 48, Leeuwar- weekends geopend.
den.
Praktisch nog nieuw» 4stuur mij gratis en vrijblijvend een compleet informatiepakket over
pers. Kip-CARAVAN met
mijn
woning.
BATAVUS
fiets
vemarmmgsplan
voor
Voor een
het unieke Davotherm centrale
Jan verwarming, 10 weken geof brommer
naar
en bruikt f2750. S. Beimers,
Terpstra's
RijwielGerard Bleeklaan 104, teL 26564,
Bromfietshandel,
Doustraat 59. Leeuwarden Leeuwarden.
(Huizum).
CARAVAN, z.g.a.n. 4-perLuEen FIETS of vouwfiets soons. Weltbummler de
gekocht bij de vakman ga- xe met voortent en grondJ. Kooistra, Heerenrandeert U de beste garan- zeil.
tie en service. Bij ons veenseweg Ba, Oldeberkeuze uit plm. 100 stuks. koop, tel. 05164-280.
Gazelle en Phoenix. Wij
■ ■"
Blue Bird
hebben reeds een prima STACARAVAN
sportfiets vanaf f 135. com- 6 pers. 6.60 m met aparte
kinderslaapkamer.
Blue
Dïeet. G. Kuipers en Zn, Bird 5 m met volledige
Van Asbeckstr. 53, Leeu- voortent 5 pers. H. Visser,
warden, tel. 27574.
Midlum, tel. 05178-2269.

Een mooi antiek Drents
BOERENKABINET m koperbeslag. Tel. 05993-2256.
Antieke 17e eeuwse RAN10l maximaal 50 «voorden
KENKAST antieke kasten,
per anonce, van zaken
kisten tafels, stoelen, ban\-ry\
Stoelklok en kleinv r^FT*- ~i
cD bedrWveD tot en met 10
D.
Antiekhandel
f,r>ed.
woorden t 2,65 elk woord
Toornstra, Grate Breedstr.
meer f 0,21, van particutieren tot en met 10 woor- PICKUPS. Grote keus, met 21 a, Dokkum tel. 05190I n, l Tt ,ï|i|P
woord mcci 20—50 pet korting. Reeds -3275.
|^-^J tf
deD
n '-00 vanaf f55. Radio-Voordeel,
f
8on<l
°-1B
LnicßÏtl^^Tfihi.
45, Exclusieve amtieke HANGKerkstraat
extra Aanbiedingen è con- Kleine
|jlTt -"Vm
i
Stinsweg 17. KLOK. Zeer mooi bewerkt
tant aan onze kantoren en Leeuwarden.
2 min. na
"g|^ö
B
Ook op gem. Herhaalt uursüag
Veenwouden.
g& door bemiddeling van onze betaling.
volle uur, tevens z.g. nachtfË
prima
uurwerk. Geheel
J.
wS agenten en bezorgers Alstaat,
ruilen
f4OO,
ook
voor
regelmatige
leen
ad- DRUMSTELLEN
vanaf gen metaaldraaibankje, te-60
\
verteerders op rekening
’450,— Muziekhandel Tig- cm tdc, Corneliusstr. 32,
chelaar Slotmakersstraat 1
A Leeuwarden tel. 05100- Sneek.
Mooi TV-MEUBEL groot- -23578.
STAARTKLOK
Friese
125; Klein- ZANGINSTALLATIE, 120 Boarnsterdyk 45. Akkrum.
beeld slechts
beeld TV, speelt prima, w., half jaar oud, compleet
uiterste prijs 75. Nieuwe
goedlopende staanmet Dynacord studio-echo. Antieke
Wegens ziekte goed onder- Philips transistor van ’79 Breton,
de Engelse KLOK. Pieter
Kamp
17,
De
Stuyvesantweg 133, Leeuhouden stalen KAJUIT- voor ’49. Sierdswielstraat Drachten. Na 18.00 uur.
TOERBOOT, prijs 885. L. 12, Leeuwarden.
warden.
Brouwer, Grote Wielen, tel.
BANKSTEL
t.e.a.b.
Klass.
types
TELEVISIE nieuwste
05118—238.
a-d Vaart
Philips. Blaupunkt, Tele- Noordvliet 445, Leeuwar- LIPPENHUIZEN
281. U had dit jaar ook niet
den.
funken
enz.
Grootb
reeds
met
samenwerking
In
gedacht aan een onbetaal’449.—; TV meubels
een andere jachtwerf kun- v.a
zuiver luxe wollen
baar
en
op
tafeltje
poten
498,plus
v.a.
4
CLUBS
Op
nen wij thans moderne
"
tapijt.
Nu kan deze droom
jongen
een
en
garantie
plus kleren voor
MOTORKRUISERS tegen alle merken
jaar gratis service. een meisje plm 13-15 jaar toch werkelijkheid worden.
half
ongekend
prijs
een
Prachtige kwaliteit, kameraanbieden. 8x2.85x60 met Van der Veen. Bit de Put voor weinig geld. Br. no. breed van f 169. voor f99
9.
Leeuwarden.
1344.
30 pk. Volvo-Penta voor
per meter, 380 cm. BUna
19.900. 8.65x2.95x0.65 met RADIOTOESTELLEN met
alle kleuren.
WoninginNieuwenhuls'
pk
Peugeot
30
diesel hoge korting. Reeds vanaf
3
x
zo
x
richting
3
groot
’23200. Zeer luxueuze uit- f 138 Radio-Voordeel, Kl. zo veel keus in BANK- Heugafelt STROKENTEvoering.
Jachtwerf De
45, Leeuwarden, STELLEN vanaf f475. Bij GELS nu voor f 20,85 per
Vries, Bockamastraat 3, Kerkstraat
Stinsweg
17,
Veenwouden. de Put 10. Leeuwarden, tel. vierkante meter. Alle kleuIJlst, tel. 05155—332.
ren voorradig. Peereboom
24855.
Meubelen, Heideburen 13goede
Voor
PORTABLES
MOTORBOOT,
Teakhouten
-15, Heerenveen, tel. 05130
LINNENKASTEN
2-deurs
1. 9 m br. 2.40 m. met prima vanal f4&.50 tot f379 naar
Franco huis waar u
—4645.
scheepsmotor, WC keuken- radio v.d. Akker,
Bever- 100,— kleur: teak. bU ons ook woont
tje en ruimte voor 6 slaap- straat 6, Nieuwestad
39. 10 pet korting voor contanplaatsen, prijs in overleg. tel. 05100-34305. Leeuwar- te betaling. Woninginrichting Hamersma, Eijsinga- Enkele 1-pers. BINNENRembrandtstraat 8, Leeu- den.
warden.
straat 21, tel. 23005. Leeu- VERING-MATRASSEN
van f 110 voor minder dan
RADIOMEUBELS met ho- warden-Z.
half geld f39,50. BezorgOpen SPORTBOOT, geheel ge korting. Een meubel met
mahoniehout met binnen- 10 platenwisselaar van 19 antieke DEVENTER loon f 2,50. Peereboom
boordmotor. Rijperahem- f598 voor f329. Radio- stoelen, billijke prijs. Gijsb. Meubelen, Heideburen 13straat 20, Smeek, tel. 05150- Voordeel, Kleine Kerkstr. Japicxstnaat 50, Leeuwar- -15, Heerenveen, tel. 05130
-4645.
den.
45, Leeuwarden.
-4969.
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Op de Recreana stand 57
30 maart—3 april. Vindt U:
Romeinse Roei- en VISBOTEN, overmaads kopergeklonken, Zweedse Crescent
Marin
buitenboordmotor.
Japanse Suzuki buitenboordmotor 4,5 en 7 pk,
Italiaanse Eurovinil rubberboten Watersportbedr.
S. Kramer, Galamadammen
telef. 05142-529.
Stalen ROEISCHOUWEN
en puntsloepen 4.50x1.40
weekendboten met voorkajuit 5.85 x 2, ook andere
modellen. Jachtwerf „De
Uitkijk", IJlst, tel. 05155-351.
ROEIBOOT en 2 bb motor.
(Johnson 3 pk) z.g.a.n. E.
Visser. Laagland 74, Grouw.
telef. 05662-334.
Voor binnen- en buitenboordmotoren: Fa. Geertsma, Tijnjediik 27, Leeuwarden. Hoofddealer van de
YAMAHA motoren.
Wegens omstandigheden(l)
Z.g.a.n. 18 PK Evinrude-

Dam

D UI

warden.

BUITENBOORDMOTO-

■

NaamAdresPlaats-—-

TENBOORDMOTOREN.

Overnaadse Noorse Renajollen en vletten Off. dealer; Fa. B. T. v.d. Werff,
teL
Warga.
Bondswerf.
05105-202.

REN: een 28 pk Evinrude,
eventueel met afstandsbediening: een 8% pk Yamaha petroleummotor lang-

staart (nieuw1) ’900,-: een
4 pk Crescent; een 4>4
Sqaitalia nieuw; een 3 pk
Sqaitalia; een 3 pk Selva.
Watersportbedrijf S. Kramer, Galamadammen, tel.
05142-529.
overjarige
Nog
enkele

BUITENBOORDMOTOREN
pk

Mc
waaronder 4 en 7Va
Culloch. 3 en 8 pk Selwa.
Volledige garantie en service, v.d. Zwaag's scheepsen jachtwerf. Irnsum, tel.
05660—551.
Prima AANHANGMOTOR,
3% p.k. Tetlef. 24264.

BOOTTRAILERS voor elke

boot naar maat, v.a. f475.
Bocar.

Scharsterbrug

20.

H.H. BOTENBEZITTERS
AUe materialen voor opknappen en wijzigen van
Uw boot. Hettema's Houtwinkel, Emmakade zz 46,
L'warden. tel 28384 Direkt
bij de Jachthaven. Wij zagen en schaven machinaal

HUISORElektronische
GELS vanaf 1495,— Muziekhandel Tigchelaar. Slotmakersstraat lA, Leeuwarden. Telef 05100-2357P.

’

De mooiste PIANO voor de
laagste priis levert U Muziekhuis „De Harp". Bolsward, tel. 05157-2542.
Speciale

aanbieding.

BA-

BY-PIANO, als nieuw. F.
de Hoop, Heeg, tel. 05154-

-2312.

Ga Uw oude TELEVISIE
ruil
niet opknappen maar
hem ir. bii Wive, Bergum,
tel. 05116-1237, bgg. 1982.
Nieuwe televisie vanaf
f5,48 Kleuren T.V. f 14,85
per week event. zonder
aanbetaling.

TV TOESTELLEN met
20—50 pet korting, alle bekende merken, reeds vanaf
’498. Radio-Voordeel. Kl.
Kerkstraat 45 Leeuwarden.
Stinsweg 17, Veenwouden.
Ook op gemakkelijke betaling.
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1. De zékerheid van het plezierigste
en voordeligste centrale verwarmings-systeem.

ning Bijenhofstr. 63, Leeu-

BUITENBOORDMOTO-

„EVEN

Davotherm biedt u:

BUITENBOORDMOTOR.
met event. afstandsbedie-

REN. De nieuwste modellen 3 pk vanaf f 285, 4,5 pk,
vanaf f 399. Fa. K K. de
Boer, Botenbouw, 't Meer
42, Heerenveen, tel. 05130-2198.
Seagull- en Suzuki BUI-
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2. Een kleine maar reële kans op: duizend gulden voor
uw voortaan overbodige verwarmingsapparaten.
■ l/otlC
IXCllllw

■g

Ja-ikmaakgraagkansopeenDavothenn-bodvanfl.ooo.-op

mijn oude verwarmingsapparatuur, die ik niet meer nodig
heb nu er goedkope, doelmatigecentrale aardgas-verwarming volgens hetDavotherrasysteem is. Stuur mij gratis een vrijblijvend informatiepakket plusvragen-formulier.

■

■■

Naant—_-.-

Adres^—
Plaats-
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Ja-er valt veel zeggen voor centrale aardIbDOII
qas-verwarming met het unieke Davotherm-systeem. Dat biedt
te

u stralings-warmte èn vloerwarmte èn perfecte warme luchtcirculatie Geen geld door de schoorsteen. Davotherm benut
elke kubieke meter voordelig aardgas voor warmte. Weldadige
warmte waar u wenst. Want alléén Davotherm biedt u het voordeel van de Gescheiden Funkties. Dus: niet één ketel in keuken
of kelder voor verwarming van alle kamers tegelijk. Maar wel:
een ketel die is ingebouwd in een gezellige haard met een mooi
breed vuurbeeld. Alleen de haard even branden op een kille
nazomer-avond? Het kan! Gaat u een paar dagen weg en wilt
u alleen de radiatoren zacht aanzetten? Kan ook! Dankzij Gescheiden Funkties. Uniek voor Davotherm. Duur? Beslist niet.
Stel u op de hoogte - dat verplicht tot niets. Vul in die bon!

Hi Hi

\mË

.M

m*

Juncker RIJWIELEN, het
betere rijwiel voor de laagste prijs. Spoelstra, Hoeksterpad 2. Leeuwarden.

CARAVANS.Kip, Otten en
Knaus. Kipcaravans met 10
tot 15 pet. korting. K. Tabak en Zn., Badweg 22,
tel. 05133-1691.
SPORTFIETSEN alle kleu- Gorredijk,
ren (merkprodukt)
v.a. Ook weekends geopend.
f 129. Compl. m. garantie en Nieuwste CARAVANS voor
gratis servicebeurten f3.
per week zonder aanbeta- 1968, wereldberoemde en
merken als Spriling. Ook voor vouw-, mi- geroemde
te, Bue Bird, Eccles, Stern,
ni- en tourfietsen. Inruil en Rosart
enz. Al deze betere
reparatie werkplaats. A. J.
op onze permanenmerken
131,
Visser,
Bleeklaan
te
Show
aan de VerL
Leeuwarden.
Schrans 81. Komt zien en
voorlichAlles op TWEEWIELER- laat Uhetdeskundig
verplicht U tot
GEBIED. onderdelen, voor- ten
lichting en advies. Spoel- niets. Luxen, Spoort- en
stra. Hoeksterpad 2. Leeu- caravancentrum. Verlengde
Schrans 81, Leeuwarden.
warden.
grote CARAVAN. BilSOLEX-OTO, de betrouw- Een
bare goedkope bromfiets lijke prijs. tel. 05660-328.
v.a. 1339. bij J. Jager. 4 è 5 pers. CARAVAN
8,
tel. merk Eccles Moonstome
Westerplantage
26117, Leeuwarden.
1967, nieuw. Nieuwprijs
Z.g.a.n. BROMMER met f6BBO. Nu voor f5250. E.
Gorredyk, tel.
verchroomd voorspatbord Zetzema,
en zijschermen km 5925. 1291.
met verzek. tot 1-3-69 Bestel nu Uw CARAVANvraagprijs
450,
Anton VOORTENT reeds vanaf
Mauvestraat 1, Leeuwar- f 350. Caravanstalling
en
den, tel. 27631.
reparatie.
„Skarren",
Scharsterbrug 20.
BROMMER Rap, in goede
«taait, t.e.a.b. D. Bosma, Voot meer Wegwijzers
Vuurdoornstr 26-1, Leeu7i> ook p|Hpr< in Hit hlad.
warden.

’

—
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Als unu de bon invult maakt u kans
op een prachtig bod van Davotherm. Duizend gulden voor uw
oude verwarmingsapparaten. D.w.z. als uw bon voor 31 mei in
ons bezit is. Een kleine kans? Ja-maar een reële kans. Want: in
350.000 woningen is al c.v. Voor de bewoners van die huizen
heeft het weinig zin om mee te doen. Uw kans is dus groter dan
hij lijkt! Vul dus de bon in. Het kan voor u betekenen-, wonen
met CV in een huis dat niet meer ongunstig afsteekt bij al die
moderne woningen met aardgas centrale verwarming. Vraag nu
het informatiepakket met vragen formulier. Het verplicht u tot

niets. Pak die reële f 1000.- kans!

Bon opsturen aan Davotherm, Edeseweg 147, Bennekom. U krijgt omgaand bericht.

AUTOMOBIELEN
Franeker
Volkswagen
NSU 1000

1965
1965

Simca 1300
Ford Taunus 12M
Opel Rekord
BMW 1500
4 Fiat 600
Fiat 500
Ford Fairlane
Austin Glider
Rambler
Citroen I D

1965
1966
1965
1964
1964
1966
1966
1965
1965
1962

Voorstraat 48-62
tel. 05170-2250, 2266

Leeuwarden
Ford Taunus 12M
Taunus 12M TS
Austin Balanza
Austin A6O
Morris 1100

°Pel

£en

eko][d.
£Dauphiné

1300

Volkswagen

1966
1965
1967
1964
1962
1964
1962
1957
1961
1959

Austin Seven
Borgward
Peugeot 403
1960
Ruiterskw. 37 t/o

Harmonie

tel. 24066, 27480

AUTOPOL
AUSTIN DEALER

■■■■B|H|
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NlE uwestad

TEL25454
LEEUWARDEN

Uüül ?kS«nt
xo
uitzien

gl^

H

9^^^M

wor een gezinswagen

heren-haarwerk in Nederland geïmporteerd door

Brehmer

I

TH

HM
[I
IJJ

H.Y.

HTE KNATIONAL

Vraag vrijblijvend deskundig

mlLimi

advies

bij erkend Pelattti-dépositaire:

IHerenkapsalon

T. v. d. Hom,

Heechterp 13, (winkelcentrum).

I

Tel. 05100—29018, Leeuwarden
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De royale Renault 4kost u nog geen vier-en-halfmïlfe!
Vergelijkt u maar: geen enkele andere auto in deze prijsklasse
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En nu rijdt ueral in voor f 990,-.
MDankzii die nieuwe, soepele financiering ,M
W
Indien gewenst financiering over M
W
maximaal drie jaar mogelijk.
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HM7 d. Jeugdreizen Oostenrijk
en Italië
va
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f
4-5-6 d. Duitsland
ya'
5 d. Luxemburg Saarland
-3 d. Belgische Ardennen
o- 8 d. reizen voor boven 55 jarigen
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- Adriatische kust299
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en Boedapest
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HOOGSTINS' PASS.BUREAU

LEEUWARDEN, tel. 23305
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Een droomvakantie voor
1 HANOMAG Kurier laadDe Vrije Pomp, Spannum. vermogen
ouders en kinderen. Leuke
kg.
2200
BouwEnige POMP met 5 cent
te huur
ZOMERHUISJES
jaar 63-64. Nieuwe motor.
korting.
met pony en wagen, zwemTel. 05180-646, na 6 uur
speeltuin, trampolineSARIS AUTOAANHANGWAGENS
Echtpaar, 1 kind. zoekt bad,
DKW Junior 1000 Super 05109-507.
enz. Meer dan 300
park,
passende WONING, of inmet trekhaak, bouwj. '61nu dubbel van woning in Leeuwarden. pony's. Vóór 22-6. na 10-8.
-62. Spaarbankstr. 7, Frane- Profiteert evenaren
ADRIA CARAVANS
Vraagt prospektus. ShetJapan- Brieven no. 1352.
fininiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
de
niet
te
ker, tel. 3590.
met 40
land Pony Park. Slagharen
NYLONBAND
se
POLYESTER BOTEN, BOOTTRAILERS
omstandigheden
VAUXHALL Viva'6s, Tau- Wegens
Groothandel Juffrouw, 27 jaar, zoekt zo (O.), tel. 05231—678.
korting.
pet.
aanop!
Auto's zonder
nus 12 M TS '64, Simca van particulier aan particu- Let
Achter de spoedig mogelijk ruime ZIT
VEEWAGENS, BAGAGEWAGENS
R 8 Bandenimport.
te huur van 13-7 t-m
1000 '62, Taunus 17 M '61, lier mooie Ford ZEPHYR betaling w.o. RENAULTpet.
108.
tel
20881. -SLAAPKAMER met keu- HUISIn'ichtingen
Hoven
1964,
1:15
en
100
Mevr.
G.
zuinig
3-8.
Borgward
6,
'63,
Isabella '61,
eind
Tel. 05113-1283.
ken, evt. gebruik, liefst
TREKHAKEN, ASSEN, WIELEN,
Opel Rekord 1962. 4 deurs TRUCKBANDEN
land- omgeving Nijlan of Hui- Maas-Boone, Bilderdijkstr
Bouw zelf Uw caravan. Borgward Isabella TS '60,
BANDEN enz.
wagen,
billijke
zeer
Nij
38,
mooie
verdal.
Alle
en alle soor- zum. Br. onder no. 1354.
zelfbouwmaterialen, Borgward Combi '60, Borg- FORD Anglia Thames 1960.
Opel 1956, leuk wa- bouwbanden
toebehoren, tekeningen v.h. ward Isabella '59, Peugeot goede motor, verder veel prijs,
banden. Banzogentje, voor spotprijs. Ga- ten kleinere
403 '58, Chevrolet Bellair onderdelen voor Thames, rage
import Achter de Ho- J.man, 40 jr, acad. zoekt APPELSCHA, te huur
ZELFBOUWCENTRUM
Industrie- en
den
5
k
6
(nieuw),
merhuisje
Prins,
Jac.
geschikt
Huisadres
(heel
bij
Best bij ons verkrijgbaar. Hardtop '66, Renault Frega- zoals motor boot),
tel. 20881. Leeu- ZIT-SLAAPK. in of
Handelsonderneming
108.
ven
H 1" "*"1
vrij
Leeuwarvoor
29-6
en
12,
persoons,
van
inbouw
versn.
Aakedstr
z. of m. pens. m. niet
Lw.,
Bouw hiermee een vol- te '55, Sloop onderdelen voor voorruit,
warden—Amsterdam.
aan
bos
Gelegen
deuren,
den,
tel. 24664.
enz.
(of n. uitsl.) vrl. bez. Br. m na 10-8.
waaiidige
dubbelwandige voor Borgward en VW Ga- bak,
JELSUM
BREEDIJK 130
en natuurzwembad. InlichAUTOBANDEN, z.g.a.n., al- cv. pr. opg. o. no. 1345.
caravan vam 3.05 of 3.80 m. rage Atema, Beetgumermo- Dr. P. Sipmastraat 9, Wegens omstandigheden
Zondervan,
Marstingen
M.
Sneek,
tel.
05150-4832.
te
Vraag folder of kom kijken len. telef. 05108-296.
merken voor luxe- Of
Tel. 05109—237, b.g.g. 05100—22079
koop in goede staat zijnde le
bestelwagens
15, schrifte- Heer 53-jr. i.b.v. auto zoekt surn, tel. 05107-408. Na
bij de deailar voor de 3
1000 1962. De zui- FORD Anglia bestelauto. B. lijke garantie, service de net KOSTHUIS, liefst bij 19 uur.
noord, provincies
ook Open en gesloten BESTEL- SIMCA
nige, kleine auto van grote de Jong, smederij Kon.
week, ook 's avonds. vrouw alleen. Br. no. 1342. WAGENINGEN: „Hotel de
vrijdagavomds open, Wie- WAGENS regelmatig ln klasse,
kost bij Autobedr. Wilhelminaweg 19, Oranje- gehele
ervaring, uw waarniniga-Hairan t.o. de toran, voorraad op inruil Hanojaar
25
Kroon" Hoogstraat 21. tel.:
mag Van der Wal's Auto- Luc Hof, Oudehaske slechts woud, tel. 6314.
borg. J. v. Scorelstraat 33,
teL 05900-44551.
H
8370-2307. Logies m. ontmobielbedrijf Marssurn, tel. f 1950.
Leeuwarden,
tel. 26988. 2
bijt ’lO Volledig pension
1962;
DAF
750
de
luxe
maken
voor
elke
CA05107-255.
Wü
TAUNUS 17M 1964. met Austin A 40 1961; DKW de lijnen.
16 p d. p p. Aanb. H. L.
RAVAN een passende tent TAUNUS
uitstekende
autoradio,
staat.
v
bj.
Luxe,
17M
de
d. Rley.
Opel
Kapitan
1960;
Luxe
of caravanluiiel. v. d. 1960,
burgers, of welke Mooie, ruime, zonnige, geMagBoeren,
Keuring
toegestaan.
defect,
motor
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t.e.m.
wegens
Taunus 17
inruil
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ioncar
'64.
NYLONTAVeenstra,
Sijtstraijzerhandel.
Harmen
Postma.
Voor- voor uw
fotoreportage. Kamerbreed
1963, 1965. Automobielbe- DAF de Luxe '64, 38000 later, bij aankoop van een COLLIE teefje 11 maand S.
PIJT, met 3 jaar garantie
79, Leeuwarden.
Prins. Molenpad 38, Leeu- drijven
37,
str.
Sneek.
streek
km,
Duco
&
05100-30983.
Overal
te
Wiersma
tel.
S.
ontbieden
Weerd
Egmondstr.
Helder,
Van
op slijtage Wagenmakers,
warden, tel. 27333.
nieuwe Hermes-wagen of
la, Leeuwarden, tel. 22515
Co', Hoofdagent CitroënNieuweburen 105 LeeuGerlsma-wagen of opsleep- 28, Oudebildtzijl.
Uw
Voor
aanstaande
goede
Rekord,
OPEL
in
warden, telef 252Ó4 b.g.g.
TAUNUS 17M 1961, 1963. Friesland Tesselschadestr. staat.
wagens. Boersma's Landb.
BRUILOFTen
feestavond.
Akkerstraat
TV
Rep.
SNELSERVICE.
11. Werkt. Sneek. Spitaai 79, Langharige TECKELS 11
Taunus 12M 1965, Consul1 Lwd., telef. 05100-30857.
30285
Fred
GevaHoeksma's
Leeuwarden.
alle merken en antennes.
r ■
weken, met orig. stamC^-tina 1964, Studebaker
telef 05150-4176.
—'
rieerd programma, leuk en Holland Express. Anjum KORSETTEN naar
's av.
boom.
1"12 Simca 1000 1964, GlasI OPEL Caravan '58,StellingA.
L.
Broeren,
maat.
beschaafd. Ook voor Uw Tel. 238.
Ford TAUNUS 1967 en Alle
u. Auke
Kiestra. Leeuwarden, SlotIW\ 1964, DKW Junior na 5.30 96,
FINANCIERINGEN Brinkweg 8, Nieuwehome
1966
1962.
VW
en
kinderfeesten
Leeuwarden.
1965.
5
verschilmakersstraat
(bij Voor1962, Citroen Ami 1962.!, werfstr.
auto's, schepen
en i 'bij Heerenveen).
APPELSCHA. Met pasen lende programma's van 2 Lichtgewicht vrije arm zig- streek-Wortelhaven).
Simca 1000, 1966 en 1964. o.a.
tel.
scheepsmotoren
Austin Seven 1967. Renault OPELS 1964, '63, '62, '61, DKW-Junior
ook
2e
gezellig
DAF
in
pinksteren
zag
1964.
en
uren
NAAIMACHINE van 05100-27976.
sensatie en huBambler 1964, Garage Eer- VW's 1963, '62, '61, '60, '59, 750 1962. Opel Rekord 1961. hands
Binnen
enkele 1 Nog enkele veelbelovende huisje in de bossen? Ook mor. vol
bij
5,
498,
Bouma,
f
Bleeklaan
Leeuons
398.
gereed. Lage premies ; jonge Duitse HERDERS nog
ligh nv, Uiterdijksterweg 2.
Gas-electro, Bleeklaan 73. Een
R 8 1964, Fiat 1500 Fiat 1100, 1961. Fiat 2100. uren
in mei en na 10 augus- warden tel. 27504.
eenzame
juffrouw,
Zaailand 100, Leeuwarden,l' Renault
Sport 1963, Glas; 1961. enz. Lage aanbetaling auto verz m 40 pet kor- van werkelijke topklasse tus. Vakantiecentrum ~Hild1903,
Glas
tel 30906, Leeuwarden.
ruim 50 jaar, zoekt dito
ting
schadevrij
22446,
tel.
bii
rijden,
ouderhonden
in
de
stamM
inruil
volledige
garantie,
12
tel
Maar
voor
enberg".
Appelscha,
prima
1964,
UA
Taunus
1 en
vakwerk
lEMAND om
geen
onderlinge
maat- boom de Duitse siegers en
de week1964 en i mogelijk. Garage Van der srhanpij
en de grootste collectie Voor paard- en PONYRIJ- ends gezellig in
05162—214
VW de Luxe, type 1500,i .P6S. Opel Kadett
uit te gaan,
Persoonluke
lehoog6,
Nederlandse
met
de
Manege
Lei,
Opel
KaDEN
Mo1963,
Cortina
Frans
Halsstraat
MEUBELSTOFFEN
naar
de
'6?
moet
en
i'
(root model), '63. inBrieven no.
ningen,
hvootheekeel'ïen ste kwalificatie uitmuntend Volledig ingericht ZOMER- U toch zijn bij Terpstra's lenruiters in Vrouwbuurt- Leeuwarden.
1961, De Bruin en Leeuwarden.
uitwendip in
staat vani pitan
1334.
kampioenschappri.js.
Assurantiekantoor
Bank.
e
n
Scaldia-dealer,
4-6
pers.
vrij
(aan
beklederij,
HUISJE
mooi
meubel
Plfantinga,
weg
Slotmastermolen
de
van
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ALS U NOOIT VAN MERK
VERANDERT, DAN MIST U

DEKANSOMMETBS.CB
KENNIS TE MAKEN
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goed ook. Ontbrak die drang naar iets an-

ders,dan',ePenwenun°9ronc'in dierenvellen en was een hol nog onze woning.

Ook koffie en thee zijn aan verandering onderhevig.
Er zijn moderne melanges, nieuwe merken, doelmatige verpakkingen, betere methoden om de producten vers te houden. Duik in dit wonderland
van mogelijkheden en ontdek BL© koffie en thee
in al zijn moderne variaties. U zult dan ondervinden dat de tijd niet heeft stil gestaan!
Spaarde waardepunten voor de fraaie geschenken.

(goudmerk)
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Zie onze geschenkenlijst .verkrijgbaar bij uw winkelier of op aanvraag. KANIS&GUNNINK-KAMPEN-TEL05292-4949.
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KGKOFFIE
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KG KOFFIE
(invacuumpak)

KG KOFFIE KG MOKAGÉ KG THEEZAKJES KGTHÉKAGÉ KGTHEE KGTHEE
(invacuumbhk)
(vriesdroog oploskoffie)
(goudmerk)
(oplosthee)
(goudmerk)
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