Het

Andriesan

OESO-deskundigenvalen

Vrije 'Nederland bezuinigt

nodig'

Volk veelmer dan

dan zo waarschuwt' de OESO
dreigt het gevaar van een eco» V
: '-'■'.■■-.,
nomische recessie.
.•: Die kritiek op het kabinet is
ongewoon! hard, en hoge, ambtenaren proberen in 'Parijs/bij
de OESO-deskundigen het oorspronkelimke rapport wat af te

Dè OESO adviseert de NederDEN HAAG De tegenstellingen in het kabinet Van Agt
over het loonbeleid voor dit jaar zijn sterk aangescherpt nu landse regering de economie extra te stimuleren door belastingde organisatie van rijke landen OESO de Nederlandse regeverlaging te geven aan de-burte
ring verwijt veel te hard
willen bezuinigen; Dié constategers, (die dan meer kunnen ko-"
ring van de OESO betekent een onverwachte aanval op het
pen) en door de bestedingen op
beleid van minister, van financiën Andriessen die dit jaar peil te houden (door minder te
nog vier miljard extra wil bezuinigen, bovenop dat wat Bebezuinigen). Kiest de regering
stek '81 al voorschrijft. Albeda, die in het kabinet overhoop voor de "lijn-Andriessen" dan
ligt met Andriessen, ontleent aan het OESO-rapport extra zakken die bestedingen van'de
burgers en" de overheid in en
.'*,?;'
argumenten om minder te snoeien.'^.
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Het. OESO-advies . is net'op
tijd
gekomen,' want over enkele

.=

Beatrix blijft Beatrix

•>•>

-

Water zakt na weekeinde

Geen gratie

dagen al wil het kabinet "praten
met ftdej vakbeweging; en 'de
werkgevers ;over het economi-

aardgasbel best minder bezuinigingen veroorloven," verzekert
Kombrink. Hij ziet zich daarbij
gesteund door een specialist van
het I Centraal Planbureau, die
heeft' uitgerekend I dat Nederland 5,5 miljard gulden meer in
de staatskas kan krijgen als de

sche beleid na de loonpauze. De
omvang van de nieuwe bezuinigings-operatie.; moet dan vaststaan, zo hebben zowel vakbonden ; als . werkgevers 'als voorwaarde"- gesteld. | FNV-loononderhandelaar v Frans
Drabbe
daarover desgevraagd:'„Als het
kabinet alleen met een bezuinigingsbedrag komt is dat onaanvaardbaar. : Wat de bezuinigingen precies inhouden .moet vaststaan en welk beleid daaraan
gekoppeld wordt. Anders kan er
van overleg met ons geen sprake

exportprijzen van ons j aardgas
afgestemd op de olieprijzen. . ::.
;f I.Z ""v'>v''' '''/>;

Worden

:'.

zijn."
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Troonswisseling

Gesprek met
dr. W. Drees

'
■','■•
.Voor f CDA-kamërlid \ J.; van
.

'"

:

-

.

Houwelingen 'betekenen

-

de

OESO-conclusies. een steun ;in
de rug. Het CDA vindt werkge-;
legenheid belangrijker dan alleen maar bezuinigingen. J„Het is
goed dat er ook eens een ander
geluid gehoord wordt.dan het
sombere geluid van minister
Andnessen (CDA)," meent Van
.

bij troonswisseling

.■ v
'.■•■'•
Volgens VVD-fractieleider K.

Houwelingen.
:'.

Rietkerk zijn de zorgen nog lang
niét voorbij.; „We hebben gezegd: laten we voorlopig vier
miljard bezuinigen in plaats van
de zeven miljard die eigenlijk
nodig is. Ook als de cijfers rooskleuriger uitvallen zijn we dus
niet uit de problemen.".
■"? '■
Hans Kombrink, de financiële
specialist van de PvdA; heeft er
altijd al op gewezen dat de economie vastloopt als men zijn beleid alleen afstemt op de sombere ; economische vooruitzichten.
„Nederland kan zich met z'ri
*

-

(Van onze par lementsredactie)
.
april
30
kogaat
Prinses
vanaf
Beatrix
DEN HAAG
ïingin Beatrix heten en niet, zoals velen hadden vervacht, koningin Wilhelmina II. : Juliana zal na de
roonswisseling verder als prinses Juliana door het leen gaan. Van de titel koningin-moeder heeft de huidi.''
jevorstin afgezien
■

Dr. Willem Drees

'

;

nerings postzegels en -munten
worden uitgegeven. Van Agt

■

'

30 april,

om. tien uur. troonsafstand zal

doen. De inhuldiging van Beatrix staat rond een uur of drie in
de Amsterdamse Nieuwe Kerk
geprogrammeerd. Er is een speciale coördinatiecommissie in
het leven geroepen om de feestelijkheden voor te bereiden.
Nog dit jaar zal de nieuwe koningin met haar man de Nederlandse Antillen bezoeken, zo
•'■'• '
deeldeVan Agt mee

■'

■

Beatrix bHjft ook na 30 april
'oorlopig op Drakesteyn wonen
3eatrix en Claus willen reke
ling houden met de belangen
an hun kinderen die in de
iuur' van Drakestevn naai

.
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patronen

op zak
Van een onzei vei siaggevei.

ROTTERDAM

.

.De Rotter
lamse politie maakt zich grote
orgen over 5000 scherpe patro
*n die in het bezit zijn van een
in Rotterdam-Zuid
polieren
politie sluit niet uit dat ei.
'"gelukken kunnen, gebeuren
de jongens er mee gaan ex
«rimenteren. De politie heeft
*n beroep gedaan; óp'de leer
jrachten van enkele scholen in
-uid om er bij hun leerlingen op
ldn te dringen de munitie in te
weren
v , r
■".-.■■
De 5000 patronen zijn afkom
«6 van een partij van 25 000 pa
"men die m januari vanaf een
■"Placement van . de . Nedei.
andse Spoorwegen in' Zuid
eerden gestolen, vermoedelijk
[oor jongeren Onderwijzers in
"id merkten dat leerlingen
"et de patronen op zak liepen
schakelden de politie in en
™e vond in
de straten rond de
cholen platgeslagen patronen
«1 enkele kinderen thuis wei
en duiaend patronen in beslag
*

™

'•

21 april 1986.

>

Het is beslist niet on
denkbaar, dat de on

" .

"

ben ' laten beinvloeden
door de bekendmaking
dat i Koningin | Juliana
op haar 71ste verjaar-

dag wil aftreden ten
-

van i prinses
Beatrix. Ook in Engeland haalde dat nieuws
de voorpagina's, i >"-■; ;T*|

gunste

'■'

Israëlh
o
u
d
t
leger paraat

■

Onderwijzers
uit Marokko

j Dit maakte premier Van Agt
gisteravond na het kabinetsberaad bekend. De regeling geldt
ook >voor |de stichting
bedrijven in dé.' oostelijke mijnstreek in Limburg waar volgens
Van Agt i,de problemen nog veel
groter zijn dan in het Noorden."
Steun voor de met sluiting bedreigde : kartonfabriek Okto zit
er niet in. Dit bedrijf mag nog
twee« weken • blijven draaien.
Over; een- pakket ';. van steunmaatregelen praat j het kabinet
op korte.termijn met het Groningseprovinciebestuur.:

van.

jaar 37. Uit een andere
recente . opiniepeiling
bleek dat de | "veelbezijn

wat betreft po-

pulariteit ruim is ge;
„

ABONNEE-SERVICE

HETVRIJEVOLK
BEL 010-14.74.00

voor direkte bezorging • ■
ma. t/m ir.: van 16.30-19.00 uur
zaterdag . van 9.00 -16.00 uur
Voor' informatie. over.' adreswij.

..

ziging, betaling,". vakantieadres
kunt u bellen van'B.oo. tot .16.30
uur -op , maandag'• tot en met
vrijdag.

".

-

■•' Charles is over., zes

passeerd.

,■

HAAG
Bedrijven die zich
in ■ • Opst-Groningen willen
vestigen, krijgen een investeringspremie - van • 35: procent. 'De rijksbijdrage; ligt
tot nu toe op 25 procent.'

60'

geerde vrijgezel"

"Ik baal!" stond er in Groningen': voor de taf el van

FNV-voórzitter Kok. En, dat dééd htf:^-.;:..:.15,fê

drieduizend mensen demonstreerden ' gisteren, in Groningen tegen | het werkgelegenheidsbeleid . : van de j regering.
FNV-voorzitter Kok sprak op de
protestbijeënkomst van een „afbraakbeleid, dat om verdere acties en massaal "verzet van'de
hele vakbeweging vraagt"
Wim Kok voerde ook overleg
met de commissaris van de koningin, mr.' Toxopeus.' Deze wil
namens de FNV aandringen op
een spoeddebat in | de [ Tweede
Kamer over de slechte economi-"
sche toestand in Groningen, f;.;
...'
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stort neer:

■, ■

Het Weer
Zacht
bewolking en vooidl »a
op de dag regen, Middagtem
Kiatuui omstreeks 9 graden
Mat 'ge, aan de,kust kiachtige
veel

*'

Wdenwind
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maan
op ondel
02.35 12.09
(340 1°46

Alstublieft. Vooru. Van Het
Vrije Volk. 'n Mooie, lekker

'

•

drie doden

'

Tenminste, als u ons'n nieuwe .v.V'
abonnee bezorgt Kom, u weet.
vest wel iemand Misschien

;

'
rulle en bovendien zeer
exklusieve badhanddoek. . bent u zelf nog geen abonnee.
'■' Laat u tochzeker gewoon \2
■" Met de lOOjarige
Rotter-.
damse
'
.
•
Willemsbrug
erop
;f'
\iemand anders (die
'-'.',. afgebeeld Zomaar.
is) uw naam-■'__ ,
-.

'

:•

■

(Van een onzer
verslaggevers)

'

,

.

dat.

*
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LENGERICH -.-'■' Drie Nederlandse militairen zijn om het leven 'gekomen:;'en een;•;vierde
raakte ernstig gewond toen hun
helikopter r gisteren .; in .West, v
Duitsland neerstortte.
'.

Zie verder pag. ] 5 : en
*

Weizman zei dit in een interview met het Israëlische
/
blad Yedioth Achronoth
Weizmahs
waarschuwing
sloeg op de aangekondigde ver
plaatsing van de Syrische troe
pen ' uit de Libanese hoofdstd
Beiroet naar de Syrische Bekaa
vallei op ongeveer 30 kilometei
ten noorden van de plaats Me
toellah in Noord-Israël. [ Syrië
heeft eerder gezegd dat dè troe
penverplaatsing.' gedaan 'is uit
vrees voor een mogelijke Israe
"•;','*
.
v '■
lischeaanval
In Beiroet braken gisteren als
gevolg' van' de • aangekondigde
Syrische ' terugtrekking I talloze
gevechten. uit tussen Libanese
militairen,. rechtse milities en
linkse Palestijnse eenheden, die
zeker aan 10 mensen het leven
hebben gekost
"

Sluipschutters maakten alle

verkeer, onmogelijk tussen de

oostelijke christelijke wijken en
het door linkse moslims beheerste westelijke deel van de stad.'
Het zakeneentrum ,van Beiroet
schudde op zijn grondvesten
doorde inslagen van raketten.
-

.v In

Noord-Libanoh

'*

vochten

twee rivaliserende christelijke

milities voor de tweede achtereenvolgende dag iom het: bezit
van een dorp.'Bij deze gevechten kwamen tot nu toe 5 mensen
om en werden er acht gewond.
In het zuiden woedden artille-'
rieduels ; tussen Palestijnen' en
christelijke eenheden

De omgekomen militairen zijn
de eerste. luitenant J. F.' ; Leenstra (26) uit Leeuwarden, de sergeant eerste klasse H.. de Wolf
(26) uit Soesterberg en de vaandrig R. R. van der, Meer (24) uit
Rotterdam. ;r Ernstig v gewond
Taakte de tweede luitenant G. D.
de Man (22) uit Maarn. De beide
luitenants deden dienst als vlieger,' de sergeant als crew chief
en de vaandrig als luchtwaarne'

:

Creatieve
kunnen
exposeren!
Lees er alles over verderop
.••-'-.'?,
de[krant ■■ •
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die is uitstekend!
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Bovendien ontvangt hij/zij Het Vrije Volk eerst nog 2 weken ■
1] gratis. Als beloning stuurt ü die mooie, exklusieve handdoek • fi
■*■
V De helikopter, een'Alouette-3 'Ü toe aan: '
':■'■■' ■■.'.'■
van het 298-squadron dat op de
liaam:
;
'.
: —:—!—.
—:
,: R
basis; Soesterberg ?is gestatio'.
—'' y
..Adres:
neerd, 1 ' stortte bij zeer; slecht
' ■;,
;
"•;
Postcode:
'■"Plaats: \
';
weer neer bij Bad Iburg in het
B
|| Kleun O rood obruin ö blauw; Ö groen ;
iTeutoburgerwoud; tien kilomegewenste kleur aankruisen).
;ter.ten zuiden van Osnabrück.'
|f
r
Het onderzoek naar de oorzaak
Stuurt ude bon, volledig ingevuld, in een open envelop zonder . FJ
van fi het x ongeluk ;;' duurt i nog
aan: Het VrijeVolk, Antwoordnummer 1579, '
.voort, Het| heeft zeer, lang ge- .! postzegel
.-::y •';■''■:'..•:'•■';y• .'■;.• \'.-.'
vb
'Rotterdam.;.,;;:''
3000
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duurd voordat reddingsploegen
het wrak konden vinden., ■
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Voor MarokDEN HAAG
kaanse kinderen op de Nederlandse- scholen moeten leerkrachten worden geworven die
uit rhet. eigen land afkomstig
zijn. Over het scheppen van die
mogelijkheid heeft minister
Pais (onderwijs) deze week in
Marokko gesproken met zijn
collega Laraki. De onderwijzers
moeten de jeugd vooral met de
Arabische taal en Marokkaanse
cultuur vertrouwd maken. .'

JERUZALEM

*

.

. De Israëlische minister van defenEzer Weizman, heeft- gisteren Syrië gewaarschuwd, dat Israël zijn strijdkrachten op de hoogvlakte van Golan in paraatheid heeft gebracht om een
eventuele Syrische aanval het hoofd te kunnen bieden.

gewoon dat ik nog contacten met hen onderhoud."
Zie Vrij Uit, pagina 2.

..(Vanonze i '■;.Y
soc.-econ. redactie)

GRONINGEN/DEN

Zie ook pagina 5

moeder

de „peetvader" van Beatrix en Claus beschouwd.
Zelf zegt hij:. „Die. term
peetvader vind ik zeer
overdreven. Schrijf maar

-

•

\

door het Britse weekblad Now. Overigens is
dat aftreden 'nog niet
aan de orde, want de
koningin
hoopt
die
leeftijd te bereiken op

dervraagde Britten zich
bij hun antwoord heb-

Aldus dr. Willem Drees

vandaag in een interview
met Het Vrije Volk. Dr.
Drees (93) wordt wel als

■

gezinde, Britten vindt
koningin Elizabeth
II op haar; zestigste
moet
aftreden
om
plaats te maken voor
haar_zeon, prijs Char..les . ■ -f-> ■-■.:■ ;■ '.'•■ '■
dat

Dat blijkt uit een enquéte, die is uitgevoerd

'

duizenden

algemeen erg konings-

'

.Een
meerderheid' van 65
procent van de, over het

belang zijn."

in Noorden

vestiging

Na'.het weekeinde zal de drukte wel vóorbijizijnï
want de verwachting is dat het water dan gaat zakken.

Kinderen 'Geef Elizabeth pensioen met
lopen met

Extra premies voor

-
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Watersnood ïn het Brabantse Keent: genietroepen"
van het leger moesten een pontonveer leggen om de be-,
woners van deze buurtschap uit hun isolement te verlossen, tot gisteren kón een vrachtwagen het hoge water nog de baas maar.het wassende water maakte dat
/,'"■
aan het eind van de dag onmogelijk.
De politie verwacht dat óp veel plaatsen in ons land
het hoge water vandaag en morgen een'toeristische
trekpleister zal worden. In verband daarmee wordt op
enkele plaatsen eenrichtingsverkeer ingesteld om te
,
grote filevorming té voorkomen. ?

■

'■

verwacht dat Juliana-

"

.

IHG-Güs£o .Staalbouw/in .Slik-:
kérveer. voor 1980 redelijk van
«yv-;. ■■> y ■':>?*?#
werk voorzien.

|

'

-

j

gelegenheid van ;. de
troonswisseling zullen er herin-

optreden,
verschillen';.
maar de . betekenis van
troonswisseling
deze
wordt wel duidelijk met
de eerst komende kabinetsformatie. Als deze regering dit. jaar niet valt
en dus de vier jaar vol
maakt, komen er volgend
jaar reglementaire verkiezingen. De dan volgende .■ ■ i kabinetsformatie
wordt volgens mij bijzonder moeilijk. De kijk van'
de nieuwe koningin Beatrix daarop kan dan van

FAPENDRECHT IHC-Holland gaat voor een waarde van
ruim honderd miljoen gulden
baggerzuigers ■ bouwen.
aan
de bedrijven IHCr
Hiermee zijn
Smit' in Kinderdijk, IHC-Van
Rees De Klop in Sliedrech.t en
'

•

irganiseerd.-

baggerzuigers

',':

Ter

„Ik zie met de nieuwe
koningin Beatrix wel is
waar: geen belangrijke

'

Postzegels

1

;

IHC bouwt

school gaan. Volgens. Van Agt
kan de toekomstige koningin op
Drakesteyn niet werken, daar
zal Beatrix een tijdje Soestdijk
en liet Paleis op de Dam voor
gebruiken.. j-;,Dat is. wat, spbejr,",
aldus de'"premier, '„maar ! dat
past goed bij Bestek '81" ' ■ />' |

-

Zeer
„peetvader?
overdreven."

-

Minister-president' Van Agt
leed deze mededelingen giste
«i op zijn wekelijkse persconferentie Van Agt verklaarde
dat minister De Ruiter (Justitie)
de koningin'niet zal voorstellen
gevangenen• tollèctfèf : gratie te'
wlenen. „Zoiets past niet meer
Bdeze tijd.' Het is een buiten
(ansje voor een aantal mensen,
maar er vallen altijd mensen
buiten," meent de premier. Ter
jelegenheid van het huwelijk
ean Beatrix en Claus in 1966
«erd voor het laatst op gróte
thaal gratie verleend
i
■J
De Nederlandse bevolking
(rijgt 31 mei de gelegenheid bm
an prinsessJuliana afscheid te
lemen. Op die dag zal bij paleis
ioestdijk een défilé worden ge-

~
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OUDEWIJKEN

TELURGSD

Stuk

goed

Renovatie-stop

■

stadverniuwg

'".

~..

ROTTERDAM De stadsvernieuwing in Rotterdam
staat op de tocht. De bewoners van de oude wijken zijn
zo teleurgesteld over het resultaat van de onderhandelingen in Den Haag over de renovatiehuren, dat ze
overwegen niet langer meê te werken aan het maken
van plannen. Of dat inderdaad gebeurt krijgt de ook
teleurgestelde wethouder drs. J.G. van der Ploeg 21 februari te horen.

ongeluk

■-

met

een
een

arts Ruurd.van der

Veer heeft men kans
gezien
Joan.. naar
Schiedam te -halen,
waar ze werd geopereerd door. de chirurg, dr. De Bic. Deze
is over de resultaten
van de operatie,' die
hij aan Joans been
heeft verricht, opti-

bromfiets had opgelopen. In Tanzania kon
men de breuk niet genezen. Door bemiddeling van de Nederlandse dokter Schlebaum, die in het land
werkzaam is en diens
relatie, de Schiedamse

900 plaatsen tellende parkeergarage het zogenaamde, schriktarief ingevoerd. Hoe langer men
er de auto neerzette, hoe hoger
het uurtarief werd. •
In een klap is deze tariefsverhoging nu echter ongedaan gemaakt Voor de eerste drie uur
;wordt nu ƒ 1,25 gerekend,,voor
de overige parkeeruren één gul-

ROTTERDAM
Het tarief
van de parkeergarage achter het
Cometongebóuw aan de Westr
blaak is drastisch verlaagd. Een
dag parkeren van 's morgens zeven tot 's avonds tien uur kostte
tot voor kort meer dan 55 gul. •■■ ...;V
den, nu echter ƒ 15.75.
Tot grote vreugde van de gemeente werd onlangs voor de
-

-~

in opdracht
van derde
De twee
ROTTERDAM
mannen die deze week . een
17-jarig Westduits meisje probeerden te ontvoeren zijn gisteren voor de officier van Justitie
geleid. Hun is wederrechtelijke
vrijheidsberoving ten laste ge-

-.■•

.

'•

'"

':,

'■

...

Het Cometongebóuw en de
parkeergarage zijn eigendom
van de verzekeringsmaatschappij Ennia. Volgens de beheerder
van het gebouw zijn de parkeertarieven op last van Ennia verlaagd. Bij de verzekeringsmaatschappij zelf kan men geen
commentaar op de tariefsverlaging geven.
Sinds de parkeergarage begin
1978 in gebruik werd genomen,
wordt er nauwelijks gebruik
van gemaakt

J

Ontvoerders
handelden

'

.

den.;

aangetrokken, \is de

Schiedamse mevrouw
Stendahl, i die hier,
zoals zo vaak de laatste dagen, als een
moedgevende ■'■ begeleidster aan haar bed
zit
'.

-

Bazaar in

Tarief parkeergarage
drastisch verlaagd
(Van een onzer verslaggevers)

mistisch.
I Een ander, die zich
het lot van Joan heeft

Charlois

ROTTERDAM
De Mr. Johannes Drostschool uit Charlois
organiseert op 'donderdag 14 februari een bazar in het schoolgebouw aan de Carnissesingel
?...
20.
Enige weken geleden werd op
deze Nijverheidsschool voor.
meisjes voor 6.600 gulden aan
apparatuur gestolen. Omdat de
school hiervoor geen schadevergoeding krijgt van het ministerie van Onderwijs heeft de
schoolleiding samen met de
leerlingen wat akties op.touw.
gezet
Behalve de bazar zijn er ook
een oud-papïer-aktie en een
verloting georganiseerd. ledereen is aanstaande donderdag
van harte welkom van 13 tot 16
uur en 's avonds van 19 tot 21
uur.
'

-
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-
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wijk.

'
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Niet gelukt
Wethouder' Van der' Ploeg
verzekerde de bewoners van de
oude wijken gisteren dat hij in
het drie uur durende gesprek
zijn uiterste best had gedaan om
met een gunstig resultaat naar
Rotterdam terug te keren. „Dat
is helaas niet gelukt," aldus Van
der Ploeg.' Hij i benadrukte ook
dat hij in Den Haag had gesproken met de steun van de hele
raadscommissie S Stadsvernieuwing in de raati.'„Alle politieke
partijendus" |;; ; ■> '
-De reflovatie van woningen is
van groot belang voor dé stadsvernieuwing in RotterdantóSlcH
pen en nieuw bouwen 'is geen
oplossing. Van de 240.000 woningen in Rotterdam zijn er 10.000
van voor 1930. j.Dat is uitzonderlijk hoog. Alleéen in Amsterdam
is het erger. Om de massale verpaupering van Rotterdam aan te
kunnen pakken, moet er worden
gerenoveerd. Een kwart van de
100.000 huizen is rijp voor de
sloop. Driekwart moet worden
gehandhaafd en worden opgeknapt." aldus Van der Ploeg.. ,f :
:

Tot na 2000
Wanneer alle slechte woningen in Rotterdam niet worden
opgeknapt maar gesloopt, gaat
de vernieuwing van de elf wijr
ken tot ver na het jaar 2000 duren. Het grote probleem is namelijk het • herhuisvesten van
bewoners van sloopwoningen. • ■
• Van der Ploeg heeft bij de minister een uizonderingspositie
voor Rotterdam en Amsterdam

•'

•.;.

de politie verklaarden ze dat ze het meisje in
opdracht van een derde onbekend gebleven man wilden ontvoeren. Hun was hiervóór tienduizend gulden beloofd.'
De twee mannen zijn Turken
van 21 en 20 jaar die in Rotterdam wonen. Zij haalden j het
meisje dinsdagnacht uit een hotel aan de Witte de Withstraat
In de buurt van het Maastunnelplein werden ze door de politie klemgereden. :
Omdat het Westduitse meisje
minderjarig is, wordt ze door de
'_'.'
politie over de grens gezet

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM
De commisCharlois
sie Welzijnszaken
heeft tijdens een -vergadering
haar ongerustheid uitgesproken
over het uitblijven van de renovatie ,van bejaardentehuis "de
Nachtegaal" in Oud-Charlois.
Plannen .voor renovatie en
JUnieuwbouw
van het bejaardentehuis liggen allang klaar, maar
'deü uitvoering ervan wordt door
-

"

-:

allerlei'

onvoorziene vertragin-

jgen nu al maanden opgehouden.

: Enkele weken': geleden is er
zelfs weer een bezwaarschrift
tegen de plannen ingediend door
omwonenden. Zij vrezen voor

een slecht uitzicht en andere
overlast.

.;

Volgens voorzitter Rietveld
houdt dit bezwaarschrift de renovatie weer nodeloos lang op
En dat terwijl de inwoners van
de Nachtegaal, in énorm - verouderde woonomstandigheden
verkeren, ."de kamers zijn -te
klein, de keukens voldoen nauwelijks en niet iedereen heeft
een eigen toilet." \'
.

./"

De commissie hoopt dat het

bezwaarschrift nu zo snel moge-

lijk door Rijnmond.
handeld, opdat op korte termijn
met de herbouw kan worden bewordt be-

gonnen

-

/
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R uim tweehonderd
klachten bij
Rotterdamse politie
(Van een onzer verslaggevers)
• ROTTERDAM
afgelo.
pen jaar zijn over het optreden
van-de Rotterdamse politie in
-'

Het

Bont bezoek op stadhuis

totaal 203 klachten ingediend.
Van de klachten bleken er 23 ge-

grond en 20 gedeeltelijk gegrond

te zijn. In elf gevallen heeft de

Rijksrecherche een onderzoek
ingesteld.
Dit alles blijkt uit een klachtenoverzicht , dat aan de leden
van de gemeentelijke raadscommissie voor politié-aangelegenheden is gezonden. Van het aantal klachten dat vorig jaar werd
ingediend, zijn er inmiddels 187
afgehandeld. Na onderzoek is in
twee gevallen besloten het tot
een strafvervolging te laten ko-

"
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Pand SSBS
heropend

Muzikale middag
in 'De Overheid'
Na tal van
ROTTERDAM
poëzie- en proza-evenementen
wordt zondagmiddag- (10. fe-:
bruari) in het literair café De
Overheid. (Nieuwe Binnenweg
218) een muzikale middag ge.
:. ;'
■
houden.
!
Onder het motto. "Ernst en
Luim in De Overheid" wordt
een serie oude 787toerenplaten
op de grammofoon gelegd met
onder meer muziek en zang van
Albert 801, Solzer en Hess, Sam
Swaap, Rinus de Wilde, August
de Laat, het duo Kuyt en Busch
-

en Kees Pruis...,.'

ROTTERDAM Het kantoorgebouw van de Stichting Sociale
Belangen Surinamers aan de
Graaf Florisstraat 41 is gisteren
heropend. Het pand is vorig jaar
bezet geweest door drugverslaafden. Een brand maakte een
opknapbeurt noodzakelijk.' sr.
Het gebouw van de SSBS
houdt zich bezig met problemen
als huisvesting en werk voor
Surinamers. De • SSBS houdt
spreekuur op iedere werkdag
van' negen tot elf uur 's ochtends. irgi'CiFi/. ;;•;•:t/i'ïhüüfc>; v.
-

..
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•
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platenprogramma, dat öm
14.00 uur begint, wordt afgewisseld door optredens van accordeonistLouis van der Gaag.
Het

Nieuwe woningen
in Oosterflank

KAAPVERDISCHE

AVOND

-

manstraat 142.

ROTTERDAM
De heer M. C.
Krieger, bouwcoördinator van
de gemeente Rotterdam heeft
gistermiddag de eerste paal geslagen voor een complex van 50
vrije-sector-woningen • in> de
nieuwe wijk Oosterflank. s \>jjj r*4
In de wijk komt ook een groot
winkelcentrum:..,. ~ Oosterhof,
waarvoor in 1981'de eerste paal
zal worden geslagen.'
-

ROTTERDAM De Kaapverdische amateur-toneelgroep "Os
Badios" geeft pp 15 februari,
haar eerste culturele avond, zowel .voor Kaapverdische..: als
voor Nederlandse belangstellenden. De avond begint om half
negen in Atrium, Karel Door-

Dolle pret, vrijdagmiddag op.het stadhuis.'Het Carnavalsfeest begon in Rijnmond nu echt officieel en
Rijnmond heet . de komende dagen Rijneinde.. En
burgemeester André van der Louw stelde, temidden
van zijn vergaderbeslommeringen'het fleurige en

re inzenders: Fausto Coppi,
Italiaan, was een van de
grootste vedetten in de f ietssport en won onder meer de
Tour de France in 1949 en 1950
En dat kan "Kern-Coppi-Van
Agt" niet zeggen!
Eervolle vermeldingen zijn
deze keer voor: Theo Bloemhof f, Rotterdam:" 'n Drol van
de eerste categorie." Marco de
Jonge, Ridderkerk: '.'Overal
zijn lange neus in steken." M.'
v.d. Vaart, Rotterdam: "Met ■
atoomkracht, inde ronde van
Van Agt, wordt Nederland
aan de rand van de afgrond
»■

gebracht" .;
N.Boone-Poortvliet, Vlaardingen: "Spring maar Agterop." C. Nijhuys, Rotterdam: .
-

■kleurige bezoek van Carnavalsprins Hugo de Derde
en zijn appetijtelijke gevolg bijzonder op prijs. Hugo'kreeg, bij deze gelegenheid ookofficieelvandé
burgemeester de "stadssleutel" overhandigd.

"Fantoom." GJ. v. Gorcum, ,
Rotterdam: "Dol en Drieste
Toer van '80." M. Smith-Wessel, Rotterdam: "Navolympiadebacle." J. Molendijk, Rotterdam: "De Kernkoppel- ,
koers." , ■..'•,.•'.;,i:!"-'i'
Walter Grooteman (14 jr.)
Barendrecht: "Al fietst Van
Agt nog zo snel, de kernwapens achterhalen hem wel." J.
v. Nieuwland: "Leen ik een
dag m'n fiets uitaan Luns."
) L. van der Schelling, Rotterdam: "In de kern van de
zaak, trapt'ie toch omlaag."
AA. Quist-Kesteren, Vlaardingen: "Pseudo-kogel-sto;
ter." U
G-J. Aaf jes, Schiedam: "Zou
hij zó de Finis halen?" :
::

'
' ,„■', ï
;;■:,men..
Van de 23 gegrond verklaarde,
klachten ging het in de meeste,
gevallen (zeven maal) -om geweld van de kant van de politie. :
De afgelopen maand zijn
twintig klachten over het polH
tie-optreden \ ingediend. Daarvan zijn er inmiddels twee onderzocht en ongegrond ver,X;v*.
klaard.

!
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H. WESTDIJK, Westmaas

„Exsport-banden". En: „Besturen is: de linkerhand niet
laten weten wat de rechter-

hand doet". W. Kraak, Emmen: „In Gods naam, waar
blijft nou toch de bezemwagen?" J. v. Bennekom: Rotter.
dam: „Was ik maar bij moeder thuis gebleven". D. Dane,
Hoogvliet: „Geen steun aan
die raketten". H. W. v. Willigen, Rotterdam: „De fietsende
Van Agt met zn raketten.
Houdt hem in de gaten. Laten
,ve goed op hem letten". .
Mevr. C. G. Verwaal-Van
'

'■■

',

;-''.

Tegenover

troostprijs bij 'Telebingo;;
gewonnen." L. Zevenbergen,
Poortugaal: "Van Agt "verborrid" hard richting Mos-,
kou?" Jan van Ham: "De •'■
kern-kopman in de Ronde!
van de (Onzekere) Toekomst"
M. Brok, Nieuwerkerk a.d.
IJssel: "Agteloós geweest?"
Mevr. Krab, Rotterdam: "Ra
ket-race-mAchtig." A.C. Bifc,
ker, Capelle a.d. IJssel: "Nee
heer Van Agt, dat had je ge.
dacht! Al ga je er nog zo rap
vandoor, de raketten blijft je
heus niet voor." .

Nieuwbouw Nachtegaal
nodeloos opgehouden

-

legd.-

Postma
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Piet
A. Dekker-Terband, Sneek:
"Op de fiets wordfie bewonderd, met regeren worden wij
bedonderd." En: "Op de fiets
is hij een hele Piet, maar regerenkan hij niet" H. Meerman, Vlaardingen: "Onze paneu-troon die fietst: Olympicdom en triest!"
Riet Steenhouwer, Vlaar- ■
dingen: "Dries van Agt, kampioenslaomrijder." Mevr. RJ.
Fenijn-v. Belle, Poortugaal:
"Bergafwaarts." M. Degen,;,
Tilburg: "Niet naar Moskou,
Hi j is Ge Dope T." R.C. de
Jong, Rotterdam: "Van Agt
door(ge)trapt" J.W. Oranje,
Schiedam: "Een neuslengte
voorblijven op alle (atoom)koppen." Dr. W. Blom, Ouderkerk a/d IJssel: "Hij zit goed
stuk!" (typisch voor Stukgoed). ■
Mevr. Dane-v. Toer, Hoog-..
vliet: "Het zegt mij niets, zon
figuur op de fiets. D.C.A. Fe- ï
nijn, Poortugaal: "Om op te 3
schieten." H. Struik-de Zout,
Ridderkerk: "Van Agt zal met
zijn politiek en sport altijd
wel een neuslengte achterblijven." B.L. Gerhardt, Rotterdam: "Sport is spel,boycot!
daarvan, een politieke;'"- i
machtsrel." v --,'■''■■'•■ -,'• •
| A. Blokland, Rotterdam: | '
"Mooi karretje, maar er zit'
'geen licht., op." H. Diephout, 8
Rotterdam: "Kernbommem
ja, Olympische Spelen nee') fi
(bedoelt als shirtreclame). |
R.C. de Jong, Rotterdam*,
"Rechtsaf of linksaf?"" ;■' 'i ■'
-.'■■■. JJW. v. Broekhoven, Rotterdam: "Origeagt de kernwapens, vast in het zadel, maar
geenbanden met de Olympische Spelen. A. Aalhuizen,
Lekkerkerk: "Van Agt, winnaar op de Veluwe." P.E. Los,
Rotterdam: "Wielrenner Van.
Agt, de sociale wetten ont-'
kracht" L. Capoen, Rotter- %
dam: "Van Agt Kernwapen- H
wachter." D. de Lange, Rotïterdam: "En Dries sprak: '.-.-."Naar Moskou géén vedetten," en dacht "zo nodig wel
raketten
i Mevr. Cleewis-Rook, Rotterdam: "Zeker ook een
:

\

<.

•.

"

<<.--;

Noort: „Gedreven door kernkoppen ligt Van Agt tenminste acht neuslengten vor".L.
Klaasman, Dinteloord: „Ongezonde energie?" J. Overbeeke, Poortugaal: „In Moskou
geloven ze nooit, datdit Doping (pastilles) zijn". J. Pleit
ne, Rotterdam: „De kopman
was dit maal erg leep. Met
kernaandrijving ging hij over
dé streep", j. R. de Jonge,
Ridderkerk: „Een mijnenveld

inrijden", mevr. Lambermont
Capelle a/d IJssel: „Als het
maar geen klapband wordt"
A. J. Velvis-Laurens, Rotterdam: „Pas op Dries, als jeachterband klapt, haal je de O.S
niet!" H. v.d. Pijl, Rotterdam:
„Met raketten meer mans". 0.
v.d. Ark, Rotterdam: „Acht
fietsspelen in raketvorm".
G. G. Uithol, Rotterdam. „Il
ben voor sport en hel". Mevr
N. Kroos, Poortugaal: „Wie
zit, ziet dat hij niet valle, En
eigenlijk zouden wij dat wel
willen, met zn allen, want een
minister-president, die niet op
alle punten faalt, moet toch
maar zien, hoe hij de eindstreep haalt". ■
,
j
B. Hokke, Brielle: „Mag ik
niet meedoen aan de Tour?
Dan veeg. ik Rusland van de
vloer". En: „Jozef als je dit
maar weet, klapt zon ding,
kost het mijn reet". En: „Met
mijn geloof in Rome, zal deze
Racet in Moskou kome". G. J.
Aaf jes, Schiedam: „Toch nog
voor de duvel bang-".
T. C. Uitert, Rotterdam: „Hij
zit hoog in de gaten, met
sportboycot en atoomgranaten".'

•'
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Sportief
H. J. de Jong, Rotterdam:
„Gezocht, een sportief, puntig
rond gedrocht, met prima bewaking. Agteloos mag ook"

Mevr. Vos-Van Os, Rotterdam: „Rennen voor je leven
K. Scheer, Rotterdam: „Hij
trapt zn eigen het Lazerus,
maar vooruitkomfie niet". A
Dekker, Rotterdam: „Doortrapt ist'ie, maar zal hij definish halen?" A. Bel, Rotterdanï: „Van Agt heeft hier duidelijk zadelpijn, of zout angst
voor een klappende achterban
zijn?"
■ '.'."■"■•■
C. Th. van Liempd, Rotterdam: „Met een lange neus en
met de tang uit zijn mond-*
6 patronen in zn kont, krijgt
deze jongen nog geen'wiel in
het rond, al is hij nog zo gezond. Maar als minister valt
hij ook op zn kont". ' ."'
D. C. A. Fenijn, Poortugaal
"„Subsidie voor sportf iets?" 6
J. Hogeweij, Rotterdam: ne
waterdrager van Rome". E"„Langs Berg én Dal Klinkt
Haviksgelal". En: „Voor-,
waarts, kameraden, wij moe„

ten terug".

:

.'"

f.' *:,','■

Frans Vogel, Rotterdam:
„Vooruit: Agt-erüit!" En: In
de Agt-bocht?" En: „Ga nou
gauw fietsen". En: „Freewheelen anno 't Agtig" •,

Winnaars
Tenslotte nog enkele ander*
suggesties van de prijswinF. Stuip, „Wie fiets'
als een gek,'valt eens op zn
bek". J. H. van Gooi:
geraakt". En: „Solotovcocktail'V.En: „Van Agt'ren naar
voren". En: De Agt van'
(S)Chaam 4. Abraham'Vermaat: ;,Rad-draaier'-VW. d«
Heer: „CDA ploegleider". B»
„Geen-banden-bom". En:
„Kernkopstuk":En: „Tour*
U.S.A". En: „Verzet OS }9-f
j De volgende Stukgoèdpnj '
vraag is op zaterdag 1 maart
totdariP "','•';', v : .'*''

s
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moederland bij
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Het gelukkig lachende meisje, dat, in
een bed ligt van het
Schiedamse ' Noletziekenhuis,
is
de
20-jarige Tanzaniaanse Joan Barashikwa.
Joan is aan de beterende hand van een
gecompliceerde beenbreuk, die zij in haar.

;

JOANKAN WEER LACHEN

'-ffiüHßßaßflSM

„Je kunt mensen toch niet
blijven vertellen dat ze maar
plannen moeten blijven maken,
terwijl ze niet weten of ze de
huur van een opgeknapte woning ! kunnen : opbrengen.: We
hebben al zoveel geduld gehad.
Al maanden,wórdt er gepraat,
„aldus een mevrouw uit Croos-

meentelijk Woningbedrijf Rot-,
terdam is er ook een. Bij zulke
woningen is Rotterdam verplicht 2,5 procent van de investeringskosten door te berekenen
aan de huurder. Dat betekent
dat de huren van die woningen
in de richting van de ƒ270 per
maand gaan en in de buurt komen van de huren voor de
nieuwbouw' in stadsvernieuwingswijken. Tot nu toe worden
voor een grondig opgeknapt

\

.

berekenen.'

-

j

;

bepleit Het is een idee waarover staatsecretaris Brokx, de
grote afwezige tijdens de onderhandelingen deze week, ook al
heeft gesproken. Dat houdt in
dat Rotterdam een soort speciale korting krijgt bij de toepassing van de Huurprijzenwet. •
Het probleem van de renova
tiehuren speelt vooraL bij het
opknappen van.bezit van woningbouwcorporaties. ■ Het Ge-

huis huren van rond de ƒ 225 per
maand gevraagd. : V;l
De raadscommissie Stadsvernieuwing is het er over eens dat
de ; renovatiehuren . door de
onaanvaardHuurprijzenwet
baar hoog worden. Zeker in vergelijking met de prijs van een
nieuwe woning, die vaak een
veel betere kwaliteit. hebben.
Daar komt nog bij dat veel Rotterdammers een huur van over
de ƒ 300 per maand niet kunnen
•',
opbrengen.
■' ,
Wethouder drs. J.G. van der
Ploeg heeft minister Beelaerts
van Blokland in ruil voor korting op de Huurprijzenwet ook
toezeggingen gedaan. Zo wil
Rotterdam een maximum voor
de renovatie invoeren van
ƒ 80.000 per woning. Dat bedrag
moet wel gekoppeld worden aan
de bouwkostenstijgingsindex.
Wordt de renovatie duurder dan
ƒ 80.000 dan betaalt de gemeente
dat zelf bij. Ook wil Rotterdam
in '80 en '81 het bouwprogramma
wat vermageren om het rijk niet
al te veel op kosten te jagen.
„Dat neemt niet weg dat we onmiddellijk actie zullen ondernemen om in Den Haag op opvoering van het programma aan te
dringen, •„■ aldus Van der
Ploeg.„Dat heb ik de minister
, ■
ook eerlijk gezegd/,..,
,

(Van een onzer verslaggeefsters)
-

'

'' Het winnende onderschrift bij de tekening,'
. ;■'■. • van Theo Gootjes is:
"Kern-Cóppi." Mevrouw A. ■
Buit, Lombardkade 78, Rot- terdam, gefeliciteerd! U pnt- j
vangt de eerste prijs van non-,
cferd gulden;'.'.'.
De tweede prijs moeten drie
mensen delen. A.F. Stuip, Me-'
lissant, met: "Met zon achterstraks 't Gat van Nederland?"Abraham Vennaat,
Rotterdam: "Bande-lozeDries." En J.H. van Gooi, Rotterdam, met: "Kernfietsicus."
U ontvangt allen f 17,50.
. De derde prijs is voor twee •
mensen. Mej. G.C. van Mourik, Rotterdam met: "Kern- y
agt-ig". En W. de Heer, Rot- ,
terdam, met: "Premier ijder".
U ontvangt allebei f 12,50.
Deze keer waren er bijzon-:
dere spitsvondige inzendingen. De jury zat af en toe echt
te bekvechten om de prijswinnaars te bepalen. En dat
kan voor u alleen maar een
compliment zijn. Wat dat betreftblijft het motto in de
sport en de politiek: "Het gaat
niet om te winnen, maar al- i
leen om de prijzen!"
I Nog even voor de duidelijkheid, met name voor de jonge*%

De stemming onder de vertegenwoordigers van de bewoners
was gisteren uitermate somber
nadat wethouder drs.' J.G. | van
der Ploeg hen het resultaat van
zijn gesprek met minister Beelaerts van Blokland (Volkshuisvesting) had verteld. Dat resultaat is te mager. Zon duizend
woningen mogen nog worden
opgeknapt en daarna verhuurd
voor de oude Rotterdamse prijs,
maar over de huren van de duizenden huizen ,waarvoor plannen worden gemaakt, is, nog
niets bekend. Volgens de nieuwe
Huurprijzenwet moet Rotterdam |de huurders ƒ5O tot ' ƒ6O
guldenmeer. per maand gaan

Jim

'Kern-Coppi'

ramp
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BELGISCH MEISJE OVER GRENS GEZET

JAC eist waterdichte afspraken met politie

(JAC) opnieuw geconfronteerd
wordt met zaken als die rond
de 16-jarige Daisy. Stechelbruck. ; Dit Belgische meisje
werd gisteren de grens overgezet zonder dat er met het JAC

secretarie-afdeling

ken.
"Afspraken

','

als f moeilijk

,

De toezegging dat dit zou gebeuren is wel een jaar geleden
gedaan, zo bleek gistermiddag
tijdens een gesprek dat men-

opvoedbaar be-

schouwd. Haar ouders zijn ge-;
scheiden.

"Maar bij ons ging alles erg
goed met haar," vertelt Aggie
Meex. We waren bezig contacten te leggen met haar ouders.
Nu moet ze terug naar het tehuis tot haar 21ste.". 1 1>
Hoe de Vreemdelingepolitie

Jeugdza-

'",",.'::

zijn 'op grove
manier geschonden," betoogde
Aggie Mccx van het JAC. "De
Vreemdelingenpolitie l heeft
zowel ons als de Kinderpolitie
aan het lijntje gehouden."
. Daisy Stechelbruck liep vorig jaar weg uit een streng tehuis in Antwerpen en kwam

was overlegd.'

wed verzekerd dat - de • zaak
wordt uitgezocht.' Binnen een
a twee weken'moet duidelijk
zjn wat er precies is gebeurd. •;
'Honderd keer' :■'■"'
Volgens..." politiewoordvoerder,Tamboer moet er "iets in
de communicatie" zijn fout gegaan. Maar ; Aggie Mccx betwijfelde dat. "Ik heb nog met
Daisy gesproken en die zei wel
honderd keer tegen de mensen
van de Vreemdelingendienst
te hebben:gezegd dat ze.het
JAC moesten bellen. • ."'.'
■:■ Maar de Vreemdelingenpolitie zegt dat ze De Buldog ge-

[

harde", moeten voorkomen dat
het Jongerenadviescentrum

half december bij het Rotter-'
damse JAC terecht. Ze wordt

'

precies heeft gehandeld is gistermiddag niet, duidelijk , ge-

worden, ook al omdat niemand
van deze afdeling er was. Wel

beid hebben en die weet weer
van niets. Wij zijn ook niet ge-

.

sen van het JAC hadden met
wethouder
Den
Dunnen
(Jeugdzaken), mevrouw Steinmetz van de zeden- en kinderpolitie,, haar collega Tamboer
en ; twee ambtenaren . van de

ROTTERDAM Nieuwe afspraken, "maar wel spijker-

%
beld."- 1
■■/:'.
De heer Tamboer noemde de
gang van zaken "helaas verba,

;•

:

-\,-'

.

\-

'■> Duidelijk . werd; verder dat
'de '. bemoeienissen van zowel
burgemeester Van der Louw
als wethouder Den Dunnen de
uitwijzing niet hebben kunnen

zingwekkend". Hij zal zijn collega van de Vreemdelingenpolitie . vragen ' in . het vervolg
contact op te nemen met het

*

jongeren die momenteel cliënt
zijn; met rust kunnen worden
kon
1gelaten. Maar die garantie
niemand geven.. v, ;
*

JAC
voordat . ■ buitenlandse
autoriteiten worden benaderd
en er niets meer teruggedraaid
kan worden.

;

(Van een onzer verslaggevers)

tegenhouden."

:

,V'4\L'£

,'

■ Het JAC heeft besloten na
het overleg het werk weer te
hervatten. Uit protest tegen de
'gang van zaken was dat neer-'

Het JAC vroeg nog of, tot het
moment dat er nieuwe afspraken zijn, de vier buitenlandse

JVico Adriaans (linksj: 'Er toerd niet gepraat", dat von;'.'■* IV '?V-^''^.' v^ n '"/?'
den ze niet nodig
■
'

;

:

/-

'Vroeger ging 't

64 katten niet

vanboem,

pats,

terugnar

icht'

deurd

(Van ëeri onzer verslaggevers)
ROTTERDAM Met een tevreden glimlach hebben
ze er een paar dagen geleden een glas bier op gedronken, dé leden van de Belangenvereniging Minderjarigen (BM). Na vele jaren strijd waren ze eindelijk erkend als gesprekspartner door de particuliere tehuizen',
-

'poezenvrouwtje'
zin meer. Ik hoopte op de uitspraak dat lik de katten I tóch
thuis zou mogen houden. Mocht
die uitspraak inderdaad komen,
dan heb ik er niets aan want
m'n katten zijn nu al weg," vertelt een diep teleurgestelde Lau-

Dit zei officier van justitie mr.
F. v.d. Putte gisteren op het
kantongerecht tegen mr. H. J.
Sarolea, die moest oordelen of
de 64 katten van de Ridderkerk-

Geen pardon

-

ra ten Berge.

tier veroordeeld omdat de buren
hadden geklaagd. Tegen dat besluit heb ik beroep aangetekend
bij de rechtbank en toen ik ook
daar werd veroordeeld.' ben ik
weer in hoger beroep gegaan.
Het zal zon anderhalf jaar gaan
duren 1 voordat die. zaak voor;.

.

'

i.: ■

■ '■■

•

.-

voor.

;'-1

;

■

tiTÜyïf.'tViSikïï?'

.':

willen nemen.;

•...

voor.

"

v°..

■

,".\

:

<-:'

'■■-.

"Ook de vorige twee, keer
kwam u met alternatieven aandragen en wist u zeker dat u die
dieren ergens anders onder kon
brengen. Twee weken ging dat
goed en toen waren die katten
weer in huis en zaten de buren
weer in de stank. Ik • ben niet
van plan om dat spelletje nog
een keer mee te spelen," sprak
de. officier 'van justitie, mr. F.
v.d. Putten. :

'/Kantonrechter Sarolea dacht
er net zo over'en gaf toestem-,
ming om de katten te verkopen
of ze eventueel af te laten ma-

ken.'-..

•i

■'■'■

'

■■

■•

'il: ■

"Het enige wat ik nu nog kan
doen'is de hulp van actiegroepen inschakelen," vertelde Laura ten'Berge na de uitspraak;
"Misschien,. dat die -de katten
kunnen kopen of ze > kunnen
krijgen als ze.voor niets worden'
weggegeven.

, ';

.

■•■'..'

-

i

Ik denk wel dat dat

want. afmaken

zou een grote
schande zijn. Overigens heb ik
nog twee katjes. thuis, die 'ze
maandag bij de ontruiming over.
het hoofd hebben gezien." • •..

beurde tijdens een vergadering
;
in Utrecht: ■' ■ > '■•'■■ ;. v
■'

Wel binnen
De belangenvereniging mag
nu elk particulier tehuis binnen
voor gesprekken met groepen of
individuele jongeren. Deze jongeren mogen ook meedoen aan
acties zonder dat ze het risico lopen daarvoor gestraft te worden, zo is bedongen.
"Vroeger," aldus Nico Adriaans van de BM, "ging het bij de
particuliere tehuizen van pats,
boem, deur dicht. Er werd niet
gepraat dat vonden ze niet nodig. We hopen dat de overeenkomst met-het WIJN daar/nu
verandering in gaat brengen.",,.:
'.■ Zon .'. tienduizend jongeren
nu zonder risico een bc"roep doen op de BM.-.Vóor de. 200
a 300 die nog in'rijksinrichtingen zitten moet dat nog gebeu:.

'

.<\

-,-.

Beetje rechts
■ Nico Adriaans: "Waarom het

bij de rijksinrichtingen nog niet

Amerikanen,

deelnemen, die
hun opgevoerde landbouwtractoren zullen demonstreren.
is er deelname uit alDaarnaast
le EEG-landen.

inrichting
(Van een onzer verslaggevers)

DORDRECHT

De recht-

-

,

een

zogenaamde

„alternatieve t \ Elfsteden-

tocht" in de Ton Menken

LJshaï Nóu

ja,; Elfstedentocht..: Zti'n vaart liep het
niet. De maximum-rijtijd
was j twintig v minuten
maar dat moest.wèl aan
één stukdoor gebeuren.

knikkers. En vooral ook
om de gezelligheid achter-

af, bij. een hap, een snap
en een stukje muziek.::)

ders,

ï

-'.•■;■.

..-,

-■'■

-'

Maar dat er wat moet veranderen is duidelijk." v S ■ I■■-. '
! Dezer dagen komt daarover
meer duidelijkheid. Het woord
is aan de minister en de Tweede

"'■''

Kamer.

•;

Vuilstort in
Bergschenhoek
gaat weer open

bank heeft gisteren gelast, dat
de 31-jarige Dordtenaar Peter
Hubertus R. die verleden jaar i
augustus zijn moeder op beest-»
achtige . wijze ;om het": leven
bracht opgenomen wordt in een'
krankzinnigeninrichting. '-..

BERGSCHENHOEK ■'.'.Totdat rijk en provincie
inspringen stelt : Bergschenhoek '' zijn • eigen
stortplaats , voor ■ vuil
weer open. Sinds dinsdag
wordt door, de AVR het
vuil uit die gemeente gé~
weigerd,/ omdat ? het ] ge-,
niet I bereid :
door J de'; bc-,
windvoerders jsj voorgestelde nieuwe tarief (inclusief ƒ 47,50 per ton opslag voor verliesdelging)
te betalen. '\'r •
Het tussen voorstel van
Bergschenhoek alleen te
betalen:.voor.v verliezen
gemaakt na .' 1976,': toen
zijn vuilaflevering * aan
de AVR gebon,' is algeI■'wezen.
De gemeenteraad
vindt het'onbegrijpelijk
en onaanvaardbaar, - dat
'■'■ provincie • en; rijk,; zich
over deze problematiek
' niet uitspreken. '■'=-. .
i..

'

;

'
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c Madeira üa. 880.^
Inlichtingeri bij uwreisbureau.

documentaire'

■• n :'sjM,
Portugees NatVerkeersbureau
'
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';'-:?.■
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*v <?'■■■; Keizersgracht 534v:;?$)nt
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~R woonde samen met zijn
moeder, de. 71-jarige weduwe
Francina Visschers. De bezorgdheid van de vrouw voor de zoon
was, zoals R het zelf uitdrukte,
."als een das, die steeds strakker,
ging zitten". Het zou de weduwe
ook, fataal, worden. .Ten. tijde
van'de.'gruwelijke 1 moord'- de
vrouw werd van boven tot onder bont en blauw geslagen:
was R. al onder behandeling in
de psychiatrische | afdeling van
het Dordtse gemeentezieken-'

"

huis.

yaHHHflßiisaißßi
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*..

-
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EnvèelSlil
vems»^sëö
'■:;

■ Op het moment van zijn daad
was R., aldus de rechtbank, ontoerekeningsvatbaar '■_ waardoor,
hem geen : gevangenisstraf kón
worden opgelegd. De officier
had twee weken geleden ook opname" in een • inrichting' ge-

i

verrassend veel.

ëvënements sans ' -

importance" van Raoul Ruiz de
voorkeur.. Krysztof Kieslowkis'.
„Amator" viel het best in de
smaak van alle festivalfilms
waarin ' politieke < naast andere
vragen aan de orde komen. - ■'~

avond

-

:

kreeg „Des'

'

'

KLANKENSPEL BIJ DEMONSTRATIE
De als.-, "grote demonstratie"
aangekondigde manifestatie
gen de loonpolitiek van het kabinet-Van Agt, die vrijdagavond op het Schouwburgplein

te-'

zijn geweest. Desondanks liepen
in de optocht een paar Vrolijk
blazende muzikanten mee, die

te Rotterdam is gehouden, trok

slechts : enkele: tientallen > lief fhebbers. Dit gebrek aan belangstelling moet dus voor de initiatiefnemers ■ een teleurstelling

-

kampioenschappen voor trekkers gehouden. Dit jaar zullen
aan de wedstrijden ook enkele

Moedermoord:
dader naar

:

gorie, politieke

Als de echte ijspret, het
deze winter , voorlopig
weer laat afweten, wil je
als rechtgeaarde schaatsliefhebber % weleens wat
verzinnen. Het : resultaat
van een j wonderlijk,Jnitiatief van een paar enthousiasten was vrijdag-

-

.

In het sport-

.

anders kostte liet je straf
punten. 120 rijders waagden zich aan v de minitocht. Het 'ging, hen' meer
om 3 het spel • dan ; om de

'

I

zo. ver is? Ik denk .omdat die
mensen daar ambtenaren zijn
en de meesten zijn een beetje
rechts, j Zon inrichting is j toch
een maatschappijtje in de maatschappij, een soort gevangenis.
Meestal zitten er ook jongeren
met veroordelingen voor lichte
'
■,;"
vergrijpen,
De enige informatie die'we
krijgen over die inrichtingen
komt van mensen die er gezeten
hebben en sommige groepslei-

■

-

■ ■ ".■■■'-'■ .'■

'

[

ROTTERDAM

paleis Ahoy* worden op 23 februari de tweede Europese

=

van.

dent van de Internationale Organisatie van Filmcritici, koos
unaniem' voor Marie-Claude
Treilhous debuut.„Simone BarbezV beantwoordt volgens het
keuzegezelschap volledig aan de
jurynormen die voor de HWprijs gelden, te weten toegankelijkheid voor een breed publiek
en frisse aanpak van het medium door aankomend. talent.
Voorzitter Michel Demopoulos:
alles. De
„Simone
film is mooi van vorm en inhoud
en valt ongetwijfeld bij een
groot publiek in de smaak". ,■■
„Simone Barbez ou la vertu"
gaat over een ouvreuse in een :
Parijse . seksfilmbioscoop. ; Marie-Claude Treilhou wist toen ze
aan deze drie ton kostende produktie begon waar ze, het over
had. Zelf was ze enige tijd ouvreuse in' de, vier-in-één-bioscoop in de rue de la Gafté. |
Haar collega uit die dagen gaf ze
de hoofdrol. De eerste filmhelft'
speelt zich af in de bioscoopfoyer, waar allerlei bezoekers de
revue passeren. Met op de achtergrond : het gekreun dat als
commentaar voor het witte doek I
dient. Na haar werk neemt Simone Barbez met een collega
nog een afzakkertje in een vrouwennachtclub. De avond eindigt
met eenlift die ze van een deftige nachtbraker krijgt Simone
mag naar haar eigen huis rijden.
'De Stichting Burgerschaps-.
kunde heeft de „Gouden Horzel
1980" voor de beste : politieke
film toegekend aan „Die Kinder
aus No. 67"; van < Ush, Barthelemsz en Werner Meyer, die het
ontstaan van de Hitlerjugend
als onderwerp heeft. In de cate-

I

Trekkerwedstrijden

-'-

;

:

:
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:
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Michel Demoupolos, vice-presi-

minister De Ruiter van Justitie
geprotesteerd tegen het proces
tegen de negen havenslepers
van Smit, waarin de Rotterdamse rechtbank komende dinsdag
uitspraak doet.' De juristen/vin-ï
den het ontoelaatbaar dat de
minister zich in een arbeidsconflict heeft gemengd. Volgens
hen kan de houding van minister De Ruiter en het. Openbaar,
Ministerie alleen maar nadelige
gevolgen voor de maatschappelijke verhoudingen hebben. .
De brief aan De Ruiter die
gisteren werd verstuurd is ondertekend door 17 advocaten,
vijf bureaus voor rechtshulp en
67 individuele juristen, waaronder professor mr. A. J. Hoekema
en professor mr. C. Kelk.
'i

£#~..,,

•"

-

ROTTERDAM Honderd juristen hebben in een brief aan

ren..,:

Daarop] volgde j overleg • met

ROTTERDAM
De VrijeVölkprijs.op Film International
gaat dit jaar naar de Franse regisseuse Marie-Claude Treilhou.'
Haar inzending, „Simone Barbez ou la vertu" ontvangt een
garantiesubsidie van 15.000 gul-'
den voor het uitbrengen in Nederland. Tijdens de persconferentie van vanmiddag zal
hoofdredacteur Herman Wigbold de prijs aan Marie-Claude
Treilhou overhandigen.
De jury, bestaande uit Ellen
Waller, filmcritica NRC, Dick
Ouwendijk, j filmcriticus van
Trouw en De Nieuwe Linie en

-

*>.

het ministerie van Justitie
waaronder de rijksinrichtingen
vallen. Aanvankelijk-,leek het
onder 'staatssecretaris Glastra
van Loon de goede kant op te
gaan, maar zijn opvolger Zeer
valking «haalde weer strepen
door de rekening.
v
• Acties
volgden, waaronder
een bezetting van een'deel van
het ministerie van Justitie en de
verschijning van 'een zwartboek
waarin onder > meer gewezen
Werd op het gebruik-.van isoleercellen in de rijksinrichtingen..-< v.;,; i
l .•■.■:: ;" ; '
De ;'I verschijning . van dit
zwartboek ging in Rotterdam
gepaard met de bezetting van de
directiekamer
de rijksinrichting aan de Kralingse Piaslaan.; Een bezetting overigens
die vier minuten duurde. Toen
kwam dé politie binnen. ■ ' '

Van onze verslaggever
MOULIN

Protest van 100
juristen tegen
slepersproces

<

Zeevalking

LOUIS DU

'(

-,

"

Simone Barbez
wint HVV-prijs

j-

-

"Een aantaljaren geleden js
voor hen de actie begohnen,"
'vertelt Nico Adriaahs..."We zijn
toen een keer naar een rijks in--''
richting gegaan. We mochten er
niet in ..vt.;,: : f';ï; <$: WM:H •«■

Elf steden in twintig minuten...

Winnares Marie- Claude
Treilhou was zelf ooit
ouvreuse. -: ; ,

;

■■

;

.-Als'het doorgaat, want nu ze
m'n katten gaan verkopen heeft
dat hoger beroep geen .enkele

~

Ook op de voorstellen van
Laura ten Berge om de katten
ergens anders onder te brengen
werd niet ingegaan. ,',' Als het
moet kan ik de.22e van deze
maand verhuizen naar Uithuizen (in Groningen) waar de katten dan in \ een afgelegen huis
:; ''-■■'-:''•,
verder kunnen leven.
■.
■, Desnoods kunnen ze ook ondergebracht worden bij een
kennis van me die óók niet in
een • rijtjeshuis woont en ten
derde heb ik van de Dierenbescherming een lijst gekregen
van mensen in Ridderkerk die
een kat van mij zo lang in huis
'.

Als die katten inderdaad weggaan ben ik oök een bron van
inkomsten kwijt. Vah die paar
jonge. katten die ik ■ heb verkocht, konden ik en mijn gezin
net in leven blijven," hield Laura ten Berge de kantonrechter
.

gesprekspartner erkend. Dat ge-,

•

komt

'Kantonrechter Sarolea kende
geen enkel pardon voor het poezenvrouwtje, zoals zij in Ridv
derkerk wordt 'genoemd. "Als
het nu de eerste keer was geweest, was ik wel wat lankmoediger. U staat al voor de derde
keer met | deze zaak
de
rechter en het' moet. nu maar
eens af gelopen zijn.' U denkt al-

;

se mevrouw Laura ten Berge,
die nu op bevel van de rechtbank in een asiel verblijven; wel
of niet verkocht mogen worden.
"Maandag zijn de katten door de
politie uit mijn huis gehaald. In
juni ben ik door de kantonrech-

■>;>■•

•■

,

,

• De BM, een officiële vereniging, mag nu elk particulier tehuis in voor vakbondswerk. De
rijksinrichtingen zijn echter nog
taboe en daar wil de belangenvereniging ook "verandering in
zien. Ook daar wordt- al jaren
> ,
voor gestreden. .
Misschien dat er een dezer dagen weer een glas bier op feestelijke wijze genuttigd kan worden. Dat hangt af,van de toeschietelijkheid van minister De
Ruiter (Justitie). Als hij positief
reageert op de vragen van het
Tweede-Kamerlid
Beckers
(PPR) kan het zover zijn. V
■Want dan mag de BM ook de
negen rijksinrichtingen die ons
land telt in; En kan' er hetzelfde
wérk als in de particuliere tehuizen worden gedaan. '
• Op 31' januari heeft het Werkverband Integratie - Jeugdwelzijnswerk j Nederland (WIJN),
waaralle particuliere tehuizen
bij zijn aangesloten, de BM als

Laura ten Berge: nog twee katten over

leen aan uzelf en aan uw katten.
Van de buren trekt u zich niets
aan."

:■■

\

(Van een onzer verslaggevers)
"Wij hebben alle geduld getoond,
ROTTERDAM
maar nu kan het niet langer. Die 64 katten mogen niet
terug in dat huis en om ze lang in een asiel te houden is
ook te gek om los te lopen. De dieren zijn er niet mee
gediend en bovendien zou het veel te duur worden."

voor jongeren.

de kilheid van de avond wel
enigszins konden verdrijven.' •;' ,
:

:

i
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Andriessen moest
het maar vergeten
.

T

Zijlstra
Ik kan me voorstellen, Frans,
hoe je je groen e(h geel ergert in
dat Catshuis. Jij met de hete
adem van Zijlstra in je nek en

de nachtmerrie van het öplo-

Pais

DOOR

tussen

FRITS

VAN DER
POEL

I

-

pend financieringstekort nog.in
je ogen tegenover een stelletje
financiële nitwits die zich met
jou onder gelijken voelen. Het
gezag van een financieringsgenie heb je je inmiddels niet ver-'

-

je wel vergeten. Gezichtsverlies
dus dus minder worden dus voor

c|e minister van Financiën die
toch al zo weinig gezicht heeft.
Jammer dat de abortus-zaak
nog niet hoog op wordt gespeeld,
anders kon je er om een principiëlere zaak tussenuit knijpen.
De katholiek die pal staat voor
het ongeboren leven in plaats
van de mislukte minister van
Financiën. God (weet | kan ' het
nog- samenvallen in maart of
• ;."""■' ',
$'pril,
;-;;v
Als je verstandig bent regel je
je eigen afdrijving. En de
OGEM blijft niet eeuwig vacant
natuurlijk. Misschien willen

!l
. '.'
;
worven.
Aan Albeda zul je je nog het
minst ergeren, denk ik, hoewel
zijn tegenstand politiek het
meest relevant is. Jij weet ook
wel dat hij Lubbers achter zich
heeft, hetgeen je waarschijnlijk
wel ergert. Maar die tegenstand
kun je nog wel plaatsen in het
"'

"

zakelijke. Hij begrijpt ook wel
dat die man nipt nog'eens kan
gaan korten op de sociale voor"',' ;ij
zieningen. Nee, maar dié VVD-ministers
die de eigen partij filosofie zo

?

Met Pais kun •je helemaal
niets beginnen, neem/ik aan,
want dat is al jaren zo. Bovendien neemt 'de man jou niet serieus. Het moet je ergeren. Voor
hij minister werd, wilde hij nog
20 miljard bezuinigen en nu kan
er geen miljoentje af.. (Terecht
overigens, want j elke bezuiniging op onderwijs betekent
weer meer werkloze onderwij: /^f,ïcr
izers). v ;';>./■'. ":': r : 'ïlïï
Ginjaar en Veder-Smit zullen
ook wel niet staan te popelen
weer met een dwaas eigen risico-plannetje aan te komen dat
toch dan in de Kamer om zeep
wordt geholpen. En ach ja, die
dure specialisten zijn nu net allemaal toevallig lid van de.WDTuijnman, de. zachtaardigste
van het stel. Goed dè drooglegging yan de Markerwaard kun
je hem wel afpakken,, maar van
de Oosterschelde-dam ; zul..-; je
toch af moeten blijven wantode,
man komt toevallig zelf uit Zeeland en hij zal zijn familie wel
niet willen laten verzuipen. (Bo•

"

:

*

yendien: bezuinigingen bij hem

leveren ook alleen maar werk'«• l-'^i-4./i^j£«:'-ï
lozen op).

r

Wiegel

;•

'~.",-'•:.

Wiegel, die vroeger riep dat de

overheid f de | broekriem | maar
eens aan moest halen, lijkt nu
ook al niet bereid aan de bretels
van de hogere ambtenaren -te
komen. Aan de VVD-ers die het
eigenlijk met je eens : móeten
zijn heb je dus niks op Van Aardenne na misschien. Blijft over
Scholten (CHU) van Defensie
waar nog een" hoop te halen zou
zijn. Maar hij, deze kernkop van
het kabinet, heeft de koude oorlog mee en dus ook Van Agt die
als de dood is dat Carter weer
kwaad wordt.
.

jet-Unie om militaire steun,

viel er," even een korte. stilte.
Daarna antwoordde Danesh
dat ' Amin . op die manier zijn
werkelijke rol had willen mas„.'..;
keren.
uit'
Dat is het mooie van het
menselijk verstand, -denk ik
dan. Je kunt het zo gek niet bedenken of zo bont niet maken
na korte stilte valt er altijd wel
,een verklaring te verzinnen.; In
Ulster wordt nog steeds gemoord alsof, het aangenomen
werk is. Hoe valt dat te rijmen
met de katholieke dan wel protestantse, maar in elk geval

Er komt dan nóg bij dat zelfs

de christelijke werkgevers, een
club waaraan je je , verwant
moet voelen, hebben toegegeven
dat bezuinigingen tot grotere
werkloosheid leiden en daling
van de koopkracht niet tot herstel van de rendementen.' '.?';TJ'
En daar zit; je dan met je
nachtmerrie- van het financie-

-

handen, maar

tijich wel erg licht beladen is de
Rotterdamse stadsvërnieüwer

Van der Ploeg gisteren teruggekeerd uit Den Haag. De onzekerheid in de oude wijken van

Rotterdam 'duurt voort. De
rfioed om plannen te maken; ïs
dé bewoners. inmiddels in de
sèhoenen gezonken. De' stads-,
•

vernieuwing ligt min of,meer op
/;
/";.;;..zfjn achterste.
$Het draait om de huren.
Nieuwbouwhuren, maar vooral
renovatiehuren. Met de nieuwbpuw kan Rotterdam nog even
vooruit, maar de woningverbe'

..

chem en pak de OGEM.
- P.S. De groeten aan Katrien
en veel plezier op 17 februari als
je je zilveren bruiloft viert..
_

;

"

"

*

zijn ontknoping. Een ontknoping, die zeker niet sensationeel
zal zijn. De geluiden over een
militaire blokkade van de
Iraanse olié-uitvoer zijn verstomd en wie nog durft te speculeren over een gewelddadige
bevrijding van dé vijftig gegijzelden, wordt voor .gek ver■~'-,■
klaard. '■■f',h'£i<'i<V-\
Aan de kentering van de betrekkingen tussen de" Verenigde
Staten én Iran hééft dé verkiezing van Banisadr tot president
van Iran in belangrijke mate
bijgedragen. Banisadr : heeft
zich van meet af (in de gijzelingsaffaire) gematigd opgesteld. • Kostte hem dat twee
maanden geleden nog zijn
baantje van minister van Bui-

"-"-

'.

GRONINGEN

*■

tenlandse Zaken, nu weet Banisadr zich gesteund door de re-

volutionairen-van-het-eerste- *■
uur: Khomeiny en deJeden van
de Revolutionaire Raad.

-

djpekje.voor het bloeden heeft
h£t tot dusver niet opgeleverd..
|Duizend woningen, waarvoor
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Dezen kónden ook moeilijk
anders want Banisadr werd vorige week niet zómaar tot president gekozen: hij kreeg 75 percent van de stemmen. En dat de
opkomst van de presidentsver-,
kiezingen veel groter was dan
bij de stemming over de islami-

in juli '79 zijn goed-

gekeurd door de gemeenteraad,
mogen tegen de oude Rotter-

damse huur worden opgeknapt.
§Dè : nieuwe Huurprijzenwet
\|ferplicht Rotterdam hogere huren te berekenen voor een opgeklapte woning dan tot nu toe
het geval was. Het scheelt de bewoners ƒ5O tot ƒ6O per maand.
Dat is voor huurders een onverteerbare zaak. Een oude woning
vfardt nooit zo mooi als een
nieuwe en voor veel mensen is

een nieuwbouwhuis financieel

zijn ze
er niet.
s Slopen en daarna nieuw bouwen lijkt de oplossing voor de
verpaupering, niaar er moet dan

onbereikbaar. Bovendien

;

■

kunnen doen?
Mag ik één moment van u?
Vooruit dan maar: toch zeker
om overtuigend te verbergen
dat ik in werkelijkheid een lui
mens ben.

tische grondwet (die Khomeiny

Dat is nu gebeurd. Drie uur
lang hebben de heren om de tafel gezeten. Het resultaat is nihil. De minister houdt, Rotterdam aan het lijntje. Hij moet
zijn staatssecretaris Brokx eerst
nog spreken, voordat hij een besluit'neemt. Ook staat er nog
een gesprek met de Amsterdamse wethouder Jan Schaefer
op zijn programma; Uitstel is,
misschien geen afstel, maar nóg
even en de stadsvernieuwing
ligt echt op zijn kont. Zelfs Van.
der Ploeg zal er dan niet meer in
slagen om de motor weer te
starten.

Arabische woede geen Bonanza
Nog een aspect van de'OGEM/

Udink-af f air e vraagt onze aandacht. Bij veel bedrijven die de
afgelopen jaren winsten in ver-

Het
Vrije
Volk delden alsof ze verkrachters waren. Maar dat is nog
Het PvdA-Kamerlid Roethof heeft zich nogal geërgerd aan de demonstratie van vrouwen tegen porno
die in Utrecht werd gehouden.
Nu was enig; fanatisme de organisatoren niet
vreemd hetgeen o.a. bleek uit het feit dat ze mannelijke journalisten die om inlichtingen vroegen, behan-

!

I

I

geen reden vrouwen het recht te ontzeggen tegen porno te demonstreren.
I Het is typerend voor het zestigerjaren-denken van de heer Roetbof dat hij porno nog altijd in verband brengt met het doorbreken
van taboes en de vrijheid van meningsuiting. De taboes zijn al
lang doorbroken, vrijheid van meningsuiting betekent nog geen
vrijheid tot discriminatie en een aantal vrouwen ziet porno als dis• criminatie van de vrouw.
'
KBfflWr*"
Hun motieven zijn dan ook heel anders dan die van Van Agt en
f
pater Krekelberg. Zij keren zich niet tegen de sexuele vrijheid
zoals beide heren, maar tegen het misbruik dat de commercie
én in veel gevallen de pure onderwereld ervan maakt.
T Het is noch aan de demonstrerende vrouwen noch aan de heer
Roethof om uit te maken waar de vrijheid eindigt en de discriminatie begint. Het aardige van een democratie is juist dat beide
partijen recht hebben op hun eigen mening.
;'{ Het is dan ook wat kinderachtig van de heer Roethof zich boos
té maken over een ingeslagen ruit en een gestolen film. Het komt
bij demonstraties wel meer voor o.a. bij die van Onkruit dat
wat slordig met andermans eigendommen wordt omgesprongen
Zónder dat de heer Roethof daar onmiddellijk de zedenmeester,
•'.""'■ V'i. ;-.<■•
overspeelt. . ::.;,'7. v^':" v
o De PvdA dient ervoor té waken dat ze in naam van ac vnjneia
niet de steunpilaar wordt van de sexbazen. '7 , \.;
7 7
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Hoewel de preciese gegevens
nog op zich laten wachten, is het
vrij duidelijk dat bij OGEM het
verlies juist voor een groot deel
Wordt veroorzaakt door buitenlandse activiteiten. Activiteiten
in Saoedi-Arabië om precies te
zijn. Daar is niet alles gegaan
zoals verwacht en, gehoopt
dè j kosten. waren l hogpf
werd:.
dan begroot en de afwikkeling
van de nota's gaat ook niet helemaal van een leien, dakje. Dè
verwachte grote V winst wordt
uiteindelijk hoogst waarschijn~',
lijk een fikse strop. ■;■'_./■
Ik heb geen reden om speciaal
OGEM deze zeperd te gunnen.
Maar deze : gang van zaken
werpt wel een schril licht pp de

gretigheid, ik zou haast zeggen
de geilheid waarmee het;, : bedrijfsleven zich de afgelopen jaren op de Arabische oliewereld
heeft gestort. Daar. lagen;.de
kansen, daar ■ lagen de,'; vette
contracten en de winsten, dóór
groeiden de bomen tot de hemel.
'

:

*

*

ken.

:

1

Sexbazen

liezen hebben zien-verkeren, is
dit vooral te wijten aan de Nederlandse activiteiten. Want
Nederland is "duur", er.is veel
ziekteverzuim, enfin u kent de
rest. Gelukkig is daar voor een
aantal grotere concerns nog het
buitenland waar het allemaal
wel goed gaat, waardoor de
slechte gang van zaken in eigen
land gecompenseerd kan wor-

De heren met de attachékoffertjes vlogen af en aan, onze
grote ; banken plaatsten dagelijks T advertenties met ."onze
man in Bahrein" of kopen een
"onze man in Djeddah" die onontbeerlijk was voor de Hollandse zakenman die voor minimaal 500 gulden per nacht in
zijn hotelkamer zat te. wachten
totdat een of andere sjeik hem
te kennen had gegeven dat hij
zijn opwachting kon komen ma-

ze merkwaardige bokkesprongetjes daargelaten, een makkie
zou zijn, zodra het werkelijke
stadium van onderhandelingen
zou zijn aangebroken! Die olieArabieren stikten immers in hët
geld, wisten er ■ absoluut. geen
raad mee, en wisten van gekkigheid niet waaraan zij het nu
weer, zouden besteden. En bovendien: het Hollandse koopmanschap met zijn eeuwenoude
tradities en eeuwenlange ervaring, zou het in onderhandelingen toch nooit kunnen afleggen
tegen die woestijnbewoners.
Steeds duidelijker wórdt het
hoe koud de kermis is. Commercieel ;hoef je de Arabische bovenlaag niets te leren; dat hebben ze al jaren geleden gedaan
op de Amerikaanse business-
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In alle bochten' kronkelden
zich onze captains of, industry,
zij verkleinden zich tot de opperste vorm van; onderdanigheid, zij lieten hun gevoel Voor
eigenwaarde bijkans tot het
nulpunt dalen om maar bij de
nieuwe rijken in de smaak te
.vallen. . Niet-jood-verklaringen
werden aangeboden voordat dé
>

Mohammedaanse oliemagnaten
er zelfs maar om vroegen en
zelfs de geringste commerciële
bindingen met Israël werden
stopgezet.
En tegelijkertijd was er bij
menigeen het gevoel dat het, de-

schools. En rijkdom leidt allertot een' verkwistende levenshouding. Bovendien is de
Arabische wereld niét het Bonanza: gebleken' waarvoor ' het
werd aangezien: de) ontwikke-'
ling is planmatig én in de laatste plaats gericht'op het kris-'
kras volplempen van . het hele
schiereiland

:

sülfiMßttfißÉßi

Wat resteert is vooral de kater, de frustratie; en de minder
blije verlies-' ën winstrekening.
En de psychologische schade die
de in-het-stof-kruiperijen hebben opgeleverd.'gja€ftlmß3MËsi

Generaal
Het is maar, een klein-bericht,
van J ons eigen. ANP; dat niet
eens alle kranten heeft gehaald.

Ik citeer het maar even:

:■

"DEN HAAG, 6 februari Generaal Rogers, de' opperbevel-,
hebber van' de NAVO, heeft ten
onrechte beweerd dat het besluit, nieuwe
te
produceren is genomen met algemene instemming van alle ledden van de NAVO, heeft minister Van der Klaauw geantwoord
op schriftelijke vragen van de
Tweede- Kamerleden Stemerdink en Van den Berg (PvdA). >
Rogers: betreurt zijn' uitspraak, die hij heeft gedaan tijdens een lunch van de Amerikaans-Nederlandse Kamer van
Koophandel in Den Haag. De
generaal heeft kennelijk te weinig rekening gehouden met de
speciale positie die; Nederland
op de bijeenkomst van de NAVO, half december in Brussel,
heeft ingenomen,'aldus de minister van buitenlandse zaken."
Wat blijkt hieruit?; Dit. Dat
het generaal Rogers, opperbevelhebber van de NAVO, geen
-

fluit kan schelen dat een of andere halve gare uit Nederland
tijdens de beslissende bijeenkomst in Brussel -een soortement' "voorbehoud" heeft gemaakt.
Van Agt? Wie, is dat? Van der
Klaauw? Rare haam, boy. Nederland? Oh, ja, tulips. Maar als
die Klaauw voor >' binnenlands
gebruik zo graag wil dat ik die
uitspraak betreur, dan 1 wil' ik
niet de bad guy, dè rotste zijn.'
Verder interesseert het hem allemaal geen v bal. , Wat , heeft
Nemderland
trouwens ■ met
Amerikaanse kernwapens ■■ te
''

maken?

■'■;■

""

tot absoluut 'heerser maakt)
moet de ayatollah tot nadenken
hebben gestemd.
De Verenigde Staten hebben

handig op deze ontwikkelingen
in Iran ingespeeld; Wat iedereen
al sinds jaar en dag wist, heb-

ben de Amerikanen deze week
uiteindelijk ook bevestigd: tijdens het bewind van de voor-
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malige sjah van.lran zijn duizenden Iraniërs gemarteld en
gedood.
Minister van Buitenlandse
Zaken Cyrus Vance schreef in
zijn jaarlijkse Verslag van de
Mensenrechten letterlijk: „Ge:

durende de meer dan twee de-

Tot nadenken

VAN OOSTEN

.

d£ plannen

\*,v?! :

s?

.-*•••<

,

tering stagneert. Rotterdam
tfekt al maanden aan de bel van

ministerie van Volkshuisvesting,, maar meer dan een

■

door.
En zo voort. In werkelijkheid
is Moegabe een blanke in
dienst van het Britse imperialisme, maar omdat hij in die
gedaante geen poot aan de
grond zou krijgen in Rhodesië,
doet hij zich voor als een zwarte nationalist. Vrijwel alle
CIA-agenten aijn in werkelijkheid KGB-agenten en omgekeerd. Maar ze moeten dat
maskeren om hun werk te
kunnen doen. Zo simpel is dat.
Hoe valt het te rijmen dat ik
me uit de naad werk, terwijl ik
het best'wat kalmer aan zou

Het gijzelingsdrama in Tehe-

niet'

•

./

Brzezinski neemt even.de
tijd om zn neus te snuiten.
Kijk, zegt hij dan, om u de
waarheid te zeggen doen we
dat om de werkelijkheid toe te
'dekken dat ongeveer iedereen
in het Witte Huis homosexueel
is. Maar vertel dat liever niet

ran, dat nu al 97 dagen de wereld in zijn ban houdt, nadert

hij zou zeer binnenkort met minister Beelaerts van Blokland

l|et

men?

Gijzeling nadert ontknoping

van gezinnen
te regelen
valt. -;.-;; :'.: "■■"£■
Geen ja is tenminste öok r nog
geen nee. Zo praatte wethouder
Van der Ploeg twee weken geleden de bewoners | van de pude
wijken moed in na een gesprek
in Den Haag over de renovatiehuren. Twee weken geduld
vroeg Van der Ploeg toen, want

zelf praten

:

/

zoveel gesloopt worden in Rotterdam dat de herhuisvesting
;

narde massa's, die er naar
snakken in vrijheid te ade-

ringstekort. Veronderstel dat je
het toch zou redden in het Catshuis, dan verlies je het nog in de
Kamer. Lubbers v is. watching
-,:'.
you.
f .-;■':.*>"<i^vl-,'^A^
Frans, ik zie het somber voor
je in. Ik zou zeggen: Wees goo-

lijntje

■jNiet met lege

Je kunt één minuut lang een
speld horen vallen.'
;
Tohami, zo legt de voorlichter vervolgens uit, sprak voor
een gezelschap van Arabische
persoonlijkheden. Om in die
kringen nog enigszins aanvaardbaar te zijn moest hij zijn
oprechte vredeswil en zijn
werkelijke sympathie voor de
joden verheimelijken. Nog andere vragen?
De dingen zijn niet wat ze
schijnen. Homo's mogen Ame-

christelijke overtuiging van de
slagers aan beide kanten? •.''
Korte denkpauze.
Daarna zegt de woordvoerder dat de vrijheidsstrijders op
deze wijze verhullen dat zij in
werkelijkheid
de zuiverste
naastenliefde en geweldloosheid nastreven, wat echter politiek geen populair standpunt
zou zijn. Dus vandaar.
Egyptes vice-president To-

Rotterdam aan

het

DOOR
PIET HEIL

rika niet in en hoe valt dat te
rijmen met het beginsel dat zo
treffend op het Vrijheidsbeeld
staat vermeld: het welkom aan
de vermoeide, verarmde, be-

.

De OGEM wacht op je. Er is
cjaar een leuke baan vrijgekomen, hoorde ik. En als je niet
bevalt krijg je gewoon 2 miljoen
iri het handje. Dat noem ik nog
eens . een afvloeiingsregeling.
Wat zijn wij dan toch een sufferds eigenlijk. (Leuke vraag
overigens van die Verbrugh van
Het GPV, hè, of dat wel kan in
de loonpauze. Het lijkt me ; inwezenlijk voor de loonpauze dat dit so.ort dingen blijonder het huidige
den kunnen
Maar zonder gekheid,
j£ moet die OGEM toch maar
eens in de gaten houden.
Kijk, die 4 miljard bezuiniginen dat was nog maar een
gen
minimum heb je gezegd in een
overmoedige bui, het zou eerder
iheer dan minder worden kun
'

gemakkelijk verlaten als het om
de centen van hun eigen departement gaat. Ik neem aan dat je
tegenover hen nog wel eens een
partijgenoot De ■ Korte "in de
Tweede Kamer citeert dat er
eigenlijk wel 5 of 6 miljard bezuinigd moet worden. En de heren bezetten.-nog. de. departementen die de belangrijkste uitgaven doen ook; op Defensie na.

Wc

buurland?

j

Biesheuvel of Schmelzer «wel
bewijzen dat ze , ook, dit beter

.

hami heeft een dezer dagen opgemerkt dat de joden verraders
zijn en dat het einde van de zogenaamde staat Israël in zicht
is. Meneer de voorlichtingsambtenaar, hoe valt zon uitspraak te rijmen met het Egyptische vredesbeleid jegens het

Minister Danesh, lid van de
nieuwe regering van Afghanistan, heeft tijdens een interview
in Kaboel geopperd dat de vorige president Amin agent was
van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA. Het verslag van
het interview vervolgt: Na de
vraag hoe dat | te | rijmen viel
met diens verzoek aan dé Sow-

:

J.Aan de minister van

mr. F. Andriessen
Financiën
Beste Frans,

Even stilte

i *•'■■)

cennia van het bewind van de
sjah zijn duizenden Iraniërs om
politieke redenen in de gevangenis gezet en is een belangrijk
aantal gemarteld. Daarnaast
kostte het geweld van de veilig-

heidstroepen aan verscheidene
duizenden mensen het léven."

Een woordvoerder van Vance
verklaarde onmiddellijk dat deze beschuldigingen aan . het
adres van de sjah niet bedoeld
waren als een tegemoetkoming
aan de Iraanse eisen. Maar dat
gelooft natuurlijk geen hond.
Want waarom werd in het verleden in het Verslag van de
Mensenrechten dan nooit gerept
over de gevangenissen in Iran?

Middel
Uit de Amerikaanse bekendmaking over het sjah-bewind
blijkt opnieuw dat de mensenrechten door Carter slechts gebruikt worden als een middel in
het diplomatieke steekspel in de
wereld. Een middel dat Carter
deze week op een uitgekiend
tijdstip heeft aangewend.
Want vorige week had Banisadr immers nog gezegd dat het
gijzelingsprobleem gemakkelijk
kan worden opgelost. „De Amerikaanse regering hoeft slechts
een verklaring uit te geven
waarin zij de misdaden van de
sjah erkent en die ons recht erkent de sjah en zijn aanhangers
te vervolgen," zei Banisadr.
jQ Aan de eerste voorwaarde is
nu dus voldaan. De vrijlating
van de gegijzelden is nu nog
slechts een kwestie van tijd,
want voor Banisadr is de uitlevering van de sjah geen absolute voorwaarde. .

'Kinderen'
Voor de bezetters van de ambassade is de berechting van dé
sjah wél een vereiste. Maar de
bezetters hebben hun gezag verloren. Banisadr heeft de oorlog
aan de bezetters verklaard. Hij
noemde hen deze week „kindéren die niet weten wat ze doen"
en ..opstandelingen tegen de re-

gering".
En Banisadr geniet de volle
steun van ayatollah Khomeiny.

binnenland
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dan de helft De onderzochte
groep wordt representatief
geacht voor de gehele Nederlandse bevolking. Vergelijkingen met andere landen
hebben . aangetoond, - dat! ons
land I daarmee >op kop loopt
met het, aantal 'jeugdige ro-

,

verslaggevers)
"-ROTTERDAM
Nergens
ter wereld wordt'door jonge
mensen zoveel gerookt als in
ons land. De meisjes overtreffen daarbij de jongens. ■ :
Uit een in ' Zoètermeer gehouden onderzoek is gebleken'
dat van de jongens in de leeftijd van vijftien' tot ■' twintig
jaar bijna de helft rookt. Van
de meisjes in dezelfde leeftijdsgroep rookt ) zelfs meer

..

'•

\

-,

kers.'

„

'

-

•

,

Volgens een van de onderzoekers, de arts A.' | Hofman
van het Epidemiologisch j Instituut van,het Rotterdamse
Dijkzigtziekenhuis, zijn de re*

'Ont ruiming van

't meest

van' het onderzoek,
gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift ■•• voor!, Ge-'
neeskunde, daarom zo verontrustend omdat juist deze leeftijdsgroep redelijkerwijs ges-'
proken het best is aan te pakken om rookgewoonten uit te
bannen.' Hij moet dan - ook
constateren dat ;j antirookcampagnes niet het beoogde
effect hebben gesorteerd. ■.•>■-,
: Het' onderzoek \ in Zoetermeer, waarbij ruim '10.000

mensen zijn betrokken, richt-

sultaten

handeling was. Van alle mannen in de leeftijd van 20 tot 34
jaar die voor hoge bloeddruk
onder behandeling van een
arts zijn blijkt bijna de helft
daar geen baat bij te hebben.*-.
.Volgens Hofman kan dat
komen doordat de patiënten
hun pillen niet slikken of zich
op andere wijze niet aan de.
.Voorschriften van • de . arts
houden. ' Een probleem dat
naar zijn mening bijzondere

te zich. overigens niet alleen
op

rookgewoonten. De mensen

zijn ook onderzocht op bloed-

druk, gewicht en cholesterolgehalte. Het is voor het eerst
dat in Nederland een deel van
de bevolking vanaf de leeftijd
van vijftien jaar op genoemde
zaken is gecontroleerd.
Daarbij kwam onder, meer
aan het licht dat ruim één
vijfde' van' alle onderzochte
personen een te hoge bloed-

j

Nederlandse
(Van een onzer

jeugd rookt

druk had of

ervoor

;

"

aandacht verdient.''

onder be-

-■

-•■' i >J

Keyser
Groote
onvermijdelijk'

\' Volgens
'AMSTERDAM'
burgemeester „' en wethouders
van Amsterdam is er niet aan te
ontkomen: de."Groote Keyser",
de. door,, jongeren gekraakte
panden 'i. aan de Keizersgracht,
zal ontruimd moeten worden. >.'
Niet op grond van ccn r gemeentelijk beleid of uit een oogpunt '. 'van ■ /volkshuisvesting,
maar omdat er een rechterlijke
uitspraak tot ontruiming is. Het
niet uitvoeren van die uitspraak
betekent een f inbreuk op '■ de
rechtsorde, die niet blijvend kan
worden getolereerd. :
Dit. schrijven B. en W. in een
notitie over. de problemen rond
de gekraakte panden; die de basis vormt voor het, debat'in-de
gemeenteraad p hierover • ". aanstaande woensdag.' ' /'^.JV-:
-

;

ven hoe en wanneer de ontruiming zal geschieden en welke
mogelijkheden er, nog zijn om
een botsing tussen krakers en

•■

dige ontruiming.^ln de notitie
wordt overigens • niet aangege-

politie te voorkomen;

-

•

i

'

Groningen demonstre rt tegen beleid

meente tot overleg, zullen B. en
W. blijven j streven . naar het
voorkomen van een geweldda-

op
'Voor dit kabinet
staandevoet

FISCUS LICHT
BUITENLANDER
BETER VOOR

'.',.

UTRECHT
buitenlandse

'~

-

werknemers in ons.
land ' zullen beter'

worden, geïnfor-

■

meerd

over

Nederlandse

Volgens het college zijn sinds
de uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam op' 26 oktober
van het vorig jaar datde panden
ontruimd moeten'worden alle
mogelijkheden om tot een oplossing te komen onderzocht. • : ■* ':
■~ Hoewel
de. krakers tot nu toe
geen gehoor ' hebben gegeven
aan de uitnodiging van de ge-

het
be-

lastingsysteem.
Daarbij ' zal .mét
aandacht
name
worden \ besteed
aan de directe belastingen: . l -ijr,J '

'

,'

•'

Volgens
Stichting

'

ontslag'

De

-

lands

.*

~

;

, '■'

~

-de

Neder-

■ Centrum

visie en informatiebladen ' in het
Spaans, . ..Turks,
veel buitenlanders, Marokkaans, Aranamelijk niet dat bisch, ;'. Italiaans.'
bepaalde
kosten. Portugees, Grieks
en Joegoslavisch.
zijn
aftrekbaar
voor de belasting.
Zij betalen daarIn de loop . van
door te veel aan de dit jaar staan verfiscus.
der nog informaDe . informatie,
tieprojecten . .op
die ; nog
.deze stapel over vakanmaand V van : start tie, ziektemelding,
gaat, zal geschieinenting en ontden via radio, tele.*,
slag.- r*~:Buitenlanders; dat

voorlichting
de
verzorgt, , weten
*

;

~"-,~

(Van onze sociaal-economische redactie) '-£?)$
"De huidige regering vraagt om
GRONINGEN
ontslag op staande voet!" Toen Wim Kok dit gisteren
riep over de hoofden van drieduizend demonstranten
heen, schudde het Groningse cultureel centrum De

Hoog water geeft ongerief, maar:

Oosterpoort op zijn grondvesten. Deze uitnodiging aan
het kabinet om maar direct op te stappen, werd warm
ondersteund door 'de aanwezigen die zich door "Den
Haag" al lang in de steek gelaten voelen.

'We maken ons allang

-

het
overplaatsing naar
noorden van het land, willen dinsdag uit protest het
werk onderbreken. Deze
actie moet I gepaard gaan
met een „telefoonblokka-

...

Als de employees tussen
drie en vier uur 's middags
staken, moeten hun echtgenotes, vrienden en collega's massaal het kantoor
van de centrale PTT-directie in Den Haag bellen
en de verbindingen op die
manier een' uur: lang in
stand

houden.'

'•"

Dinsdagmiddag zal een
afvaardiging van de PTTers de grieven van het personeel kenbaar maken aan
de Tweede Kamer.
■

Sollicitatie
terug na

rijden met
drank op
AMSTERDAM

-

Commissa-

ris G. J. Peters van de Rijksrecherche in Amsterdam heeft

zijn sollicitatie naar de functie
van korpschef bij de gemeentepolitie van Amstelveen inge-

trokken. Hij deed dit nadat hij
in die gemeente was aangehouden voor een verkeersovertreding. Daarbij bleek dat hij gedronken had., Er. werd echter
geen proces-verbaal tegen hem

opgemaakt.

■■'■

Of de overtreding van de commissaris consequenties zal hebben voor zijn huidige functie is
nog niet bekend. De procureurgeneraal van Amsterdam gaat
dat onderzoeken. '•'.;. V '■■«'■'

den besteed,

LOBITH/TOLKAMER
De soep van het hoge water in de Rijn lijkt niet zo
heet gegeten te worden
als Rijkwaterstaat ze ons
een paar dagen geleden
nog opdiende. Toen sprak
„waterstandshoofd" Boer
van de, Directie Boveririvierën in Arnhem nog de
verwachting uit, dat zon-

r \h.

-

De Streekraad Oost-Groningen zond deze week nog een
woedend telegram naar het Binnenhof.' Na het unaniem aannemen van een motie zei een lid:
"En dit is het laatste wat Den
Haag voorlopig van ons te horen
krijgt. Willen de ministers nog
iets van ons vernemen, dan komen ze zelf maar naar hier." De
ontvangst zal overigens weinig
hartelijk zijn.

■,

StViCfrï

;j

dag bij Lobith/Tolkamer

"Dit is een sociaal.schandaal

van de ergste soort", aldus Wim
Kok gisteren. "Het. vraagt óm
meer dan
protestvergadering als deze. Schouder aan
schouder moeten wij ons verzet-

een.

ten."

•

-

.

Verplaatsen
Spreiding van rijksdiensten
biedt geen perspectief, omdat
dat volgens Kok ; slechts verplaatsing van mensen betekent.
Toch houdt het kabinet vast aan
plannen voor de verhuizing van
de Centrale PTT-directie naar
het Noorden. De zaak moet in
1987 helemaal rond zijn. De PTT
heeft er deze week nog bij Van
Agt op aangedrongen dit plan
opnieuw te overwegen. Maar
daar voelt hij niets voor
"ledereen is kwaad", aldus de.
premier gisteravond. ■ "Waarschijnlijk • is het dus een goed
plan." Hoeveel arbeidsplaatsen
het totale werkgelegenheidspakket , voor Groningen oplevert, wilde de minister-president niet zeggen. "Wij hebben er
even aan gedacht een lijstje met
cijfers toe te voegen, maar dat
zou niet fatsoenlijk zijn." Onbekend is namelijk hoeveel bedrijven zullen inspelen op de verhoogde rijksbijdrage om zich in
Oost-Groningen te vestigen.

Honderden demonstranten kwamen,gewapend met spandoeken per spéciale trein
naar Groningen, waar zij protesteerden tegen het kabinetsbeleid. :
Verder wordt er nog altijd op
gerekend dat . het • vloeibare
aardgas (LNG) uit Algerije naar
Delfzijl komt. '

De PSP heeft de'arbeiders in
Groningen opgeroepen hun bedrijven zelf over te nemen en
collectief te gaan beheren. Verder moet er volgens de PSP een
Provinciale Behéersmaatschappij worden opgericht die vooral
onrendabele bedrijven als Okto
moet gaan beheren. V
-

Geld daarvoor kan worden
gevonden als de Groningers hun
belastingen aan het Rijk' niet
langer betalen, maar dit storten
in het fonds van zon maatschappij. :"Als de regering zelf
het geld niet geeft voor een gezonde economische situatie, dan
moeten we die centen maar achterhouden", stelt de PSP simpel
vast.....

:

?££„•

stranten in de Oosterpoort nog

Het kabinet wil ook ieen project in Groningen, om energie op
te wekken door het vergassen
van kolen, met spoed uitvoeren.

'Niet onvrijwillig
naar Libanon'
(Van onze parlementsredactie)

,

Overigens hielden de demon-

Kolen

Geen paniek' dus!- Maar. dat

.

.

een ander machtsmiddel achter
dè.hand. Op een spandoek stond
de tekst: "Als wij nu in de kou
blijven staan, dan draaien we de
aardgaskraan dicht."

het peil van de Rijn zou
stijgen Jvtót v 16,10'■ meter.
Maar gisteren verzekerde
Rijkshavenmeester S. van
der Kuur in Tolkamer me
al, dat tijdens het weekeind .de waterstand niet
boven de 15,95 meter zal
kómen en daarna snel zal
zakken tot 15,80 meter.

;

DEN

HAAG

. -.

lichting van vorig jaar zijn

Dienst-

plichtigen hadden niet tegen:
hun zin naar Zuid-Libanon'
gemogen. Door hen te dwin-

gen heeft de regering verkeerd gehandeld.. Dit heeft
de Hoge Raad,:het hoogste
gerechtscollege in ons land,
gisteren bepaald.
De uitspraak heeft volgens .de soldatenvakbond
WDM geen gevolgen' voor
de militairen die op dit moment onvrijwillig in - het
Unifil-leger dienen. Het arrest slaat namelijk alleen op
degenen die in de eerste!

'■

■

uitgezonden..
. Zij zijn naar. Libanon gegaan op grond van een wetsartikel, dat bepaalt dat onvrijwillige uitzending naar
een land buiten Europa "in

gewone. tijden"

is

toege-

staan. De Hoge Raad, en al

eerder het Haagse gerechts-,
hof, komt tot de conclusie
dat in ' het Midden-Oosten
niet van een "normale situatie" kan worden gesproken.'
Minister Scholten (defensie)
heeft al eerder in de Tweede
Kamer gezegd ' de dienstplichtwet na, de ' uitspraak
van de Hoge Raad nader te
zullen bekijken.," '.'""',.
.'.'.'•'.'

neemt niet weg, dat er in déze
dagen een massa water langs

zoveel zelfs,
Lobith stroomt
dat men zich kan afvragen hoe
de : Batavieren daar .honderd
jaar , voor Christus ooit heel-'
huids van hun vlotten Sijn afgekomen. Goor, drabbig bruin water is het snel stromend en bijna
•
•■(
een kilometer breed.'
Het water, reikt tot nog maar
nauwelijks een meter onder de
kruin van de winterdijken. Wegen en kaden in de uiterwaardenzijn allang ondergelopen.
Maar dorps- noch streekbewoners zijn er erg van onder de indruk. Ze kennen dat verschijnsel al zolang als ze er leven en ze
zijn ermee vertrouwd geraakt
-

'

-

verslaggevers

|

DEN HAAG De PTT-ers
die bedreigd worden met

Van een onzer

1

blokkade!'

burg sterker dan ooit dat de afstand tussen deze gebieden en
het regeringscentrum méér is
dan een forse rit per trein. In alle opzichten voelt men zich een
uithoek in het land, waaraan
.nauwelijks aandacht zou wor-

■ !'

'Telefoon-

de".

geen zorgen meer'

Groningen voelt evenals de
oostelijke mijnstreek in Lim-

Hier en daar langs de slaperdijken staan de schuurtjes,
•.:'-':" ,:i
van de huizen al in het water.
:

Een krasse AOW-er is

-

ge-

op de
wapend met-een kaart
fiets geklommen en lijkt te fun-

Omrijden
Hooguit. vinden ze het ;■ een
beetje lastig, dat ze bij Pannerden en bij Loo niet kunnen
overvaren omdat door het hoge
water de veerponten daar niet
meer voor het verkeer bereikbaar zijn. Wie naar de overkant
wil, moet via Arnhem, of tot de
weinige gelukkigen behoren, die
een lift krijgen 'in een bootje
van de Rijkspolitie te Water.
>

geren als verkenner voor de colonnes gemotoriseerde hoogwaterkijkers, die de Rijkspolitie
tijdens het weekeinde verwacht.
Zij rekent zelfs op zoveel drukte, dat zij uit angst voor beschadiging enkele dijken wil afsluiiten en op andere eenrichtingverkeer wil instellen.
Een tanige inwoner van Tolkamer roept hartgrondig „Pralliemaker" als-ie een dorpsge-

noot

zn

auto een ondergelopen;»

weg; langs

een winterdijk zietj,
opsturen. De wagen gaat tot dé,
assen het water is. „Mooie kans,
dat zn motorblok het door dat"
koude water begeeft," voorspelt*
de Tollenaar. „Nou, daar' heeft-*
ie dan zelf om gevraagd.
ren is er ook al iemand op die
manier in het water blijven stey'
>v
ken."
Rijkshavenmeester S. van der
Kuur hangt allerminst de alerte
dijkbewaker uit. Hij heeft geen
lieslaarzen aan 'en geen zuidgeen schop in de'
wester op
hand en geen zandzak voor het
grijpen. Hij zit thuis koffie te
drinken.
-

Na spelen op terrein met

overleden jongen
onderzoek

Minister Ginjaar van
Volksgezondheid en Milieuhygiëne heeft de familie
Bax uit Arnhem toegezegd dat hun zoon op kosten van
het ministerie uitgebreid onderzocht zal worden op ra-

.

;

dio-actieve besmetting.

Eén van de zoons van de familie Bax is twee jaar geleden aan
kanker overleden. Volgens de
ouders kwam dat omdat het gezin op het terrein van de Kema
in Arnhem heeft gewoond.;Op
dat terrein ligt al jarenlang een
hoeveelheid radioactief afval.
Minister Ginjaar heeft de toezegging van het onderzoek gedaan voor de j gemoedsrust van
de ouders. Het initiatief hiervoor is van de minister uitgegaan.

Volgens minister Ginjaar is er
vooralsnog geen verantwoord
wetenschappelijk verband tus-

sen het overlijden van de jongen
en het afval op het Kema-terrein.' Hij deelde wel mee dat het
afval op het terrein binnen afzienbare tijd'verwijderd moet
worden.' Een preciese

termijn is

daarvoor'nog niet bekend. De
Kema is wel bezig \ met een
werkplan voor de verwijdering.'
In tegenstelling tot' minister
Ginjaar meent de familie. Bax
wèl dat er verband bestaat tus-

sen het radio-actieve afval en de
dood van hun zoon. Zij wijzen er
ook op dat er nog meer gevallen
zijn geweest van personen die
radio-actief besmet zijn door

kinderen van Kema-personeelsleden zijn overleden aan leukemie (bloedkanker). De zoon van
de vamilie '.; Bax • overleed aan
longkanker. . •.•■•■,
7 Een woordvoerder van de Kenia zei indertijd over. de dood
van de I twee: kinderen dat hij
zich niet kon voorstellen dat die
verband hield met het radio-actieve afval. Ook de Arbeidsinspectie en de Inspectie Milieuhygiëne ; wezen er toen! op dat
het verband tussen het afval en
de ziekte van de zoon van de familieBax „moeilijk aan te tonen
zal zijn." .'■■'■ ' ■~;- ,','. ?c !

dan: „Ach, we maken ons
lijk al geen zorgen meer. Er ijjt]
minder water: afgekomen
was. voorspeld. Op; zn hoogstj
halen we nu nog een stand vafii
15,95 meter. Met de voortduren*,
de bewaking van de dijk.en
hoeft daar geen ramp van te ko»?
'■'■'■ j
•
'
men. In Duitsland is de scheepvaart
eentijdje stilgelegd, al hebben
we daar hier nog weinig van gemerkt. Hier beperken we ons tot
de waarschuwing aan de schippers, dat zij niet te snel moeten
varen om, te : hoge golfslag tg
voorkomen."

•.

' Sinds die tijd
1978 is er in
de opvattingen van de autoriteiten geen verandering gekomen
getuige nu weer de.verklaring
van • Ginjaar dat. er. voorlopig
geen verband is aangetoond tussen het radio-actieve afval en de
kanker-gevallen.

Als ik hem daar betrap, kijktie me eerst door een wantrou-

wig brilletje aan, maar bekent

het Kema-afval.''. Twee, andere

(Van een onzer verslaggevers)

DEN HAAG/ARNHEM

-

.

Broer
krijgt extra

radio-actief afval

\...

Beter weer
i In: Arnhem bevestigt plaats-,
. „waterstands-i
vervangend

hoofd" L.A." Jansen van de Directie Boyenrivieren van Rijkswaterstaat' de; mening van de
havenmeester■ } van } Tolkamer".
„Het weer in Duitsland is zozeei
verbeterd" .
verklaart • hij
„dat de zijrivieren veel mindef
water aan de Rijn zijn gaan afgeven dan in het begin van dè
week _werd verwacht. De in?
vloed daarvan is hier al goed
merkbaar. '. We.: hebben bovendien het voordeel, dat de riviet
bij Lobith een heel stuk bredet
wordt en dat bij Pannerden de
Waal zich al afsplitst. Nee, hoger dan 15,80 meter zal het watei
-

:

-

<

Verkenner op de fiets voort gemotoriseerde verkeer in het weekeinde?

dit weekeind niet komen."

'

ZATERDAG 9 FEBRUARI 1980/HET VRIJE VOLK/6
Wij zoeken met spoed een erv.

Ham de Treffer B.V

telefoniste/telexiste/receptioniste

r

Bereik per gemiddeld nummer volgens m. kennis van de Engelse en de Duitse taal Lft
21 -28 jaar. Sollicitatie te richten aan v
Nat. onderzoek Persmedia 1977 1.162.500 tussen
Micro B.V.
■■'•'■"'■ ■■'■•
■'■■
mannen en vrouwen
3,
3021
SB Rotterdam Tel 010
Aleidisstraat
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C.A.I. Techniek ELV. |
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Wij denken aan iemand van ca. 20

25 jaar met

TMavo-7-.of gelijkwaardige opleiding.'.
voornamelijk'

365352 en 362141

'

•

;

Stichting G.B.Z.
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van Nedlloyd

.

|i|| H The embassy
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't of Argentina
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Vraagt voor één van haar 21 winkels, namelijk Per.
ry Sport aan de Lijnbaan te Rotterdam een :.■.

.

moeten zelfstandig van tekening kunnen werken
tevens vragen wij
•

Verkopèr^ster

v

voor de delicatessenafdeling. V.a. 18 jr. Inl. bij de
heer Van Parridon, Tel. 010-822861. .;
R4

■' : '

?

■■'-,'

.-•

en bankwerker/lassers

*

■■' :-y

'■'"-•■■,'. Inl.:080 -775795/:

Medewerker
aankomst goederen

!

*"■■■:■

-

~

Mastcomß.V.

Verkopers

Óp liet gebied van huishoudelijke apparatuur, in"voor de commerciële afdeling binnenland en boekbouwapparaten voor de moderne keuken en groot- : houding. Leeftijd 17-21 jaar. MAVO of LEAO-opleikeukeninstallaties zoekt op korte termijn voor haar
ding, typevaardigheid en enige ervaring worden op
vestiging in Bleiswijk .
prijs gesteld. Sollicitaties gaarne te richten aan;
M. C M. MAARTEN CATZ MERCHANDISING B.V.
.

;

;

,.

',;.

Magazijnmedewerker
;

'

;

/Leeftijd: ca. 20 jaar.

~\*.

*J%

Wij bieden u een prettige werkkring in een modem
nieuw pand. Interesse? Bel of schrijf ons even. g

B.V. Ned. handelsond.
v.h. Junker Ruh
+

Jan van der Heijdenstraat 80, Postbus 73, 2665 2H
;
Bleiswijk. tel. 01892 5688 toest. 12.
R3
-

:..

Kom ook bij Tempo-Team werken

midden 20 met de opleiding
afdelingssecretaresse, die de
Engelse taal goed beheerst en

Tempo-Team Nederland, een der grotere uitzendorganisaties in Nederland, zoekt voor haar vestiging
••■"
te Rotterdam een tweetal
:;".'.■

kennis heeft van de Duitse en
Franse taal. Schriftelijke solli-

;-.

citaties kunt U richten . tot
Transport Management Servi-

:J

kommerciële
assistenten kantoorleiders

»

•■

ces 8.V., Jufferstraat 11.3011
XL Rotterdam. Afdeling Personeelszaken. Mocht U eerst
informatie willen hebben, dan
kunt U de heer J. Molhoek bel-

Takeno.a.: ;;V.Vv*
vervangen kantoorleider bij diens afwezigheid. |
|
•
.
onderhouden telefonische kontakten met
'
- ' _-;
opdrachtgevers '
i f
werving, selektie en begeleiding van
,
\'
uitzendkrachten ■
!
'.'■■.' :.'."."^ -■ '' '
*■'
•
!
': '^. i ~
■,i*-'v.
:'■
Eisene
\' ' .'- opleiding HAVO/MDS/MAVO ' . V.-; ./'">«• '■'•' /•
enige jaren werkervaring
/''•;-"/
J.
.•?''•■>
'''\
■'.• ;
| ':— leeftijd ca. 23 jaar •
!..>•■
'■■•,• ■;'.■; ;"•
■'■■
'Wenselijk; : '
IjÊ
| £
:
bezit rijbewijs BE
■'.'■"
;; -'
,'' -, ;••
\£ .'
Uw sollicitatiebrieven richten aan-Tempo-Team :
I
I > Nederland 8.V., Rijnsburgstraat 11,1059 AT Amster-1 | dam, 020-158990, ta.v. de heer R. A. van den Berg.
'

*

..—

,•

—

'•

l

—

*;•
■'

■■

*

;

--•-"'

.

•

—

1

1I
i ï

v

■

*

v

;

Tempo-Team aan kop in elke job
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«Toonaangevend• gespecialiseerd bedrijf
!«zoekt op korte termijn:; ;•//-•'"'

agentof

vertegenwoordiger■
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£op provisiebasis voor de verkoop van houtbeweren gereedschap.

■.

-

■

Rayon Zuid-Holland.

['$,

;;Wie goede connecties heeft in deze branche heeft
.

*zeker goede perspectieven. ' ,
worden zeer vertrouwelijk
'dernr. D 8306 bur. v. d. blad. .

behandeld' on-

tfirieven

■■

R3

•

len. 010-120900.

R3
met •■ spoed:
STENOTYPISTE Nederlands,
voor langere tijd, voor Rotterdam zuid. Dactylo tel. 010
Gevraagd

-

.
168451. ' ■■
>:■■■■"■■■ "3
Gevraagd: BOEKHOUDKUNDIGE kracht op MBA/SPD ni-

vo, voor 4 tot 6 maanden, voor

Hellevoetsluis Dactylo, tel.
010-168451.
R3
Stuwa Uitzending zoekt met
spoed een ervaren FAKTURISTE. Bel of kom naar Mathenesserlaan 281, Rotterdam, tel. 010 771177 of Av.
Concordia 21, Rotterdam, tel.
010-117036.
R3
Stuwa Uitzending zoekt met
spoed een ervaren BOEKHOUDER (M.8.A.). Bel of kom
naar Mathenesserlaan 281,
Rotterdam, tel. 010 771177
of Av. Concordia 21, RotterR3
dam. tel.olo-117036.
-

-

Gevr. op Ass.kantoor: TYPISTE. Enige Assurantie kennis
strekt tot aanbeveling. Ass.kantoor van Brummelen. Tel.
010-2290150f222919. R 3
Makelaarskantoor O.G. ;•■ te
Rotterdam heeft plaats voor
ADMINISTR. KRACHT, voor
verwerking onroerend goed
gegevens d.m.v. tekstautomaat en andere administr.
werkz.heden. Leeftijd v.a. 17
jaar. Br.on.nr. D 53368 bur.
v.d.blad.
R3
VERKOPER/incasseerder
gevraagd voor de verkoop van
goud- en uurwerken en kleding aan particulieren op terKlantenkring
mijnbetaling.
noodzakelijk. Netto verdiensten tussen 20% en 30%. Br.
o.nr. D 52734 bur. v.d. bl. v R 3
Parttime. adm. MEDEWERKER(STER). Werkzaamhed.
correspondentie en typen
Ned./Eng. en alg. administratie. Tijden ma t/m, do.
12.00-17.00 uur en vr van
af830-15.00 uur. Voor tel.
spraak J. C. v.d. Kamp & Zn.
R3
BV. Tel. 010-375622.
Gevr. erv. TF.LEFONISTE/TYPISTE. liefst boy. 30 jaar Not.
Paulusma,
Hengouwerlaan
42a. R'dam.Tel.olo-135186.
■■'■+ '-'■ •■•■••■•• "■-'-''
R

American Europe Interprises
U.S.A. vraagt: representatieve
comm./adm.. MEDEWERKSTER voor Nederland. Leef25 jaar..Brieven met
tijd
pasfoto en • opleiding -naar
A.E.E. Varenhot 107„<Rotterdam ":.
S*j£ !■: R

expeditie en opslagbedrijf

É'

■

;

op korte termijn

Typiste/telefoniste
f
iiititïjx ;>'V> !;
; flft.± 18jr.
.
Kennis van Engelse en Duitse taal gewenst, goede

;

.','..

-

\

':

■ Inl. tel. 010

-

864666 vragen naar Mvr. Bezuljen

Wij zoeken met spoed een erv.

ö
lift.
.

21 -28 jr. die tev. de salarisadministratie zal
verzorgen. Onze administratie voeren wij geautomatiseerd via een service bureau.
, .
Soll. te richten aan:

■

\

•

boekhouder (MBA-er)

-

;

Microß.V.

ƒ-;

Aleidisstraat 3, 3021 SB Rotterdam Tel. 010

'..764222

'■

-

Voor meer informatie kunt u vragen naar
R3
Dhr. P.A. Bekker.

■

+

-

discokleding,

-

-

-

o

-

mantelpakjes,
KeesKersten
broeken, tevens rep. en herstellingen.olo-328572.
R2
Kralingseweg 361 Rotterdam.
R
TIMMERWERK en verbouwin.'
Gevr.
voor
z.s.m.
nette
j
'
een
R
genolo-371540..
WINKEUUFFR. en worstma- o Huishoudelijk ; ƒ ' ;'-•)■'
LOODGIETER kan direkt nog ker/slager.
: Slagerij
C.A.M. personeel gevraagd \
werk aannemen. Keuken,
Karel
Stoutestraat
Bode,
de
badkamers, c.v. en granol
CLASSENETTE Chem. reini15b, R'dam.Tel.
tegel-werk. Tel. 010 830987. na 19.00 u. 01806010-295959
2208,010- gen vraagt jongeman/jonge;'■'■■■ ■"•■■-:. ■-■.■;■■ ■ ■■-• .R2 514521. ■ ..'■■;■..-.■ R dame. 17 a 18 jaar, ter opleiTIMMER-, onderhouds- ■en
ding. Aanmelden WinkelcenPART-TIME verk. voor 3 d. p. trum Groot IJsselmonde,
tel;
loodgietersbedr.: kan | nog op week;
beslist
erv
kaasm.
zeer korte termijn werk aan824347. Vragen naar dhr. HaPui,
vleesw.
Kaashal
de
Gele
.' ,
.
nemen en uitvoeren. Firma de
zebroek.
R8
Clonie Mac Cènn'arjuTiéti'Ö'lÖ> Groene Hilledijk 207. 01805 Den Haag. Beschaafde
3407
HUISv ■.-■.'.
R
4
818650:■/•,!.•.:.;.;';-,.>. R 2
HOUDSTER gevraagd. LeefVoor;al. uw TIMMERWERK. Banketbakkerij..: Groeneveld tijd 30-40 jaar. Intern plus saDirekt beschikbaar ook in on- vr. BANKETBAKKER of leer- laris ƒ 1200. Hulp in de huisderaanneming. 010; 382432. ling banketbakker, Kerkstr. houding aanwezig. Indienst52, Oud-Beijerland, tel. Mo- stelling na medische keuring.
LOODGIETER nodig? Tel. 010 lendijk 15, tel. 01860 2791 of 8r.0.nr.D8255
van ditblad.
-667448. Ook voor bouw- 01860-7434. . :
.
R4
GESCH. MAN m. 3 school'
werkzhl '■
■ . ■R2
M. A. v.d. Kieboom Kwaliteit- gaande kind., zoekt huishoudTurkse TOLK/Vertaler biedt slagerijen vraagt jonge aktie- ster, woonachtig i.h. O. v.h.
zich aan voor bedrijven, part. ve
WINKELCHEF en winkel- land. Br.m. foto op e.w.r. Br.enz. 010-776830/
:R2 meisje, met vak bekend. Hoog o.nr.D
53339 bur.v.d. bI.RB
Voor al uw BEHANGWERK te- locn, vrije bedrijfskleding. Tel. Gevr. MEISJE in de huishou128405. Na 18.00 u: ding.
gen lage prijzen. Vraag vrijbl. 010
Telef. ml. 010 224279.
'
' ■.-■-•■ R 4
Drijsopgave. ,Fa Heumans'l 517687.
■
310-667743.- ' :
R 2 Welke HERENKAPPER.; of . WERKSTER gevr. voor clubgebouw C.J.V. 't Binnenhof,
CHAUFF. i.bez.v. vrachtw. (5 -ster wil in een super-moder- Mathenesserdijk
293, liefst
ton) en gr. rijbew. b.z.a. voor ne salon werken. Prettige
maandags
morgens
gedurenbestelwerk.o7B-181290. R 2 werkkring,'. goed salaris
de 5 u. Loon ƒ 170.- per mnd.
event.
reiskostenvergoeding.
Inl. A.J. van Kleef, tel 010Voor al uw burger- en METSELWERK, direkt beschik- Herenkapsalon F..:, M'; van 771553. ■ ■!-,.,•:■ -'--■■ iRB
Leeuwen,
429,
Voorstraat'
baar.Tel. 010 852023, b.g.g.
Gevr. WERKSTER in het wes' ■'■■;■(
380334.
R2 Dordrecht, tel. 078 137346; ten vv. R'dam.. Tel 010
na 18.00 uur 01640-45561.'
.
'■■
■■■
■■■•R 8
Erkend ELEKTRICIEN.nodig.
■
R 4 254290.
Bel v. Geet. tel. 010 504939.
Uitzendbureau Zuidgeest B.V.
Ookna6uur. -i ■>
R 2 Gevr. met spoed 1e BEDIEN- vraagt nette HUISHOUDELIJDE,
J.
J.
banketbakkerij
Kooy, KE'huIpen voor- bejaardenJONGEDAME 25 jr.. spreekt
Russisch,
vloeiend
He- Dumasstr. 201-203, tel. 010 centrum. Rotterdam, DordtseR4 laanlood,olo- 857755.R8
breeuws en Engels. Zoekt 193979. •: ■:■•.
passende werkkring 010
622457.
R2 d Technisch personeel gevraagd r \ .9
Zeer : besch. repres. jonge
Den Boer vraagt voor haar moderne
vrouw, b.z.a. als part. CHAU- Betonfabriek
geautomatiseerde
bedrijf in Groot-Ammers enkele
FEUSE, tev. snel serv. dienst.
8r.0.nr.D53302bur.v.d.b1. R 2 Vakbekwame betonelementenmakers

Stuwa Uitzending zoekt voor
enkele maanden een ervaren
voor
SERVICE-MONTEUR
beveiligingssystemen. | Bel of
kom naar Mathenesserlaan
281. Rotterdam, tel. 010
771177, of Av. Concordia 21,
Rotterdam, tel. 010 -117036.
:
R6
:.■-■■■
Stuwa Uitzending zoekt met
spoed een HTS-ER met ervaring op het gebied van piping.
Bel of kom naar Mathenesserlaan 281, Rotterdam, tel. 010
771177 of Av. Concordia 21,
te Rotterdam, tel 010
-R 6
117036. ■ i
ELEKTROMONTEURS gevr.
voor burgerw. en nw.bouw.
Tel. 010 769883, vr n. dhr.
•
R6
Wouters.
Met spoed gevraagd ONDERtel.
HOUDS-TIMMERMAN,
van 19.00 tot 21.00 uur 010
?■
662222.
R6

■ Winkelpersoneel

■ Verplegend

,
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-

■
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SERS met geldig certificaat. TROMONTEURS voor" projecTe1.na19u.01846-6704. R 6 ten en werkplaats? Tel. 076

Gevr. spoed. C 6 LASSERS
met eert. Tel. 078 -183535. R6
Firma 3 Boegheim aannemer
i/ah kabelwerken en zwakstroom isolaties, tel. 01803
3881 vr.: a) KABELLASSERS
en hulp lassers voor huisaansluitingen. b) Kabellassers en
hulplassers voor gr. laswerk
(met in bezit van PTT certificaat) Langdurig werk. Hoog
;R6
•
; ■-.' ■
loon.:. •
Stuwa Uitzending zoekt voor
een relatie in Kinderdijk een
TEKENAAR/ELEKTRO- V '
TECHNIEK
voor ; ' scheepsinstallaties.
Duur: enkele maanden. Bel of
kom naar Mathenesserlaan
281, Rotterdam, tel. 010
771177 of Av. Concordia 21,
Rotterdam, tel. 010-117036.
-

-

■>■■■

■

■■'

R6

■■-■-
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gevr.

■ Horecapersoneel

Van Elten Electro Techniek
B.V. vraagt electromonteurs

en ~ •
BEDRADINGSMONTEURS voor paneelbouw. Tel.
:i .'--.'■ R 6
010-229555.

Gezocht!

voor, direkt

goede kok,
die zelfstandig .kan werken. Leeftijd , rond: 25
jaar. Inlichtingen en solli■, !
citaties
■.
Gerard de Klerk, Restaurant In' den Braven Hén-'
drik, Kerkstraat<7. H.l.
Ambacht. I tèl.l 01858
6565 (dagelijks behalve
maandag na 14.00 uur) i'
Gevr. enthousiast, Zelfst.
werkend
■',;

liefst +25 Jr
Vrouwelijke

medewerkster

in Goes en Wassenaar.; Hoog loon en
goede sociale voorzieningen., Tel. 010- --.264955,

b.g.g. 010

-

264604 na 18.00 uur 070

-

802031. RlO

Service monteur
.
gevraagd
Voor de Rotterdamse vestiging van een | mobiele
serviceorganisatie in de automobielbranche worden '.. servicemonteurs gevraagd.. Autotechnische
én/of.plaatwerk ervaring is gewenst, maar voor
iemand met een zeer goede algemene technische
vaardigheid. niet strikt vereist. De instelling om
d.m.v. een goede persoonlijke dienstverlening
cliënten/garage- en carrosseriebedrijven te binden
moet aanwezig zijn. Eigen telefoon is noodzakelijk.
ervan worden vergoed. De aard van het
De. kosten
bedrijf j vergt. onmiddellijke oproepbaarheid, 's
avonds en in het weekend. Deze avond- en weekenddienst wordt bij toerbeurt | met collega's verricht. Er kan een aantrekkelijk extra inkomen mee
worden verdiend. De service-auto's zijn beschikbaar voor woon- werkverkeer. Gaarne telefonisch
solliciteren maandag en dinsdag tussen 19.30 en
21.00 uur, 01899
18056 ROUT-O-GLAS NEDER
LAND B.V. Postbus 90075, 1006 BB Amsterdam.

Metselaars

._

y

: ! Trabo B\T:t '-'^0
fl^?S!!-ï'<
-348207 v',,"i
:xl
;

'i

;iVlaardingen, tel. 010

;

Voor onze service dienst vragen wij'■ ■.'■[,

:.'

.?>.

;;timmerlieden

-

'-

-

"RlO

voor werk

-

.
■■■■-■
143495.
R6
eßem Technische Handel Mij.
b.v., Merwedeweg. 5; Zwijndrecht. Vraagt met spoed: 1e
ELECTRO-MONTEUR
voor
installatie werk in en om Rotterdam. Tel. 078 129209 na
18.00uur01860 3519/»R6 ;
\

>'*<-

met spoed ploegen"

r.y>.

-

.

Amsterdam,

Aannem. Groeneweg I

±

:

-

|>i

V

Hevel Vacuüm BV
Postbus 31001 -1003 CA

Hoog loon Tel 010 '256361 Na 19 u.
>V;rfi) .:..,..;■
R6
Kennis van doe/het zelf artikelen en/of 221903.
22 jr :{%';'. Metselbedrijf Arpo BV vraagt: Gevr. voor NU en later: ijzerverkooperv. gewenst. Leeft.
METSELAARS en opperlie- werkers-lassers
bankwerfl Personeel aangeboden
Voor inform. kunt u kontakt opnemen den,
tel. 01858 5593 bij geen kers branders pijpfitters
met Kees Kersten 010 524819
geh.olBo6 -6752.
Exclusieve ' DAMESMAAT■ R6 Co 2 lassers. 01840,-19866.
'..;.
KLEDING nu ook in leder d.a.
Doe Het Zelf Houthandel
Met spoed gevr. ARGON LAS- Bresand B.V. vraagt ELEK;.

v

All-round meubelmaker

~

De man, die wij zoeken krijgt de belangrijke taak
service te verlenen aan huis bij onze cliënten. Het
spreekt vanzelf dat dit een man moet zijn met ervaring. Lft. 30-40 jr. Heeft u interesse? Bel dan 010
.| -148817. Of kom even langs bij De Zuider ','- »!

DeZuiderSterß.V.
?
leeft.
20 jr.'Van Pasen
tot sept. Sollic. schr." of Oostmaaslaah 259, R'dam. '■
'"■[
RIQ
teléf. ;De> Torenhoéve,
j
Torenweg- 38, BürghConstrukteur tekenaar
Haamstede tel 01115
;, ■
•,-■::• R5 tekenen en ontwerpen van speciale apparatuur
1323.
' •-■■-•
voor ■•'." »-s': v»'f~£«.t "•;.■ ■••■.■:.■•?. : v
{
Gevraagd: -2 BUFFETJUFinterne
transportsystemen
FROUWEN, voor om de dag.
! Dunnewold Hangbanen-Techniek BV
Garantieloon. Tel. t/m' 15.00
v
u. 010-291912. Na 15.00 ü.
Tel: 010-221744. v
763133. ; g :'. -a;--- R
ï; >i
Gevraagd 1e en 2e.
ï Taverne Roodkapje vraagt
:
een zelfst. < werkend KOK.
STELLINGBOUWERS
Weissenbruchlaan 8, R'dam;.;;f RlO
H'berg. Tel. 010-224262, na aarira Tel. 010 -802447.
16uur.
'M >R5
Café-Restaurant de Patrijspoort, Amaliastraat 15, Slikkerveer vraagt jonge energieke KOK. Di. en. zo. vrij Tel.
ia een Tandheel01804-13251. ' ■•■■•
R 5 gevraagd voor werkzaamheden
kundige inrichting. Br. o.nr. D53370 bur.v.d. bl. RlO
Gevr. nette .BUFFETJUFGevraagd:;'/ ;]y,.'■"-.,-/ v, '. ;\ .....'.'...' ''-'\FROUW voor om de dag tot
35 jr. Café v.d.Weel, Marentakstr/ 44 R'dam, tel. 010
850832 na 12.00u.r' ..,;,;. R5
Gevr. in 'n sfeervolle Bistro te in part time loondienst, (halve dagen). Telefoon 010
.RlO
H'berg: 'n Zelfst. WERKENDE -741262.
KOK. Tel: 010
224262
Bouw- en aannemersbedrijf L. Gevr voor de ochtenduren
203333.
■
R5 C. van Zuuren B.V. vraagt ON- enkele nette .WERKSTERS
Maximbar, DERHOUDSTIMMERLIEDEN voor het onderhoudenvan div<
BUFFETJUFFR.
Witte de Withstr. 84b. Tel. na en metselaars. Tevens een objecten in de omgeving van
15.00uur.010-147382. R5 vaste winkelknecht met voll. de Mercatorweg Hoek van
van machinale houtbe- Holland. Aanm. te R'damse
BUFFETJUFFROUW
gevr. kennis
BV
010-292708. Na 14.00 u. R 5 werking. Ift. 40-50 . jr. Tel. 010- Schoonmaakbedrijven
RlO Heemraadssingel 155,R'datn.
215714na12u.
Hotel Floris vraagt vrouwelijke Wij vragen wegens uitbreiding Tel. 010 773500/ '". RlO
HULP. van 8.00 tot 12.00 u. 1 CORVEEER en schoonma- Gevraagd:' .INDUSTRIEOok ■ weekend.", Tel., 010
kers voor bejaardentehuis te SCHOONMAKERS omgeving
769121.;., ; '■■''-: .;;' R 5 Ommoord, leeftijd
, 45-40 Rotterdam-Zuid.
■, SchoonRest. de Bernisse Molen jaar, - prettige werksfeer. D. maakbedrijf Van deLucht BV.
V. Rl£
Es 1e v.d. ■ Berge BV, Jacob Cats- te 1.01806-6542.
vraagt:
REST. KOK. Soll. tel. 01887 straat 60, Rotterdam, tel. 010
663592.,
RlO Vervolg zie PAGINA 61
,Ui . R
1292.1,/±

;:
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-

•'.
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gevr.

±

-

±

/

-

■■■-

-~.

ongeschoolde produktiemedewerkers
Deze zullen in teamverband meewerken aan. dè
produktie van bestratings-, riolerings-: en andere
bouwelementen. Goede beloning en sociale voorzieningen. Wie wil, kan altijd hogerop.
Erkende vakopleidingen voor rekening van het bedrijf. Kom maar eens kennismaken, vragen naar de
{- '
heerSimons.
■.:..;•
Telefonische inlichtingen 01843
1411 's avonds
';' .:,'. V
01825-2941.;.-.
-

•

..

-

■•

,\

.'

Betonfabriek Den
Boer Groot-Ammers B.V.

SchoonhovenseveeM-2, Groot-Ammers. ■';,.:

:.;;R6

Technisch uitzendbureau Van Veert

\

zoekt met spoed tekenaars-piping,". tekenaarsconstructeurs-piping, designers-piping, designerscheckeas, werkvoorbereiders-piping, tekenaarsstaal, ■ ■ designers-staal, tekenaars-elektro, - designers-elektro.
-■

Soll.: Laan van Middènburg 6, Voorburg,
,
;
4 R6
of tel. 070 862426.
:

-

Gevr. v. dir. v. langdurige
werkz.h. alll round PIJPFITTERS, eert. lassers, bankwerkers. Hoog loon, goede soc.
voorz. Aanm. dag v. 9-16 u.
Tel.olo-622233.
R6
Gevr. MACHINEBANKWERKERS (pompenklokkers). Tel.
010-292011.
R

Isolatiebedrijf

.

Stevisol

':

vr.

PLAATWERKERS en opzet-

ters. Melden bij J. Stevens,
Ekster 33, Poortugaal. ; Tel:
010-169475.,:
R
BOUWVAKKERS
opgeH.H.
let, hoge bijverdiensten L.
Tax. 010-622743.:
5R6
*

'gevraagd

personeel

■

\;

;

Apotheekhoudend huisarts in
Land van Heusden en Altena,
zoekt per 1 maart ASSISTENTE. Mavo of Havo diploma
enige ervaring vereist. Schriftelijke sollicitaties aan R. B.
Bolt, v.d. Loosstraat 3 Veen
4264RP.
R7
Het bestuur van de Stichting
"Huize de Vliedberg" te Rilland Bath vraagt met ingang
van 1 mei 1980 een HOOFD
voor I haar verzorgingsafd.
Functie-eisen: diploma ziekenverzorging met enige jaren ervaring, goed kunnen
werken in teamverband, leidinggevende kwaliteiten. Inf.:
"Huize De Vliedberg'.'. is een
bejaardencomplex met 9 verzorgingsflatjes en 30 gewone
bejaarden)lats. Van de betrokkene wordt verwachtdat zij intern gaat wonen. Hiervoor is
een leuke. woning; beschikbaar.
Salariëring volgens
CAO Welzijnswerk. Inl. bij en
sol), aan: de secretaresse Mw,
C. G. A. de Peuter-Kooijman,
Hontestr. 14, 4411 CL Rilland
Bath. Tel. 01135 -1296. Schr.
soll. gaarne binnen 3 weken
aan bovengenoemd adres. R 7
+

!

—

f||'; hülpmonteursi.^fe

'

-»,

.:

IfL 20
28 jr. I.b.v. rijbew. BE. Voor het bezoeken
van slagerijen en de Vleeswarenindustrie. Bedrijfsauto, vast salaris, onk. vergoeding etc. Sollicitaties
-' ï ■;:::
•.
. :,
met recente pasfoto aan:

■•'

3

Gevraagd voor een van onze
filialen: een .vakbekwame
SLAGER en een Snijmeisje
17 jaar, voor dinsdag t/m zaterdag. Loon e.d. n.o.t.k. Aanmelden: Bas van Kleef's Slagerijen,
Zwartjanstraat 4,
R'dam.Tel.olo-660565. R 4
Gevr. DAMESKAPSTER voor
vr.enzat.Tel.olo-121091.
Drog./parf./schoonheids. de
Meeuw, Zuidplein 695 hoog,
tel. 010 806855 vr. aankomende VERKOOPSTER van
16 jr. Spil. na tel. afspraak.
Wij zoeken een jonge VERKOOPSTER/SCHOONHEIDSSPECIALISTE die ons
team komt versterken. Enige
ervaring wel gewenst. Sollicitaties aan Parfumerie Raats,
Hesseplaats 64, Rotterdam,
Ommoord.Tel. 010 212801. 1
. ■;-■..-.•■,
;
.■-;:
■ ■R4
Echte bakker Guus Steens
vraagt voor zo spoedig mogelijk 2 VERKOOPSTERS voor 5
dagen in deweek en noodhulpen voor de zaterdagrUitsluiConsulaat Generaal van Tur- tend met ervaring. Persoonlijkije te Rotterdam, zoekt een ke sollicitatiesna telefonische
Engels sprekende SECRETA- afspraak. Hooidrift 125, RotRESSE.OIO-132270..
R 3 terdam.Tel. 010-771084. R4

3

i
;

*-'

R3

'

'-

vraagt met spoed een

mnntonrc
iiiv/iiicurs

.

.

-;

•

vertegenwoordigster

.

±

-

| P.N. Pols Shippïng BV

IV-

-

'

Kees Kersten ■,*#!
I

I

Voor sollicitatie of meer informatie kunt u
kontakt opnemen met de bedrijfsleider,
de heer H.VV. Pel, Lijnbaan 91, Rotterdam/Telefoon: 010 119011.;
RIQ
;...-.',-'..,•• ; ,,\ ~'•.,Gevraagd
;'.'•■

vraagt voor montage binnenwerk een scheidingswanden:
■':.:-,-•;..:'

Doe Het Zelf Houthandel

ril
Mst'

':

—

—,

-

4

.voor onze afdeling boekhouding, liefst met enige
ervaring.Leeftijd: vanaf 20 jaar Opleiding: Havo/Ma:;;ff' ;;cvVi;,;o%...---',.i.'../.■■_>.;•
.vo • !',v/,.-.'

Op de centrale administratie
van Paul van Yperen BV is
plaats voor een BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER voor
de debiteurenbewaking en
codering
input. ■-. Reacties
schrift. Nijverheidsstraat 10,
Dordrecht. Tel. 078-140744,
tst. 22 of 23 's Avonds tuss.
20.00-21.00 u. 078-126288
-'
.
■ .
R3
Een Iternationaal controle- en
bemonsteringsbedrijf te Rotterdam-Centrum zoekt een
AFDELINGS-SECRETARESSE die in principe .werkzaamheden zal verrichten voor de
directie van het bedrijf. Daarnaast zal zij een aantal in
overleg vast te stellen aktiviteiten hebben. Gedacht wordt
aan een medewerkster van

■^.:

:

Gassière

'

hf ff

Schiekade 133, 3033 BL Rotterdam, tel.
010-670444, T. 32. \
R3

-:

5

■

■'

;

t

Arts/Tandarts

*

±.

-

Glazenwasser
*

,

/

-.

-

-

±

.

-

-

~

;.-

5

Administratief
medewerkster

'

i|§

ï%s}&T

Bellen na 18.00 uur: dhr. J. Mastenbroek,
.
;
010-517734. a; v
R6
Stoutjesdijk's Handelsmij
Soll. te richten aan De Veer Uzerwarenhandel 8.V.,
hoofdkantoor Ridderkerk, tel. 01804 14455 t.a.v.
en montagebedrijf ■ƒ,
dhr. L. Buket. Na 18.00 uur 010-129573 j
S R4

.

l

Pijpfitters

:.•....—.

.■;

':;

--.

Zonder verkoopervaring onnodig te reflekteren
Tevens vragen wij een'

die op zelfstandige wijze de ontvangst en opslag
van de binnenkomende artikelen kan verzorgen.
Ook het uitvoeren van de daarbij behorende lichte
administratie behoort tot zijn taak. '
Voor deze funktie denken wij aan een jongeman
van 18 a 20 jaar, die ervan houdt zijn zaken nauw
keurig af te wikkelen.
Van onze arbeidsvoorwaarden noemen wij als bef...:
langrijkste:.
■:'>.-:
—8% vakantietoeslag en 4% kerstgratifikatie'
;
85% studiekostenvergoeding.
een aantrekkelijke kortingsregeling. ■';-'...;,. i
-

:

f.

fe

Perry Sport

A. C. kanalen monteurs

vraagt voor haar supermarkt in Keizerswaard 33,
!.;.
IJsselmonde,
: ■,:.y; LV:■<■•..
,

.

n. Internationale handelsonderneming

;

-";

6

R3

f

~

..,

administratieve;
medewerkers/sters

-

-

vraagt voor de omgeving Rotterdam en Utrecht
voor DE HOUTAFDEUNG,
voor DE VERF-EN WANDAFDELING,
'< '
riÉi
:C.V.-monteurs
in het centrum van Rotterdam vraagt op korte ter- voor DE SANITAIRAFDELING,
seeks a secretary for his Trade Promotion Center mijn ':.■ /• s;V';\ i; !, '■.'-,-':>.
",,
.-,; .-;:v':rAirco-monteurs '.■■;,-.
sc■
en voor DE IJZERWAREN /GEREEDSCHAPPEN AFin Rotterdam. Good command of Dutch, English
e
ijzerwerkers
DELING.
•
' %&$.;,%
■~,',..;' !
and Spanish is essential. Salary related to ability.
)

For appointment please phone (070) 654836.

-.

......

'

International Handelskantoor
'-

\

\-

..

Boompjes 55.' 3011 KB, Rotterdam Tel.
!
010-148211. Toestel; 191.
R3

v

»

■■

-

De Veer Uzerwarenhandel B.V.
•;•■■
en Binnenvaart BV, vraagt voor uitbreiding filialen ■

-

.•

Eef&HuubßV

Dames Mode Etaleur

;

Assistent-Bevrachter

:

de jonge en zeer snel groeiende Opel-Oealer in Onze nieuwe collega's beginnen met een gesalarieerde praktische opleiding en verdienen bij een
R'dam. Wegens razende drukte >;■.>,normale omzet v.a- ƒ 2000 netto per maand. •
(jong en energiek)
:
1een 2e monteurs
\ï?A Hebt U interesse?
Stuurt U ons dan een sollicitatiebrief en sluit U ei
'?;,;
: leerling-monteurs
:
Voor vaste dienst
s.v.p. een recente pasfoto bij in. ■,-..,-. .
■■.;■.
Voor afspraak telefoneren; .010 ■'■■ 817468 Vraag Bel of schrijf naar Joop Schüller'of Huub van Gorp Ons adres: Gezins Verzekering Service B.V,
;
j
t
250,
Insulindestr.
3037
Rotterdam
BL
010
tel.
;.'. R 4
naar Mevrouw Hallestein.
Personeelszaken,
Afd!
Postbus 3117. 6802 DCAm671411 na 19.00 uur 01880-14306.
R6 hem.
-•■
;•■',':■■/--;:.•,..■■■•..-■-.,;.•■-.■<■
,■
Frto
Gevraagd voor div. werken in Steenwijk
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Luxe bakkerij Luijten, Slotplein 5, Capelle a/d U&.
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I

medewerksters
'■■,'.

.:'

-

sel, tel. 010 504222, na 19.00 uur 010 505962. i
Voor. riet vervullen van deze functie den•23
vakantiedagen
aan
een
ken wij
enthousiaste medewergoede pensioenregeling
ker,' leeftijd 25-35 jaar, die beschikt over •een
Als internationale maatschappij op het gebied van
eenwinstdelingsregeling, ' ','-•'
■'
n
^-traSf
begonnen wij iri 1976 in Nezakelijk inzicht en een groot service-geeventueel reiskostenvergoeding j
•'■'•t-'.-HSl^* gezinsverzekeringen
derland | met' een geheel nieuwe l formule, die 'tot
voel. Enige; jaren . ervaring : opgedaan; in gratis werkkleding
groot succes leidde. Onze buitendienstorganideze branche is gewenst
ssjks&ss Sollicitatie na telefonische afspraak met de heer K. een
satie heeft i.v.m. de stormachtige ontwikkeling be;v
. ~■:
Kros(toestel 211).
hoefte aan: ■;"". ,
'
'^•"■■{/•
'•"■;• r ■■-■
Sollicitanten worden verzoent telefonisch
Vector Aandrijvingstechniek B.V. ;
Junior-verkopers
'.-.:-i 'S
contact op te nemen met mevr. WezenEnkele
voorwaarden
die
vooraf
stellen
wij
zijn:' - I
Industrieweg 175 3044 AS, Rotterdam i
beek, tel. nr. 01883 18100 of een schrijop middelbaar niveau /."'';'
; 'f: ;;'T*
Opleiding
V Tel. (010) 155611.
;
v
ven te richten aan Ham de Treffer 8.V.,
Durf l
■*~_ ;,
'
postbus 235 te Hellevoetsluis.
R4
Doorzettingsvermogen '~
■!.;''.'''X'J 'l
Goede kontaktuele eigenschappen.
'.".f~. Gevraagd: ervaren
•..■■■■■Leeftijd 21-30 jr.
•

•

f

Administratieve
...'"*'

s

'.:""•

'.*;"i'H ."•■•".

..'.

■>.-.•'
■ '«'it'..
een maand vakantietoeslag

vanriy.'

•

,■." ,<,}'■

.y-^vr

1

•

•

'M

GEMEENSCHAPPELIJKE BELANGEN-•■;

.
. .
leeftijd 17-20 jaar bij voorkeur met .
! >«;ü--,f»^-;;;;: t■■■;■■ ■.:-■■>/>'.'■,"■ ■■■•■■
M.A.V.0.-diploma.
Raar gevarieerd werk zal bestaan uit het assiste- Salaris volgens CAO-v,.P
-f/
ren en : vervangen van de afdelingschef. ■'•.;.
Ziekenfondspersoneel
. 1 :.■!-,".'*.'•'
Wat inhoudt het zeer accuraat verwerken van de Sollicitaties aan
genoemd Bureau
. betreffende administratie, het onderhouden van teWestblaak 14, Rotterdam.
lefonisch kontakt met leveranciers en afnemers in
:';'-:'R3
binnen en buitenland en het verzorgen van de kor- tel. 010-1484401148450.
■■■■::. x ■■•,'■■ -■■.'-•• ;
•
respondentie." --y,'.
.-.■
Goede, kennis van engels en frans op havo-niveau
Nedlloyd Rijn-,en binnenvaart BV en kantoor ervaring zijn vereist.
is
een
georiënteerd bedrijf met akti■•'• -i-:>A ?*>?££ viteiteninternationaal
Werktijden eventueel in overleg.
de tankvaart en droge lading vervoer.■■-'
in
U gelieve te solliciteren bij: B.V. Techno Import,
' ■ '-•:;■'
Op korte termijn vragen wij een..
Groothandelsgeb, Weena.'7l3, R'dam, tel. 010
[189580.
<i .'■■. ~-/ ;■;-•;. ' ••;>.■:,;,-,> t'
~VR3
Jongeman
18 tot 24 jaar. Vereisten: Havo diploma met
Reklame-buro koekt meisje of jongen Leeftijd
wiskunde en Duits in het pakket, om opgeleid te
:r-r] ■T.y •.••-■ • ■;:■•;::■<
met MAVO van 'n jaar of 18 voor de afdeling admi- worden tot
nistratie. -■"'■'.
(Haar/zijn taak behelst hoofdzakelijk het bedienen
van de office-corriputër, die bij ons niet in 'n hokje
achteraf maar gezellig onder de mensen staat.
Wanneer U belangstelling hebt voor. geBel voor een afspraak Nico Koorn, CCR bv, Canoemde funktie.'kunt U Uw sollicitaties
landstraat 56, 3016 CD Rotterdam. Tel 010
361900. ■
R 3 richten | aan: Afdeling Personeelszaken
■ i -

f

,;

Constructie spuiter
~;.,,

ZIEKENFONDSEN
vraagt voor het Bureau
Specialistenhonorering

-

■

?

•

Importeur van tractoren en landbouwmachines
vraagt voor haar verkoopafdeling een

".-,-,,.

•.':.-•..''..■ t'Jjw

'■;.Ji

Aankomend waterklerk

;

!fp BV.TECHNO
kt
-IMPORT ||3|

-.

motoren, variatoren en koppelingen.
y.
Voor de Assemblage-Afdeling vragen wij een

Medewerkster

-

.:

dewinkelverkoop/'

\'-..'•

•

«Heeft U interesse, bel of schrijf naar:, C.
A. I. Techniek b.v. Kinderdijkstraat 63
3007 MA Rotterdam Tel. 32 94 66 ■ R3

•

momeril

kapiteinskamer

teel plaats voor een

Goede spreekvaardigheid van de Engelse taal vereist en in het bezit van rijbe•het motiveren: en< stimuleren van het
wijs BE, maximale leeftijd 23 jaar. Sollici"-'< .;';:
personeel,*;
taties schriftelijk aan het hoofd . Persobij voorkeur met enige ervaring.
die voor halve dagen van 14.00 t/m 18.00 uur eenSchéepmakershaven \%2
Zijn taak zal bestaan uit het spuiten van'de ge-' neelszaken,
voudig administratief werk moet verzorgen.
de presentatie van de producten, :
asembleerde tandwielkasten. motoren en motorre- 3011 VA Rotterdam. ;
Tevens het verzendklaar maken van de post, voor
■ v.' -v Mig
ductoren.,
onze relaties buiten de stad Rotterdam. ~...■
'
■
-■■■
'
Gevraagd:
het bijhouden van een eenvoudige ad- Geboden wordt; V.
Wij hebben een klein kantoor en verkopen' bril',
monturen en brilleglazen.
Vakbekwame banketbakker
;wQMSMIfiM?S3'IMB ministratie
vV":'^^*' J "T'H"-;^'*'V.' : ; een passend salaris afhankelijk van leeftijd en er-

"De werkzaamheden zullen
bestaan
tfüit: het ontvangen van bezoekers;■; bediening van Bent u geïnteresseerd? Bel ons dan a.s. maandag
aelèfoon alsmede type werk. ;■
■;,';, .-■,.,-'••'
,
■■'..:,.,:.
11 februari v.a. 9.00 uur.
R3

y,

Keert op '1 haar

■

■

Receptioniste

i

:

■

•

■■

&

>

-

,>■••'•
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-

I

Monteur

die geheel zelfstandig leiding kan geven met minimaal opleiding * op', niveau LTS-metaal/
■•■jjir wi^SfSWnüWMfIiiWWBBÜ
in één van onze filialen en zich in het bij- autotechn.
zal bestaan uit het repareren van diverse
Zijn
taak
zonder bezig zal houden met*,'
soorten van aandrijvingen.'zoals»tandwielkasten,

Nederlandse Optische Industrie

Installatiebureau voor de aanleg en onderhoud van Verkoopkantoor Rotterdam
i *S& a 3ö§ïSJJEfiJH '■
's Gravendijkwal 160a, tel. 010
Kabeltelevisie
Wij hebben werk voor een
zoekt op korte termijn een

i Veder co. b.v.

een ■JI^^ÊÉBÊÊBKSÊi'^iMS^BhSSÊÉÊaÊÊS^Ê^I

Bedrijfsleider

PERSONEEL TIPS
Voor meer informatie kunt u vragen naar
Dhr. P.A. Bekker.
R3
■ Handels- én kantoorpersoneel gevraagd

v

Voor de Mechanische Serv. Werkplaats vragen wij

•

■

personeel gevraagd;" ''';:._ 'c";,.';.

*

'

MMti

'■*•

b Djversl

een supermarktonderneming met diverse '; vestigingen in het Rijnmondgebied, Het bedrijf is gevestigd te Rotterdam-West (Spaanzoekt kontakt met gegadigden voor de se Polder) en met openbaar vervoer gemakkelijk te
:,
bereiken.,.
funktie van: ; ; v

{9nSnS£

,

Vector Aandrijvingstechniek B.V. is een
moderne; onderneming gespecialiseerd
in de aandrijvingstechniek.

-

buijtemandlg

De Afghaanse' minister
van Grenszaken, luitenantkolonel ( i Faiz % Mohammed,
heeft Pakistan ervan I beschuldigd „duizenden -Afghaanse nomaden tegen hun
zin op te sluiten in kampen.
Zij zouden daar worden getraind door Amerikaanse,
Egyptische; en Chinese : instructeurs. „Er bestaat geen
vluchtelingenprobleem," ■ zo
zei Mohammed tegenover de
Russische Prawda. „Dat is
een uitvinding van het westen!" .■.'.-',:''. ....■■'■
•,

.:

Verbaasd
Het

Zuidelijk

Komitee

Afrika is j "verbaasd" & over

uitlatingen van minister Van

der Klaauw van Buitenlandse Zaken, dat door het Komitee naar Zimbabwe gezonden
goederen inmiddels zouden
zijn ingeklaard. "Slechts een
derde is nu pas door de douane gecontroleerd," aldus het
Komitéé. Het heeft de minister opnieuw gevraagd zijn
invloed aan te wenden, opdat
de goederen, waaronder verkiezingsmateriaal voor ZANU en ZAPU, hun doel be.;-v
reiken

IJsland
IJsland heeft sinds gisteren weer een meerderheidsregering, onder leiding van
Gunnar Thorroddsen (70), tot
nu toe de leider van de conservatieve Zelfstandigheidspartij. De andere deelnemende partijen zijn de Liberale Vooruitgangspartij en
de linkse Volks-alliantie .

Frans stratego
Frankrijk gaat zijn strategische kernwapens moderniseren, het blad Ie Monde
meldde dat president Giscard zich heeft,laten voorlichten over de stand van een
al maanden lopend onderzoek. Dat richtte zich op de
vervanging van de kernonderzeeërs,, een opvolger van
de Mirage- IV bommenwerper en vervanging van de in
de Haute Provence gestatio-"
neerde atoomraketten door
een kruisraket

Abortus
De Londense-politie heeft

gisteren slag geleverd met
enkele duizenden vrouwen,
die voor het Lagerhuis protesteerden tegen de behandeling van een nieuwe abortuswet, die wil abortus beperken tot de eerste 20 weken en
alleen toestaan wegens "ern-;
stig gevaar 'voor; leven cri
welzijn" van de moeder/Het
Lagerhuis kwam gisteren na
een dag van heftige debatten
nog niet tot een beslissing..

AF

met zijn collega's uit
de 'i 2 belangrijkste
Europese landen gaat
niet
door; v omdat
Frankrijk \\ gisteren
heeft afgezegd.". .

op
heroinejacht
Met hamer

~

Slechts de gespannen internationale toestand van dit moment
verschaft het Poolse partijcongres enig gewicht, j Het is het
■
eerste partijcongres in een land
van het Oostblok na het NAVObesluit tot modernisering van de
kernwapens en'na de Sowjet'■■
interventie in Afghanistan. •
Ernstige economische tekortkomingen, apathie onder de arbeiders , en onwilligheid onder
intellectuelen,, de groeiende
macht. van de katholieke, kerk,
een toenemend zelfbewustzijn
in de dissidentenbeweging en
nieuwe internationale spanningen zijn allemaal problemen die
hun weerslag zullen hebben op
het congres. Maar, waarschijnlijk alleen onder de oppervlakte.
Polen kampt met een ernstig
tekort aan consumptiegoederen
en een schuld aan het buitenland van meer dan dertig miljard gulden. Toch verwacht men
van het congres weinig concrete
~

~

het Westduitse ministerie
van Buitenlandse Zaken
in Bonn zei gisteren, dat
er "op het ogenblik i geen
aanknopingspunten" voor
zon conferentie zijn. Ook
sprak hij berichten tegen
dat Vance in Bonn behalve met West-Duitsland
ook met Engeland en Italië zou spreken; c .:-(■■ f
>•

Hij ' bevestigde echter,'t dat
Vance op 20 en 21 februari;in
Bonn "tweezijdige • besprekin-

Wat de weigering van Frankrijk om te komen betreft herinnerde men in Bonn aan uitlatingen van de Franse president
Giscard d'Estaing na afloop van
diens tapgesprek met de Westduitse bondskanselier Schmidt.
Giscard zei toen, dat hij in de
huidige situatie niets voelt voor
een.verdere verharding van de

*

'W'

«MÊÊËftw

wen."

■'"

»

.

Thais feest:
16 doden
BANGKOK Zestien mensen
zijn omgekomen en 44 werden er
gewond toen bij een feest in
Thailand dronken leden van
Thaise , grenswacht een hand |
granaat gooiden.
rf
-

Drie politiemannen en een on-

derwijzer hadden op de dansvloer ruzie gekregen om een
meisje.; Eén van de dronken
agenten, haalde daarop • een
handgranaat te voorschijn, die
explodeerde toen zijn collega's
hem dié wilden afpakken.
/

,";,i

■:3 :SïSï*i:

■''■

-

kapel het Chinese volkslied in, tijdens een ontvangst door de regering
van Thailand voor de
vrouw van de Chinese vi-

ziek gestopt.

..,''-■■

Mevrouw Deng en haar
gezelschap, een delegatie
van het Chinese Volkscongres, wisselden gegeneerde blikken uit en halverwege kreeg één. van

In Den Haag zei premier Van
Agt gisteren desgevraagd; dat
Frankrijk op 19 februari aan het
EG-overleg in Rome zal deelne-

men. „Het waarom van de Franse weigering zal daar zeker aan
de orde komen," aldus Van Agt.

' ,

;,

,

BG*

gent, de verkeerde partituur had meegenomen uit
de bibliotheek van de kapel. Premier j Kriangsak
Chamanan van Thailand
heeft het incident gisteren een "pijnlijke vergissing" genoemd en het ministerie van Buitenlandse
Zaken 'opdracht gegeven
excuses aan te bieden aan
mevrouw Deng.
;.■%;,&&

ce-premier - Deng Xiaoping. Helaas, het was het
verkeerde: lied, dat van

:■'■:■,.■

■:

Later bleek dat de diri-

•

Taiwan.

ilPllM-iSft■

gastheren het dóór. Onmiddellijk ging er iemand
met een briefje naar de
dirigent en werd de mu-

OpgeBANGKOK
wekt zette een militaire

ternationale spanning zal verminderen. Frankrijk is echter,
zo zei de woordvoerder, wél bereid met de afzonderlijke partr
ners overleg te plegen.; De
woordvoerder;, herinnerde| er
verder nog aan dat Giscard zowel president Carter als Brezjnew van dé;resultaten van.de
Frans-Duitse top op de hoogte
.;•

Heereman

.'.

V-ï*-''.;v>V<V;.

?si.

:.:

(*■.■■

<'-'■■

verkeerde volkslied

bijeen-

komst van de westerse mogendheden op het moment niet kan
worden verwacht dat zij de in-

heeftgesteld.

;

,

acties komt "De belangen van
6,5 miljoen boeren en hun gezinnen zijn in het geding," aldus

men dat de huidige Poolse situatie "niet explosief" is. Maar parlementslid Zenon sprak onlangs
in Warschau dat "het moment
kan komen dat de moeilijkheden, die zich komend jaar nog
kunnen verscherpen,. de doelstellingen van de nationale ontwikkeling gaan overschadu-

Meer dan zestig mensen werden gearresteerd en zorgden voor een waar gedrang op het politiebureau. "Het
hele huizenblok was een ware supermarkt voor druggebruikers," aldus een politieman. "We hebben een
enorm bedrag aan geld en een ongelofelijke hoeveelheid drugs in beslag genomen, waarvan het meeste heroïne en cocainewas."
"••A

Helaas, het

In , Parijs j. verklaarde een
woordvoerder, van de Franse
president Giscard, dat van een
'

2
Hij noemde het helemaal niet
uitgesloten dat er een golf van'

In westerse kringen gelooft

Met een zware hamer beukt een politieman de deur in
bij een centrum waar drugs verhandeld werden in de
Lower East Side van het Newyorkse district Manhattan.
Ongeveer 130 Newyorkse agenten waren hier betrokken bij een inval in vier appartementen, die later de
"grootste drugs-vangst in de geschiedenis van de staaf'
werden genoemd.

f ■■'.'

-.

Dit maakte de voorzitter van
de overkoepelende landbouwor-*
ganisatie, C. Heereman, gisteren
in: Brussel bekend. De. boeren
eisen een stijging van 7,9 pro»

Poolse burgers "onvoorspelbaar
zijn in hun reacties"-

Wel

\'

cent te verhogen. •■.

„De leiders zijn bevreesd
drastische wijzigingen. aan '■ te
brengen"", zo zei een partijfunctionaris onlangs. De reden hiervoor is, zo lichtte hij.toe, dat de

Oosten West..

gemeenschappelijke

-

Poolse waarnemers merken
op dat de selectie van de 1847 afgevaardigden-naar: het congres
(ongeveer de helft is arbeider)
een . aanwijzing geeft. dat het
congres kritiekloos steun zal geven aan het voorzichtige beleid
van partijleider Edward Gierek

de Westduitse minister van Buitenlandse Zaken Hans-Dietrich
Genscher

Regeringswoordvoerder"
Klaus Bölling wees er gisteren
in Bonn op, dat West-Duitsland
graag wil dat het overleg tussen
de westerse mogendheden intensief wordt voortgezet. De top
van Schmidt en Giscard noemde
hij een "mijlpaal" en hij onderstreepte ook het belang . van
Vances komst. Verde r herinnerde hij eraan dat. de ministers
van Buitenlandse Zaken van de
Europese negen op 19 februari
in Rome bijeenkomen
■•-.

BRUSSEL Het inkomen van
de Europese boeren is er in de
afgelopen vijf jaren alleen maar
op achteruit gegaan. In dezelfde
periode is dat van loontrekkenden met: 15 procent gestegen.
Daarom accepteren de boeren de
voorstellen van het dagelijks
bestuur van de EG, De Europese
Commissie niet om de landbouwprijzen met slechts 2,4 pro-

cent,'

komt voeren met WestDuitsland, op; uitnodiging van

van

(Van onze soc.-econ. redactie)

'■''■"

besluiten

gen"

standpunten

BOEREN
ACHTERUIT

..

Een woordvoerder van

<,

BOEREN

'

Vluchtelingen?
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Surinaamse

militairen

kans op
12 jaar cel

PARAMARIBO-De drie gearresteerde -bestuursleden ;van
de Surinaamse onderofciersvakbond Bond van Militair Kader lopen de kans tot 12 jaar gevangenisstraf te worden veroordeeld, zo heeft de Surinaamse
auditeur-militair mr.'Kruisland
meegedeeld. Volgens hem zullen
de drie als ze voor een militaire krijgsraad gedaagd worden
beschuldigd wordenvan militair oproer.
De drie, de sergeants Neede en
Abrahams en de, sergeant-majoor Sital, zijn intussen van Fort
Zeelandia: overgebracht naar
het Huis van Bewaring in Santo
Boma, waar; ze' een voorarrest
van zeven dagen moeten uitzitten. Of, ze' inderdaad .voor, de
krijgsraad zullen komen-is nog
niet zeker, aldus mr. Kruisland. |
stichting, mishandeling en verDe Bond van Militair Kader
krachtingen.■,
•.?',?'';>.; t'y--^
heeft intussen een ; verklaring
uitgegeven,'waarin de regering
Het laatste incident werd gisteervan wordt beschuldigd "een
ren gemeld: 150 gewapende boeren doodden toen 12 mensen en gevaarlijk precedent geschapen
'brandden de lemen hutten plat te hebben" door met wapengevan' de. onaanraakbaren in < het weld te dreigenbij de verdrijdorp Parasbigha.' •
ving van de actievoerende militairen uit de Membre Boekoe-'
','.'.
kazerne.
De Bond benadrukte nog eens
t
dat zij alleen met de regering
wil onderhandelen als de, drie
bestuursleden
gearresteerde
zijn vrijgelaten.
gehaald ■in verband ■ met :de <i De actievoerende Bond | heeft
kwestie Afghanistan. De regisintussen de steun gekregen van
tratie van vrouwen i's zelfs nog de Centrale van Landsdienaren,
nooit vertoond en vooral tegen
de Progressieve . Werknemers
dit laatste is veel verzet gerezen. Organisatie -en-de Centrale-47.
Het is daarom ook de vraag of Deze drie organisaties | hebben,
het Congres met de maatregelen tot nu toe vruchteloos, met preakkoord zal gaan.' Carter heeft mier Arron gesproken over een
om 20 miljoen dollar gevraagd.
mogelijkheid het • conflict door
overleg te regelen
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BONN —tDe confe-rentte in Bonn van de
Amerikaanse
ter van: Buitenlande
Zaken Cyrus; Vahce

Maandag beginnen 1847. afgevaarWARSCHAU
digden aan het congres van de Poolse Communistische
Partij. In Warschau wordt algemeen verwacht dat hét
partijcongres, dat een week duurt, rustig zal verlopen
ondanks de voortwoekerende sociale, politieke en economische problemen,
die in alle uithoeken van het land
voelbaarzijn. - v ■'■■<■■■•■}*"■: Vf; V.' .*.' ',V;
Z~,-~
v„:>':.
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grijnzen Poolse
partijtegn
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Problemen

■

Een Keniaanse officier van
Justitie ;• heeft de 23-jarige
Keniaan" Paul - Nakware in
'staat van I beschuldiging gesteld wegens de moord op de
en
natuurbeschermster '
Joy; Adamson >in
het begin van dit jaar. De officier weigerde mee te.delen
wat Nakwares motieven waren geweest y'; : &■"■•'vr-f.
.•:

Fransen willen niet
pratenVancemt

.

Moordenaar

i

KORT
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Indira bij onaanraakbaren

■■- \~

~

■

laagste groep van de Indiase samenleving zijn begaan.
Het vorige jaar kostte dit soort
onlusten honderden mensen het
leven. In januari deed zich weer
een aanval voor in het dorp Narainpoer, waarbij politiemensen
die de orde moesten herstellen,
eveneens overgingen tot brand-

,

De Indiase premier Gandhi luistert naar klachten van arme leden van de laagste kaste in India,
die der "onaanraakbaren" in de
noordelijke deelstaat Bihar. De
premier ging [hier naar toe na
klachten over nieuiue wreedheden, die de laatste tijd tegen deze

Carter wil dienstplicht doorzetten
WASHINGTON Naar schatting een miljoen Amerikaanse
n>annen en vrouwen in de leeftijd van 19 en 20 jaar zullen zich
dit jaar moeten laten\ registreren voor de militaire dienst, zodat zij in tijd van nood kunnen
worden opgeroepen.
Een woordvoerder van . het
-

Witte Huis in Washington heeft
'dat gisteren bekend j gemaakt
De betrokkenen moeten op het
postkantoor een formulier gaan
'•

halen.,

■

-....-:

registratie. van dienstplichtigen is sinds 1973 niet meer
toegepast in, de VS, maar door
president Carter weer van stal
De

Tijdens een recentelijk gehouden pindaproeverij op het Haagse Binnenhof, drong zich uit:;
de knabbelende menigte bovenstaande figuur naar voren. In volmondig'Amerikaans begon de
man de aangeboden pinda's te prijzen. Met kennis van zaken beschreef hij het royale formaat;
de perfecte sriiaak, de puntgave kwaliteit, dé pure versheid en dé gouden glans...
Het bleek hier te gaan om een Gediplomeerd Pindakenner. De man benadrukte dit nog
eens extra door zijn betoog te besluiten met de welgekozen woorden:..: and so I say,
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cv. vrije opgang, gebr. dou- Woningruil ' aangeboden . in
che
kookgef. of keuken, HOOGVLIET, hoek eengeprijs n.o.t.k. tel. na 19 uur 010 zinswoning, woonk. 29 m2, lu863913 b.g.g. 250658 tevens 1 xe open keuken, 2 slaapka{ Op zoek naar een BAAN,' de jaar t.h. woning gestoft.-. +, mers, esp. 11,5
2 9 2', 2
| werkwijzer honderden banen gem. prijs mcl. G.E.8..ƒ 775,-. slaapk. 6 2, luxe
badk.; cv.,
boekhandel,
| in een gids in de
j ROZENBURG, gemeub. flat open haard, huur ƒ 425,-p.m.
Glashandel Bepremo B.V. Fulcv. t.h. op goede stand, Gevraagd 3 of 4 kamerflat/qótohstr. 48, Vlaardingen, vraagt ƒ 1085p.mnd. 01887-1538. ning in.Krimpen a/d IJssel,
■.;■..:,, •;■;■■■ Rl Schiebroek, Zuidwijk. .Omj met spoed 2 ervaren GLAS- '■;.'■:•■.
moord ■of Alexanderpolder.
-2 ZETTERS met rijbewijs BE.
ƒ 200,- tot ƒ 400,- p.mnd:
1 Voor nieuwbouw en reparatie- □ Woningen ruiten ?/? : r Prijs
Br. o. nr. P 53380 bur.v.d. bl.
| werkzaamheden, voor ml. tij—
dèns kant.uren 010 352281 Te:ruil: Vrije EENGEZ.WO- Door Med.' omst. aangeb. vrij
na 18.00 uur 010 708357 of NING, 5 kam.
gr. tuin, in BOVENHUIS 4 a.5 km.
ï 01881-1358.
■ ;t RlO Vreewijk, - lage 't huur. Gevr.: f 400,00 p.m: Prachtig gele| Met spoed gevraagd: All 3-km.flat in Croosw., Schiebr., gen met vrij uitz. op water,, eniround SCHILDERS. Hoog Kralingen, IJsselmonde of ge overn. verpl. Gevr. min.'4
} loon. Tel. 010
765454. Na Lombardijen. Bellen na 18 uur km.won. met tuin regio R'dam
\ '19.00 u.: Tel. 010
842980 of 010-193221. •■• ■■■./vV'.RIB nette buurt/ Ser. aanb. '■Post'
RlB
RlO Aahgeb. 4 kmr.' FLAT Om- bussB9l, R'dam.'.-..:
.
01806-5074.
mcl.
Gevr.
WONING
e et.
4
KM.
1
ƒ
p.m.
Aangeb.
475,Echte
bakker
Guus
Steens
moord
f
i
I vraagt voor zo spoedig moge- eengez. of flat R'dam :en Statensingel met prachtig vrij
uitzicht op gr. vijver.* Huur
J lijk een BROOD/BANKET- omstr;010-217211ha19u.
■-;•■.(
'■Vi--'r;-,s:..'.Rlg f280,00 p.m. Gevr. eensge| BAKKER, gespecialiseerd in
zinswon. in Alexander P, Om| kprstwerk en kleinbrood. PerAangeb. 3 K.WONING cv. en moord, H'berg. 010 19088
's
l soonlijke sollicitaties na tele- tuin ƒ 288.- P.m: in Ermeló. avonds67l34l.
. ■
RlB
tonische afspraak. Hooidrift Gevr. eengezinsw. in R'dam,
125, Rotterdam. Tel. 010
Den Haag of omg. Br. o.nr. D Aahgeb. 3 k. FLAT winkelcen."■•.•■■■'■ RlO 53315v.d.b1.: '/•■;v RlB trum Hoogvliet, gevr. 3 k. wo771084.
Gevraagd nette VROUW voor WONINGENRUIL,
aangeb. ning of flat Kralingen ofCapelj schoonhouden van kantoren eengezins koopwoning ] voor le a.d. IJssel, tel. na 19 uur 010
j in de avonduren, Rotterdam- huurflat, 3 k. m. lift, geen Zuid. -169254.RlB
Centrum. Schoonmaakbedrijf Pr. no.tk. Br. bur< D 53314 Vakantie-woningruil, van 12-7
Van de Lucht BV, tel." 01806 v.d.bl.
:
:
■:
-l--ii:'.l Jl.B tot 2-8. liefst ZEELAND of
,RlO
6542..
een 4-KAMERFLAT kustplaats. Tel. . 05486
Aangeb.
i SCHOONMAKERS, omgeving
:■■: RlB
bij de zee in Vlissingen, huur 16731.
| Rotterdam Zuid -Hoogvliet.
D.
Fa.
VERHUIZINGEN
Buijs.
ruil
voor
of
p.
169
3ƒ
mnd.. in
j Schoonmaakbedrijf Van de 4-kamerflat
in R'dam of omge- in binnen- en buitenl. onder
\ Lucht BV, tel. 01806 -6542.
ving. Tel. 01184 -19940 na 16 garantie. Ook gespee. in piaBANKETBAKKER
uur." ■:■■■■■■■■ .■■-•■,. RlB notransport. Sint Janstr. 11,
:■. RlB
jileerling banketbakker" th
tel.olo-114868.:
\ R'dam-Z bij bakkerij Kloot- Moderne .'FLAT, 3 kamers,
Jan Biiijs VERHUIZINGEN,
ï wijk. Maak eens een vrijbl. ge- douche, grote keuken enz. in Statenweg 97, 'tel. 010
| sprek, tel. 010 326266, vra- Emmen, cv. voor woning om- 663657. Onder garantie. Geen
geving Rotterdam en omstreI gen naar dhr. v. Dijk of■' shr. ken,
■■■■■■
.RlB
M. v. Dijk, Kerspellaan filialen.
RlO
f< Klootwijk. I*l
& Zonen VERHenk
Lubbers
153Te1.26123. Ifrgg v RlB
Gevraagd: voor benzinesta|
HUIZINGEN, tel. 010 667642
| tion omgev. Rotterdam BENWONINGRUIL-CENTRALE
•*•.'■■•■' ,- RlB
-144115.
j ZINEPOMPBEDIENDE. Min. „Nederland" v.a. 1942.' Inl. Castelijns VERHUIZINGEN
11ft. 18 jaar.' Soll. van ma t/m 030 939965 Utr. v. Weberstr. door geheel Europa. Tel. 010f vrijdag van 9-17 uur. Keyzer's 16.
i
RlB 297688.
RlB
ï Oliehandel B.V. Bergweg Zuid
Tel.
70, Bergschenhoek,
'-■■■'. RlO ■ Woningen gevraagd
+
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zoekt enke-

Algemeen Dagblad

le COMPUTERADVISEURS/

[verkopers met middelbare op-

Meidjng en b.v.k. enkele jaren
ervaring. Bel of vraagt

ikom naar, Mathenesserlaan

kamer

voor een van zijn medewerkers een 2 of 3

J2Bl,'•■' Rotterdam, tel. 010
771177 of, Av. Concordia 21,

-

'Rotterdam.tel.OlÖ-117036.
■:- ■. ■

|(

:■

f| Aanvang
(Wordt

■'..
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RlO

!

zaterdagcursus 16
a.s., tev. dagkursus. Kursuskosten ƒ 1600 mcl. wetboeken.
45 min v.a. Randstad, ml.: Kaderschool Knetemann BV, Boven Oostdijk 35,
(Den Bommel, tel. 01871
',■■-■■
RIQ
.■-.■■
'ï Met spoed gevraagd: (beslist)

ifebr.

in Rotterdam. Huur tot max. ƒ 6ÖO|-vpergeen bezwaar.
Inlichtingen via de afdeling personeelzaken, tel. 14.72.11; toestel 33.2örv: '<■': T Rl 7
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T.k.: gevr.; METAALAFVALLEN, ook plaatsen wij containers. Bel voor inf. 010VR2O
-261S50.;q^■':*■-:^■':*■-:

nTe huur gevraagd

■;,

•

gevr. BEDRIJFSRUIMTE, 300 a 400 m2.
R'dam of omgeving. Tel. 010
297170/01885-2618.
R22
T.h. gevr. et. of 3 k. WONING
kl. overn. g. bezw. Br. o.nr. D
R 22
53387 bur.v.d. blad. :
Te huur/koop gevraagd een
kleine WINKEL met dagverblijf in centrum/noord Rotterdam. Brieven met opgaaf van
huur/koop prijs onder : nr.
D 53363 bur.v.d. blad. R 22
t.k.

-

-

□ Kamers aangeboden

'\

Compl. gemeub. ZOLDERKAMER, met keuken'+ douche.
Persoonshaven 25b, R'dam. 1
-.;'■■.■:•■; '.■'.:':•■. ■■.-. R23
Voor dame te huur in R'DAM-,
CENTRUM: gestoffeerde kamer met keuken en douche.
Tel. tussen 9 en 13 uur: 010
111779. ';
■■-'■•■
R23
Hotel Breitner(str. 23). KAMERS m/z bad v.a. ƒ 35 p/p
p/d met ; ontbijt, R'dam,
360262.: :
R23
T.h.a. KAMER M. w.- en k. str.
water, : c.v. gebr.v. douche.
Tel.olo-761168na18u. R23
-
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m3. Informatie 01720-44493.
Laatste bezichtiging,
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ZATERDAG 9
A.S. VAN 13.30 TOT 16.30. '
;
TUINWEG44, ZUID-BEUERLAND. ;
R26
v

■'■.•.">
in centrum Rotterdam: '
a) 5 winkelpanden, w.v. "1 pand vrij van huur.
b) 2 Middenstandswoningen, beide verhuurd.
c) Aan de rand van Rotterdam.i kapitaal landhuis
>-:.r i» /•
met grote garage, direkt te aanvaarden.
Totale huuropbrengst a; b en c, ƒ 145.000.- p/Jr.'4 ■ -l
r\=
Vraagprijs ƒ 1.760.000.- k.k. s>. \Brieven onder nr. D 53291 buro van dit blad. : R26
SCHIEDAM, Burg. KnappertHillegersberg
laan 124, zeer
herenHerenhuis
von huis, t. 2/1 kaproyaal
op 417 m2
eigen gr., uitstekend geschikt
Weberlaan
33. voor
kantoor of parktijk aan
Woonkamer met huis, o.a. living, 60 2 met
en open haard, luxe
open haard, luxe parket
eiken keuken, 6 sl.k., geh. cv.
keuken, zonnige Vr.pr. ƒ 410.000,- k.k. Almaco
8.V.; mak.' 0.g., Mathenesachtertuin, 4 a 5 sertn.
220, . R'dam. 010
.-:-■■■:- R 26
sl.k., badk. en 2e 770277.
GOEREE
OVERFLAKKEE.
toilet, voorz. van
herenhuizen,
Bungalows,
C.V.-gas. Opleve- eengezinswoningen,boerdering direkt. Vr.pr. rijtjes en bedrijfspanden o.a.
vrijst. woonhuis met zeer gro: k.k;
ƒ255.000,te solide schuur, voor veel
Mak. kant Rijnland doelen; geschikt. Mijs 0.G.,
Dirksland. Tel. 01877 -1309;*
BV
>:,■•■■•;: .■•' : :-■■.•• •■ -'::.-r--j:.R26
WaddinxKanaalstr. -12,
<r
RIDDERKERK,
s'
Seringenveen, tel. 01828 2028.
plantsoen. Ruime 4 kamerflat
.v.v-. : .y-' : ' ; -;-:R26 op
4e etage, ƒ 147.000,- k.k.
Te 1.01804-18854. .
R26
MAASDAM,' ruime hoekschakelbungalow aan de Merwew.'.,'•'■!■"'• 'V/'-'v; ■'.' - ''*.■.-,• destr. 1, met veel privacy. Ind.:
Fazantendreef!■>.- 6,t>J> ts woonk. ca. 50 v m2,. 5' sik.,
R'dam $ Zoetermeer., badk.,' dakterras,' garage en
Den | Haag,« verbouwde, grote - tuin,': mcl.' zonwering.
luxe SCHAKELBUNGA- Vr.pr. ƒ 398.000.- k.k. Inl. OnLOW, m. pr.'openhaard- roerend f Goed.van! Eikeren
partij, fraai aangel., verl. B.V. Hoeksedijk 1, Maasdam,
tuin, m. ver/, fontein/vij- tel. 01856 -1477 bgg 01853
■,W,-~y"-:R26
ver, bijna 60 2 living m. 2375.
zitkuil,' open ; keuk. : m. PUTTERSHOEK, eengezinseetbar,'4 sl.k.; badk. m. hoekwoning aan de Polaris
ligb.,: voll. gestoft. - Vr.pr. 38. Ind.: woonk. ca. 30 2,
m
f 376.000 kM: . Voor ml. grote woonkeuken, bijkeuStok v B.V. Dorpsstraat ken. 4islaapk., badk.
met ligb.
175, v Zoetermeer. Telf. en 2e toilet, Incl.
en
079 168251. b.g.g. 079 berging. Vr. pr. f stoffering
159.000 k:k:
218624. Ct4ZH. ; R26 Inl.: Onroerend-; Goed i Van
Eikeren 8.V., Hoeksedijk: I ',
Maasdam. Tel. 01856 1477
. R26
bgg.01853-2375.
STRIJEN, riant gel. vrijst. hePoortugaal
renhuis op ca. 1150 2 grond
WILLEM : . ALEXANDER- aan de Nieuwestraat 38. Ind.:
LAAN 24, luxe patio-bun- woonk. ca. 70 2 met 2 open
galow met garage op haarden, mod. keuken met
560 m2.-;, eigen ;■ grond, inb. app. van ca. 25 m2,6 sl.k.,
md. L-vorm/ woonk. met badk., 2 toiletten en praktijkopen haard, parketvloer ruimte ca. 25 m 2 alsmede een
en
schroten plafond, schuur van ca. 140 m 2. Vr.pr.
open keuken met inb. ƒ585.000.- k.k. Inl. Onroeapp.
en .. eetbar, .4 rend Goed Van Eikeren 8.V.,
slaapk.,. luxe. badkamer Hoeksedijk 1, Maasdam, tel.
01856-1477 bgg. 01853
met ligbad, gekleurd sa•
R26
nitair, tuin o/h Zuiden, 2375. ;
■
Thermopane I beglazing, KLAASWAAL. Vrijst. woonvr.pr. ƒ 425.000. k.k. Inl.. huis m. garage op ca. 220 m2
grond, aan de Nassaustr. 8.
Ind. woonk., keuken, bijkeuken, 4 sl.k., douche. ■ Vr.pr.
ƒ 172.500.- k.k. Inl. Onroerend Goed Van Eikeren,
': f) Nieuwerkerk
Hoeksedijk 1, Maasdam, tel.
a/dlJssel
01856-1477 bgg. 01853
|
351 i', na 2375. •--.■■■■■■?• ■'■
R26
Tel.'olBo3
kant. tijd 01803 3282.
's-GRAVENDEEL.
Gunstig
v'. ■•';.-.: ,-<-R26
'
geleg. woonhuis in plan West.
Bj. 1978 aan de Irisstr. 8. Ind.:
mime hal m. toilet, ged. open
eetkeuken,' m. afzuigkap.
Krimpen
Woonk.-v. ca. 27 m 2 aan.de
a/d IJssel.
tuinzijde. 1e verd.r 3 sl.kl-;
badk. m. 2e toilet, 2e verd.: gr.
Bogerd2 j
hobbyruimte. Incl. I berging,
zeer goed onderhouden CV, tuin o.h.Z. Vr.pr.
middenwoning, van 3 ƒ165.000.- k.k. Inl.: Onroeonder 1 kap, type heren- rend ' Goed Van Eikeren,
huis. Ind. doorzonkamer Hoeksedijk I,' Maasdam, tel.
met verlaagd, plafond, 01856 1477 b.g.g. 01853
grote keuken, bijkeuken. 2375. •■-...■■, ~-:....■. -■■■ ; R26
1e verd.:; 3 royale sl.kahalf vrijst. woonmers w.v/1 met balkon,' WESTMAAS.
huis met landelijk uitzicht aan
badkamer
doum.
grote
de Stougjesdijk 77. Ind.:
che en 2e toilet, 2e verd. woonk., keuken, 2 sl.k., douprachtige grote zolder- che -en •!■'■ berging. •'Vr.pr.
kamer met dakkapel
2 ƒ 147.500.- k.k. Inl.: Onroeruime bergingen. Div. ex- rend Goed Van Eikeren 8.V.,
tra's zoals, luxaflex rol- Hoeksedijk 1, Maasdam, tel.
horren e.d.' Geheel op 01856
1477.bgg. 01853
eigen grond. Achtertuin 2375.
■". . .■;:
R26
op ZW. Centr, Verw.
gas. . Vaste ■", 1. prijs STRIJEN, verbouwde boerdeƒ195.000,- k.k. Garage rij op ca. 3700 2 grond aan
de Keizersdijk 34. Geschikt
01807
gratis.
Tel..
.
: '
;
14116.
R26 voor paardesport. Ind.: woonkamer ca. 40 m2, keuken,' bijkeuken, badk., 3 sl.k. berging,
SCHOONHOVEN,
: schuur ca. 65
Zeemanhof 5
2 dubb. garage. Vr. pr. ƒ 515.000.- k.k.
Meanderwoning •';.'',"> V ■ Inl. Onroerend Goed .Van
(Z-vórm) in fraaie wijk Eikeren! B.V. Hoeksedijk El,
van Schoonhoven. Dit Maasdam, tel. 01856
1477
huis staat \op eigen b.g.g.01853-2375.
:R26
en
heeft eert tuin
grond
mooi verop het zuid-oosten.; Li- 's-GRAVENDEEL.
; woonhuis, type 2/1
ving van plm.- 30 m 2, ge-' bouwd
Gorsdijk 18.
sloten keuken. Op de kap aan de Ben.
Ind.:
mod.
eetkeuken
met inb.
3
verdieping
slaapka- app.,. gezellige woonkamer
mers plus : badkamer met open haard, badk., 2 sl.k'.,
met alles erop en eraan.'
c.v.',Vr.-' pr;
De -4e slaapkamer be- berging en
vindt zich op de 2e ver- ƒ 152.500.- k.k. Inl.:: OnroeEikeren 8.V.,
dieping. Veel bergruim-' rend Goed VanMaasdam.'Tel.
Hoeksedijk 1.
01856 1477: b.g.g.; 01853
Aantrekkelijke
vraag- 2375.'-. ,"!
: i. ;".v;-' v-.v: : R26
.
prijs: ƒ 169.000.-k.k.;
MAASSLUIS: Kprhoenstr, 61.
Voorinl.:
Eengezinswoning m. garage.
In.: hal, toilet, gr. woonk.,'keuken. 1e verd.: 4 sl.k., douche,
werkkast. 2e verd.: 5e sl.k. m.
Dorpsstraat 175, Zoeter- groot'/.'.'. balkon. '.'.Vr.pr.
meer. Tel. 079
168251 ƒ 187500,- k.k. Excl. garage.
b.g.g. 079 218624. R26 Inl. Mak. O.G. P. N. Heus.
's-Gravenzande.' tel. 01748
'
. -^'R26
-T.k.a.: een ruime ; 3303/3877.
HOEK V. HOLLAND: Steven
v.d. Haghenstr. 29. Eengezinswon. m. garage. Ind.: enmet vaste ligplaats aan tree, toilet, gr. woonk. m. parde Gordelweg, : R'dam. ket en open haard, roy. keuVr.pr. ƒ 79.500,-: Inl. na ken m. Noorse leien. 1e verd.:
18.00 uur 010 155509. i 4 sl.k., badk. m. ligb. en 2e toi■-.'.■;■■■ ■•■-'
R26 let. 2e verd.:.ruime afgetimTuin
STRIJEN SAS. vrijst. woon- merde zolder,'CV-gas.
ƒ 240.000,-" k.k.
o.h.Z.
Vr.pr.
van
ca.
huis met grote schuur
O.G. P.
30 2 op ca.240 2 grond, bj. Excl. garage. Inl. Mak.
Tel.
'79 aan.de Nieuweweg 4a. N. Heus, 's-Gravenzande.
01748*3303/3877, U . R 26
Ind.'- woonkamer' met open
keuken, toilet badk. sl.k. gr. BOLNES, goed gel. 3-kam.hobbykamer mcl. cv. en voll. app. 1e etage, gr. zolder. De
stoffering. Vr. pr, ƒ 200.000.- Wetstraat 68. ƒ 104.000,-k.k.
■ R 26
k.k. Inl. Onroerend Goed van Te 1.01804-18284.
Eikeren B.V. Hoeksedijk X, DORDRECHT. Te huur 2 geMaasdam, tel. 01856 1477/ restaureerde .:'- monumenten
01853-2375. ::r'R26 panden, luxe afgewerkt met
R'DAM, Groshanstraat 4, be- alle comfort. 1e praktijk-wonedenwoning verhuurd voor ning met kantoorruimte. 2e
ƒ 3170,-p.jr. i . boyenwoning groot 5 jkamerappartement.
leeg.' 7 kamers. Vraagprijs Expl. Mij. Dordrecht, Niéuweƒ 90.000,-. Inl. Steens Beheer haven 15, Dordrecht. Tel. 078
;
R26
Schiedam 010-730844. R26 -131381..
*

:•

,

m

-

,

;

-

Bieiswijk

•-:

s

*-

-

•.

-

m

':

-

-

Aardopim

-

m

m

.■

*

-

'

Aardoom

-

>■-.■;.

-

'

-

:

;•

-

-

-

+

j

-

-

J

':

';.

m

;

\

-

m en

-

-

..

v

•

-

-

'-''-::

.;

•

StokßV^
-

-

-

.-

woonark
-

m

m

-

*

Tel. 01804-22442. ,■■■>-R26
DORDRECHT, wijk Dubbeldam,' hoek Drakensteynlaan,
leuke woning met garage
cv. 1e Etage: 3 sl.kam., badk.'
met bad
2e toilet. 2e Etage:
grote 4e sl.kam. met dakkapel
berging, luxe keuken met
inbouwapparatuur. Gedeeltelijk voorzien van dubbel glas,
isolatie, open haard
div.
extra's.: Eventueel op korte
termijn te aanvaarden. Geen
mak.-, •■kosten..: ■ .Vraagpr.
ƒ 207.500.-Inl.: 078 -161987.
BODEGRAVEN. Kievitsheuvel.
18, hoekwon.' m. garage, bl.
vrij uitz., L-vorm. woonk., 40
m2.le verd.: 3 sl.kam., badkamer m. 2e toilet. 2e Verd.: 4e
sl.kam. m. dakkapel.- Prijs
ƒ 199.000,-k.k. Koper betaald
geen mak.kosten, ml. Both
Partners Bodegraven 8.V.,
'-.
01726-11100..
R26
SCHOONHOVEN,i£ Amperelaan 49, in rust. omg. ruime
5-kam.won.;' bj, '75, dakterras
en tuin o/ h Zuiden. Mod.open
keuken mcl. app., veel extra's.
Pr. ƒ 210.000 kik. Inl.: 01823
4415. Geen Mak.kosten. R26
RIDDERKERK.- jjsKievitsweg
118, naast Donksebos gel.
vrijst.: w'oonh.,-kelder, 6 kamers, gar., schuur, 60 m2, op
1500Pr.
2 grond
ƒ239.000.-:. Tel. 01899
18036. ■ .V
R26
+

+

Ter belegging aangeboden

-

-

f

e

-

Jong stel zoekt WONING, , Gevr.WOONRUIMTE.Overliefst in Rotterdam-Z. Brieven name geen bezw. ; Huur tot
aan M. Schipper,' Aristote- ƒ250.- p.mnd. Tel.: 010-:Rl
;•'■;.
iesstr. 15,3076BB Rotterdam. 212042.
W ■■■:•.-■:-■.■: I :Rl7 Te huur gevr. geheel of ged.
2 a 3 KW. m. douche, plaats gemeubil. ETAGE of woning
ïervaren 1e DAMESKAPSTER, en loods. I Vredenoordkade. R'dam ■ omgeving .010:-.:'■■..■-■■- Rl
ïizelfstandig en modern kun- tel. 520925, voor groter ben. 761910/
n Onroerende goederen
\ nende werken. Leeftijd 19 t/m of souterrain, omg. Delfshazoekt
SEMI-ARTS
aangeboden
li2l jaar. Kapsalon Hairshop, ven w. of noord. ■'< • Rl7 woning of ■etage. dringend
o.n.
Br.
B,
250
Jjißotterdamsedijk
bur".
blad.
T.h.
D
Rl
7
gevr.
flat,,
3/4
53373
v/d
'etage,
o Zuid-Holland ;.
('Schiedam, tel. 010 267057. K.WONING voor verpl. én verRlO loofde, liefst in R'dam-Zuid of Gévr, PANDJE mét pakhuis!
3jnalB.oo u. 261254.
Tel. 010 BOYL (grens Fr./ Dr.) Te huur
! Gevr. HERENKAPSTER in be- omg. Overname geen bezw., omgev. R'dam/Oost.
;.
. |gkL.'^,. :.'Rl7 luxe vak.bung. nabij Vledder
bediende-diploma
bij
Hzit van
tel. 0183P-30157:--^-—R 1
en Appelscha; cv., tv, enz.
Ijjiherenkapsalon H. Schilper- JONG verloofd stel (verpleeg- ■ Vraag en
bosr.
omg. 010-20701 S: R26
aanbod
;;oord, Groenelaan 93, Schie- ster
zoekt etage of aangeboden
BELGIË
Essen (aan de grens
Vdarrt. Soll.'Jï.nah 18.00, uur huisje student)
het centrum van
bij
Roosendaal-centrum),
28, Schiedam; tel. R'dam: in
p.
tot
450.ƒ
Huur
~■-.,{
RlO mnd. Br. ond. nr. D 53293 bur. TELEFOONBEANTWOOR- ' : goed. geb. huis (vroeger winDERS (nieuw). Telefoon 070 kel). Winkelruimte 6x4 m.-lizoeken COMPAGNON- v.d.bl. -'■■■•''
Rl 7 468592/020-433698. Rl 9 ving-opkamer-keuken. 4 sl.k.,
j COMMERC. f medewerker Fisc. jurist en toek. echtgenozolder, berging, kelder, ca.
50 GASHAARDEN, gevelka- 750
| voor garage Êquipment en
te z. WOONRUIMTE t.h. binn. chels
m
eigen
grond.
v.a.
ƒ
165,klein
materiaal.
financ.
met
1
Eigen
jr.
gar.
T.
str. van 30 km v. R'dam, beƒ 250.000.-k.k. Tel. 09-32-31
inbreng noodzakelijk. Br. o. reid
Mathenesserweg
76.
H. K. -669440.
.
p.m. te bet. 070
R26
f 600.RlO -458083
|nr.Ds33lBbur.v.d.bl.
na 19.00 uur, niet Taanderstr. Vrijdag k.avond.'
.
RIDDERKERK,
luxe goed on9
■"■■:■■■
Rl
u
naar
Wilt geld VERDIENEN. Bel weekend. Vr.
de hr. Gerderhouden flat op 2e woon' ■
Rl 7 Zonneschermen, jaloezieën, laag. Inl. na 18 uur en niet op
dan 01880 20670 of p.b. 97. ritsen.
RlO J.vr. ARTS z.m.sp.etage of 2 markiezen, vertikale jaloezie- zondagolBo4-23734.
8 Spijkenisse. ;
R26
en, horren enz. nu spec. AANIj Transportondern. zoekt een kamers in centr. R'dam, huur BIEDINGEN.
bedr.:
T.k.
weg.
verplaatsing
Tevens
|
5 è 6 jr. met tot ƒ 800.- p. mnd. Br. ond. nr. van deuren, ramen enlevering VRIJST.
m.
WOONHUIS
", vak bekend. Kom persoonlijk D 53288 bur. v.d.bl.
Rl 7 deuren aluminium ofschuifbedr.ruimte.
650
Grondopp.
hardin
\
ons
Hillepraten. Lange
met
ƒ5.000 BELONING voor het hout. Isolatieglas (thermopa- m2. Bebouwd opp. ca. 470
\
R'dam,, tel. 010
huren van eengezinswon. of
m 2. Met krachtstr. instalt. Opl.
RlO luxe flat in Ommoord. Tel. 010 ne, thermobel enz.) én voor- in overl. Kerkweg
ji849491/852323.
181, Ridderzetramen nu met 30% rijksgevr. ±19 jr.. -213330. ;■•
Rl 7 subsidie. Pegeró zonwerin- kerk.Tel.olBo4-20564. R26
3'zelfst. en modern kunnende Jongeman met betrekking te gen en aluminiumbouw, Klei- T.k.a. app.'HENEGOUWER||werken, w.o. goed perm., Rotterdam, zoekt WOON- weg 160, R'dam, tel. 010
42b, 3/4 kam. Vr.pr.
»knippen en föhnen. Salon RUIMTE in R'dam of omge- 229108 of 221980, na 18 u. LAAN
105.000
k.k. Tel. 010
ƒ
\ Chantal,
Sliedrechtstr. 34,
Rl9 135186,of 010-229056. . R26
050-121 660, na 18.00 u. 010-203985.
\ R'dam, tel. 010-801142. RlO ving.
LEGERDETECTOR, R'DAM,
T.k.
Dordtsestraatweg
COMPAGNON voor reis- Gevr. z.s.m. WOONRUIMTE spoel 25 cm, zeer gevoelig. 637, geh. pand, w.v. boyenvoor
1
pers.
douche,
gebr.
, buro, met enige erv., in bezit
Tel.olo-133596.na18
uur.
halve zolder: leeg.
etage
in Centrum. Corr. Ro Theater,
l van vakdiploma en midden- v.
■■■:'•■■■ :
Rl 9 Huur overige woningen
Rl
Oldenbarneveltstr.
105.
7
standsdiploma. Br. onder nr.
ƒ3OO.- p.m. Pr.n.o.tk. Tel.
RlO WOONRUIMTE gezocht v. TREINEN: in- en verkoop 010-120125 of 01837 -1634.
|D 53369 bur.v.d.bl.
nieuw
en
gebruikt/
Hoogste
|Erv. kipper CHAUFFEUR, vrouw: alleen ƒ 1000.- bet. prijs bij inruil. Stadhouders- ;•'■■-.' ■
~:/■■;
R26
a Transportbedrijf van Zon, tel. huur m."'aanw.. Br. o.nr. weg9oa,R'dam.':?;•.;;"
Rl
HOEKSEWAARD.
ca.
20
km.
9
533868ur.v.d.b1ad.
Rl 7
■'S 010 -771985 b.g.g. 01804 D
v. R'dam tk.a. div. bung.
■■■■■
«19191. :
RlO
herenhuizen, eengezinswon.,
Gevr. all-round WEEKEND- ■ Te huur aangeboden
vrijst. panden en dijkwon. Op
| KAPSTER. Salon Gelderblom.
aanvr. gratis woninglijst. Inl.:
';, Amsteldiep 1, Winkelcentrum
ma. t/m za. O.g. De Groot
7 De Terp. tel. 010 501056 of
8.V., West-Voorstraat 6, Oud502824, Cap. a/d IJss.
RlO
Beijerland.Tel. 01860 -2456.
' Gevr. test AANKOOPSTER.
■ ■ .-/;■ V-. .■'. ,; ~' R26
.
STELLENDAM,
een
levensi Wij zijn
landelijk
verbouwd
woonhuis,
middelen ■• bedrijf. en willen aan de Lombardkade,
3
badk.
slaapk.,'
op
270
de
begane
2
gaarne in kontakt komen met grond. Event. splitsbaar. Huurprijs ƒ .120,- p.m
per met ligb. Moderne keuken,
2
inb.app.
Peen huisvrouw die voor ons
en
berging.
ï maandelijks een aantal inko- Inlichtingen en bemiddeling: ■"' .'
ƒ 115.000.-k.k. 01879-2363.
.'
.
'
C
,■"■•:■■••
■■..R26
■ ■■■ l
■; pen wil verrichten. Br.o.nr. D
Kolpa b.v.
Makelaarskantoor
RlO
f 53301 bur.v.d.bl.
R'DAM-BERN. Gewinstr. 33b,
i
'Wij zoeken voor maart nette makelaars in onroerende goederen, lid 3 kamerapp. met kelderberl PERSONEN voor het inrich- N.8.M.; Straatweg 94, 3051 BL Rotter- ging. Vr.pr. ƒ 69.500.- k.k. Inl.
l ten van zomerhuisjes. Inl. 010 dam, tel.:010-226144.
Mak. kantoor C. Monster W,
R2l lid
)•297070.
RlO
NBM, tel. 010-521594..
\ E.G.8.8. vraagt VLECHTERS T.h. R'dam-Céntrum, nieuw- T.h. WINKEL in Centrum- ■■ -^v-v.■;.',-■'/- '-■■,:■,■ R26
■ voor diverse werken in Den bouw : WINKEL- EN KAN- R'dam, goede! stand, huur- R:DAM, Portugesestr. 40c, 3
90 m2per 1' pand met overname aangeb! kamerapp. met doorzonkamer
3 Haag en omgeving. Goede TOORRUIMTE
j vaklui kunnen bij ons een maart. Inl. De Grund Beheer Br.o.nr. D 53379 Bur.v.d. Blad. eni« kelderberging.:. Vr.pr.
«goed loon' verdienen.' Voor Mi).,tel.olo-149043. ,R2l "-.■;■••. -V ; ■:'■:■ j't:
R2A ƒ 69.500.- k.k. Inl. Mak. kan\ meer inlichtingen tel. 04927
HELLEVOETSLUIS . Royale ZWIJNDRECHT: Te huur 150 toor O Monster BV, lid NBM,
':,.:: R26
'"•■/■RlO gemeub. 3-k.woning type: 2 a
i
300 2 representatieve kan- tel. 010-521594.
ond. 1 kap mcl. GEB ƒ 1400.- toorruimte gelegen a.h. Hove- DEN HAAG, Okkernootstr. 71,
| ONROEREND
p.mnd.: Z.H.E.O. 01880
niersplein. ,' Voorzien - van: 4 kam.hoekwon.,' beg. gr.
12178. . = -'■■ -T -':.-' R2l cv.-gas, ace.' plafonds, toilet- ƒ 165.000,-.01884-2582. ■ ■'■
'.V'R26
T.hA KANTOORRUIMTE In groep en pantry! Oplevering >■■■- ■. ■.-/■•.■•--.'
125,ƒ
per
Westland,
rr>2,
120
Huurprijs,,
ƒlOOO
direkt.;
o
i Woningen aangeboden p.mnd.
R'DAM-WILHEMINALAAN 4.
excl. verw en licht. Tel. m 2,: per jr..éxcl. Inl: Make- goed onderh. eengezinswoT.h. ESSENBURGERSINGEL 01745-2233. ?■ ' . r R2l laarskantoor . Zelsmann.* Rot- ning •-.voor-;.;en 'achtertuin,
R'dam mooie 2e et. Wor>; r 5 VLAARDINGEN, Vettenoord- terdam 5 8.V., Mathenesser- schuur, woonk. mét parket, 1 e
kam., badk. ■ ƒ 265.- p.m. sekade/ Stationsstraat . t.h. laan 228, Rotterdam, tel. 010 verd.: 3 kamers, badk. met
Huurm. en urg. verkl. nodig. boekwinkel van ca. 80 m 2 met 253209.v;:."•■.;;■; ■ :vr:.. r: R2l douche, ruime zolder. Vr.pr.
;8r.0.nr.D53295bur.v.d.b1. . pantry huurpr. ƒ 1000,-p.mnd. WINKELRUIMTE met boyen- ƒ 240.000,- k.k. Inl. Mak.kanJid MBN.
'
woning op goede stand, Huur- toor O Monster 8.V., '-'■'
VLIELAND t.k. stenen vac- Inl. Hoffman ,o.g. tel. 010
R 26
Tel.
010-521594.
R2l
355533.
Vastprijs ƒ 2100.--p.mnd. Inl.:
bung. 3 min. v. strand compl.
„ RDAM-KRALINGEN,
Delta
-Tel.
goed
85a.
BV.
Vijver-,
iöl
KANTOOR-UNiT
inger. 7/8 pers. 4'sl.k., Pr. Nog
1
/
■■: ■
R2l wég 3, uitst. onderh. rustig
N.o.t.k. Inl. 035-43361. Rl 6 (122m2) in nieuwbouw pand 6755.
geTe huur in Rio de Janeiro. vol- te H.I Ambacht t.h. Tel. 01858 PAKHUIS in Rotterdam te gel. herénhuls.-inter. geh: en
renoveerd,
tuin,cv.
kl.
~:■■■.;
■"■■-'■
■
Duivenvoordestraat.
-7177.:
R2l
Inl.
huur.
■
flat,
2 kaledig gemeubileerde
woonk. '• 50 m 2,
mers. Te huur in Gorinchem- T.h. aangeb. per 1/3-1980, Steens Beheer Schiedam 010 prov.kelder,
haard,
open
parket vloer, 1e
ft,
;
-730844.
R2l
Wijdschilt een drive-in 'wo- 170 m 2 BEDRIJFSRUIMTE
3 sl.k., badk., 2e verd.:
ning, volledig gemeubileerd, mot toilet en kantoor. Omg. 1 e MIJNSHEERENLAND, . Laan verd.:
sl.k., douche, toilet, zolderka(telefoon aanwezig). Postbus Middelandstraat. Inl.: 010
van Moerkerken 93, te huur mer. Vr.pr. ƒ 540.000,-k.k. Ihl.
315,2980AH Ridderkerk.
262453en/of 01720-44660. 2/1. kap m.'* gar.; Ind.: gr. Mak.kantoor O Monster 8.V..
'■■■":'
■■--.-'•■ Rl 6 ■■■ '■
-■"■■■--■■ ' R2l woonk. m. luxe keuken, 1e lidNBM.TeI. 010-521594.:.
200 m 2 WINKEL/SHOW- verd.: 5 slaapk., badk. Aanv. SPIJKENISSE,
DAARLE bij Nijverdal. te huur
dakterrasvoll. woning van 12-7 t/m 2-8 ROOM op pr. stand aan de terstond. Huurpr. ƒ.1250.- p. won., ƒ 143.000,- k.k.- Inl.
ƒ 300,- p.w. hr. G. Minkjan, Hoogstr. te R'dam. Het geh. is mnd. Bemiddeling makelaars:■
04182-1647.
R26
Zandkuilenweg 7, 7688 PM
recentelijk onder archi- kantoor Markus en van Geffen
:
8.V.;
Daarle.
lid NBM. kantoor Baren- ROTTERDAM.' Joh." Willem
■
Rl 6 tectuur verb. Redelijke overTe huur, div. gemeub. WOON- name. Inl.olo-764922.,.R21 drecht.tel.olBo6-5233. R2l Frisostraat 44, boyenwoning
HUIZEN, omgev. R'dam, hu- T.k.o(th.
300m2WINKEL- ZWIJNDRECHT,:. nieuwbouw verhuurd (± ƒ 2000,-p.jr.) Beren v.a. ƒ 1200,- p.mnd. mak.- KANTOORRUIMTE RMam-W. luxe 2-kamer' app. Vele ex- nedenwoning leeg, 4 kamerskant. O.G. Er. Luning lid NBM. in volksrijke buurt. Geh. ge- tra's. Opl. direct.'Bremavo Vraagprijs ƒ 73.000,-. Inl.
010-364411/712935/01880- mod. Huur ƒ 45.000,- per.jr. O.G. B.V. Zwijndrecht, 078 Steens Beheer Schiedam 010
• ■ R2l
-730844.
R26
: R2l
,!:
122800. : ■
Rl 6 lnl.olo-764922.
21734.
±
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RU-INSTRUCTEUR. maand. Kleine overname
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Z-limbTaïs'

ÜBACHSBERG,

vakantiehuis • t.h. ■• halfvrljst
bungalow met zwemb.; 6 a 7
pers., ƒ 450,- p.w.; voor 15 mal
■■■-■'■
R2B 50%
Vr.pr. ƒ 165.000.- k.k. Hagé, 118535. ,
reduktie.
Tel
47,
Oude Molensedijk
s tel. BREDA, tk. zonnig hoekh. 04446-2789.
.
.
Rgfi
01686-2974.'
':R2B met blijv. vrij uitz. gar. en st.
RECREATIECENTRUM „ÖgT
OOSTERHOUT, wilt u naast berg. voor- en achtertuin, gr. rado
Beach", Camping en
elkaar wonen dankan dat ik badk. met ligb. en 2e toilet, 3 Jachthaven,
gelegen ~in
een hoekwoning en een daar- slaapk.' betimm. zolder, gas prachtig natuurgebied
o|naast gel. won; (72). Aan rus- cv., therm. begl., nabij win- burgen bij Dieren aan te
de
Gelƒ
kels
en
scholen.
182.500
Pr.
tig woonerf, tussen plantsoederse IJssel (in de omgeving
nen. Ind. beg. gr. entree m. k.k. Doornenburgstr. .19, tel. vanArnhem). Plaatsen
voor
R2B toer- en stacaravans
toilet, z-vorm. woonkam. I m. 076-656373.
beschikerker, ±38 m 2, half open STEENBERGEN
I (N.Br.) baar ligplaatsen in de hakeuken. 1e verd. 3 si: kam.; 1 woonhuis met garage
van ven. Stacaravans te huur voor
balkon,
badkam. m. ligbad, part. Opl. direkt. Vraagpr. vakanties. Gezellige
m.
app. doiche en toilet, 2e verd. 140.000.-; Te bezichtigen bar; bistro, jeugdbar,kantine
gr. si. kam., zolderberging m. fv.a. maandag 11/2/1980, winkel, sportvelden, kamp!
schoon
cv. ketel en badgeiser..Tuin Goudenregenstraat
■' : 19, zwemwater, \ kinderbad etc
het
„Z.
pal. op
Steenbergen. Tel, 01670- „Dorado Beach", Fam. Groot
ƒ 179.000.- en ƒ 169.000.-k.k. 64838. ■ - v."'-.
R2B Baltink, Pipeluurseweg 6, olInl.: Wadestein 30 èn 32, tel.
burgen* "bij'••; Dieren, tel
01620
31873 of,; 01620 TILBURG, modern hoekhuis. 05755-1529:
■■■■■■"•'-■'v--i Rjfi
R2B Woonkam. 36 m2, 3. sl.k.,
27764.(na11.00 uur).
Grand
Hotel
garage:
280
Nieuaparte
perc.
2,
m52, weweg 3 22. Monopole,
BREDA, - ruime eindwoning,
145.000.VALKENBURG
k.k.
ƒ
Vogezenl.
achslaapk.,
vooren
hofje, 4
R2Bv.-..;•■ Tel. 04406-13545/13546. s(j
013-421848.'
tertuin, ƒ 165.000.- k.k. 076
Kamers voorzien van
•
813305. ■ ■ •ï*-.' R2B HALSTEREN, grote riante mer en TV. Lift, tuin, badkabar, resLOON OP ZAND 100 m van moderne | semi-bungalow i op taurant. Logies en ontbijt v.a
1200
en
bos en duin, 4 km van Tilburg.
2 grond 2 ha aanlig- f3O,- p.p. In 1978 interieur
Half vrijst. won. met inrit. Mog. gende landbouwgrond.. Mijs geheel vernieuwd. Vraag gra'■'
garage. Perc opp. 229 m O.G.' Dirksland, tel. 01877 tisprospektus.
R66
R2B Te huur:
ƒ 139.000.-k.k.04166-1662.' 1309.
5 pers. luxe caravan
op
A.N.W.B. cam'*:,■<■ ping.Veluwe.
b Onroerende goederen gevraagd
Reisbureau EUROVAK
-

Te koop gevraagd: hele of gedeeltelijke I INBOEDELS | en
restantpartijen. Antiek Curiosa en spulletjes uit Groomoeders tijd. Tel. 010 664321 of
r- 1 R2O
667890.--;
POTKACHEL op . gas of
schouwmodel gashaard t.k.
gevr.Tel.olo-152219. R2O
Wij zijn nieuw, geh. of ged. INBOEDEL, ijsk.. eeth., bakst.,
R2O
010-665315.OPHEFFINGS
gevr.
parT.k.
tijen, restant partijen, en schade partijen. 070-661522. R2O
Wij i geven de hoogste prijs
voor uw GOUDEN SIERADEN
enz. Zilveren:« voorwerpen,
guldens enz. Noorlander Juwelier, Hoogstraat 173 Rotterdam, Spuistraat 52 Den haag,
010-129228.
R2O
De Goede BOEKHANDEL
koopt en haalt Uw boeken,
strips, gram.pl. encyclopedieen.olo-256668/379204.R20

T.h.

■>

m

'<

±

6

?;

---.-.'

+

gevraagd

•/:

t

Te koop Zunderfi;

de Binnenmaas, Ind. woonka-

mer, woonkeuken, hal, met vide, badk. met 2e toilet. 4 sik., i »■■""■■ V V '■ ■: i .-:•-1
'■■'.■-;.'•.'
(:•'■••:•
'-.'.Vs
. 9ClßllTUUny<3lyVV( ; .'
vele extra's w.o. open haard, landelijk gel. goed onderh. woonhuis met cv. gr.
met garage, dubbel glas, vrij uitzicht over polders thermopane begl. en stoffe- schuur, en kas. Totale perceelgrootte circa 9.400
2 woonk. met open haard,' keuken en bijkeuken,
met. o.m. woonkamer,: keuken,"' 4 slaapkamers, ring.: Vr.pr. ƒ 232.500.- k.k.
badkamer en goed aangelegde tuin. Prijs n.o.t.k. Inl.: Onroerend Goed Van 4 sl.k. 2 badk., inpandige gar., kelder, kantoortje.
BV Centraal Makelaarskantoor CMX, Rotterdam. Eikeren 8.V., Hoeksedijk 1, Aanvaarding in overleg. Kps n.o.t.k. Voor verdere
010-135385. ,
R26 Maasdam, tel. 01856 ,1477 inf. de Koepel Makelaardij BV, tel. 076 222511. tel.
e.,..,,..:..
R26 na kant. 076 653574. -:':;,.-."■V... /.■ <■*:<,'.;,:. '■ 1 R2B
b.g.g.01853-2375.
Voor de hoogste bieder,
RIDDERKERK: Kloosplant- T.k. geh.. vrijst. royale luxe NIEUWBOUW, Dinteloord, lusemi-bungalow
soen 467.'3 et.; Rat Park- DIJKWONING met gas-cv. en xe maisonnettes, prijzen v.a.
Met inpandige garage'op 670 m2. eigen grond. f.'"?'■ zicht zeer luxe verb. 4 kam.- zeer gr. gar/w.p. even buiten ƒ 154.750.- v.o.n. Inl.: Both
20 km. van Rotterdam, inhoud 580 flat. Opl. half maart. Pr. n.o.t.k. Fijnaart 20 min. van R'dam. Partners R'dam BV, tel. 010
Vrij uitzicht

Ideale VAKANTIE in Drenthe
Verhuur Stacaravans en St*
caravan-zomerhuisjes tevan
ƒ 165.00 tot ƒ 450,00 p/l
met x electra/water/gas/t.v /
koelkast/verwarming enz. p».
sen en Pinkster weekend van
ƒ 117,50 tot ƒ235.00. Ruim»
spèelmogelijkheden voor kin.
deren, recreatieleiding aanwezig. Ook nog enkele Seizoenpiaatsen vrij. Recr. oordcamping "De Zorg Vliedt" na
5 Wateren (Dr) 8438 SB. Foi
der 05212-7258. .
r 6b
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08870-4844,-

Wij geven hoge prijzen 1 Mijntje

R6S

.

,::

ZEESPORTVISSEN met

nTs?

of m.S. Goerëe vanuit
Stellendam. 01819 62044. '■
tiekpanden, winkelpanden en bedrijfshallen, Contante afwikkeling. Tel. 010 127867 en na 18.00 uur MARTERHAAR, Ruinen (Dr),
Rust, Bos. Hei, Natuur, Com010-202151..-, ?K> :■;..■,, ■■;
~..R4O fort,'als
thuis. Recaar bunga-

voor. uw panden,'ook kbrnertln aanmerking por-

-

-

lows 05275-1419.
R66
t.k. grote dijkwoning, md.: hal,
woonk., mod. . keuken, badk. WftTERSPORT-TIPS
WESTENSCHOUWEN-HaanT
stede, in de krokusvakantie
met ligbad en toilet. 1 e verd.: 3
slaapk., voor en achter dakka- bDiversen
■_; ..■■■ een voll. inger. woning t.h.,
pel.' bergzolder, schuur op
4-8 pers., 400 m van strand en
bos,.vanaf ƒ 50,- per d., inlachtererf.Tel.olo-196857.
■•■-■■■■
-01115-2272.
;- ",."v.
R26
R66
ZOMERHUISJES te huur mcl.
ALMKERK: bijzonder, rustig
gelegen bungalow met grote
rijpony, zwembad,: speeltuin
attrakties enz.; Meer dan 800
tuin en garage. Komplete dopony's/, Pasen, | Hemelvaart,
kumentatie beschikbaar. Prijs
')%; Pinksteren,
spec. tarief. Voor
ƒ 365.000,- k.k. P. van Mourik,
28/6 en na 16/8 50% reduktie
makelaar 0.0., Kriekenmarkt
15, : Gorinchem.. 01830
zoekt deelnemers voor het organiseren van toch- op het . hoogseizoentariel.
31301.
R26 ten door Nederland. Het doel is het bijbrengen van Shetland Ponypark Slagharen
■',te1.05231 -1317 of 1596.
SPIJK.(bij Gorinchem): half- correct vaargedrag met een zeil- dan wel motor-: (O.),
■'- - : .'" ' '•■"■■
"'■'.
R66
vrijstaand dijkhuis met schit- jacht van 8 tot 13' meter lengte. Kosten minimaal
per week' (geheel verzorgd) af- BURGH HAAMSTEDE, te
terend: uitzicht over de Linge, f 450 per persoon
Inl.
gelegen j op bijzonder fraai hankelijk in welk deel van het seizoen wordt geva- huur
zomerwoning.
perceel grond- met fruitbo- ren. Enige ervaring op het water is wel gewenst. 070-639165: i ' ■ - ' R66
J.
den
Snellinckstraat
3021
Inl.
WK
Houting.
52b.
men. Komplete dokumentatie
T.h. WEEKEND-VAKANTIEbeschikbaar.
Vraagprijs Rotterdam. Tel. 010 >• 'i259818, b.g.g. 010 763662; SCHIP voor 6 è 8 pers., evt.
( R62
folder op aanvraag.
■■■■.■■■--■.:■■::■:■:■,■.
ƒ 190.000,- k.k. Makelaarsmet kapitein. Inl. pb. 24035,
kosten worden niet in reke- WINDSURFSENSATIE.
3007 DA R'dam.
Op
R66
ning gebracht. Belangstellen- het huidige adres te Herveld, b Motorboten
NIEUW
T.h.
VOSSEMEER,
den kunnen rekenen op de Kruisstraat 3a, j houdt OZO . koop
te
aangeboden
grens ï „Brabant/Zeeland"
nodige i service. Inl.: P, van windsurfing,
Nederlands
mod. 4 pers. sten. vak. bung.
Mourik, makelaar 0.g., Krie- grootste windsurfcentrum tot HOVERCRAFT, .
3
pers. Tel. 01880-17256. '
R66
kenmarkt
15, Gorinchem. een maart een sensationele nieuw!! (80 km.
over water
01830-31301.: ■•■■ ' ■■■■•- R2& inruil 'en verkoopaktie, j we- en land) Nw.pr.p.u.
pers.
TERSCHELLING,
ca4
nu
45.000
ƒ
MOLENAARSGRAAF: | klas- gens verplaatsing naar An- slechts ƒ 19.000. Inr. auto ravan, voor 21 juni na 25 juli,
Inl. Tel.
p.wk.
siek herenhuis uit de vorige delstr. (4 km. dichterbij). Kor- m0g.078-i91902.
R57 ƒ 275,-.
03495-34002 na 18.00 uur.
eeuw met beschutte achter- ting 20% tot 50% op demon.
.
MOTORZALM' restant Stalen • ,
R66
tuin; volledig gerenoveerd, stratieplanken, .
.
voorzien van CV en luxe bad- schoolplanken en overige ge- SCHOUW I 9:320 mtr. zeer T.h/ geh. inger. VAKANTIEmoet
weg!! Winkamer. Vraagprijs ƒ 139.500,- bruikte merkplanken, keuze kompl. schip,
terpr. ƒ 37.500.07$ ■. 191801: BUNGALOWS met 3 aparte
k.k: P. van Mourik, makelaar uit 80 stuks, waar onder Missl.k., kam., keuken, toilet en
0.g., Kriekenmarkt 15, Gorin- tral competitions, Windgliders Van-1e < eigen. T jr. oude douche in bosrijke omg.
10
en
Ten
Cate windsurfers eet. TOER-SPEEDBOOT.}. merk km. v.a. Eindhoven. Vakantiechem.olB3o-31301. - R26
Werkelijk al
wordt' uitver- Browning ! met '120 PK ' in- centrum Citola, LieshoutseDORDRECHT: woonhuis in de kocht, zoalslesimperiais,
de- boordmotor mcl. Cabriolet weg 31 d, Gerwen (gem. NueI
binnenstad met bijzonder veel monstratiepakken,
'■ restant kap, kuipzeil, radio-cass.rec, nen). Tel. 04992-1249. R66
mogelijkheden.' Het pand is 3 schoolpakken,
laarzen,'mas- zwemtrap en gegalvaniseerde
m. breed en 17 m. diep (bega- ten,
of weekend t.h.
stormzeiien,
kin- Nautilus kanteltrailer. Nw.pr. Voor vakantie
gieken,
ne grond en twee verdiepin- derzeilen.
gedeelte van boerderij van alAbsoluut
eenmalig
24.000,ƒ
32.000.-Vraagpr.
ƒ
le comfort voorzien, 4-6 pers,
gen). Het staat op de monu- aanbod.
Reserveer tijdig, kom Tel.olo-181321.
R57 bij MONTFERLAND bij Doementenlijst. , Prijs ƒ 69.500,,08880
of
-bel
langs
k.k. Inl. P. van Mourik, make- 2344/1222. ledere dag ge- Te koop Luxe MOTORJACHT tinchem. Tel. 08347-1606.
laar 0.g., Kriekenmarkt vl5, opend,
merk Polaris, lengte 8
■■: -.?■-'■•- '■•■■■■•-•. ; ' : R66
zaterdag i van (staal),
ook.
Gorinchem.olB3o-31301.
Mercedes
O
40
'78,
bj.
meter,
10.00 uur tot 19.00 üur, koopDIEVER eh o. luxe 6-pers. stepk. Prijs ƒ 35.000.-. Tel. 01622 nen bung. met cv. t.v. en gr.
R'DAM-SCHIEWEG, royaal 4 avond vrijdag tot 21.00 uur.
-2929.
R57
bostuiri nabij restaurant. Vrij
kamerappartement,
woonk. Gerenomeerde '■ Vaarschool,
500 de luxe, met 35 Pasen, "i juli ■ aug. Bellen
8,5 x 4 m., slaapk. 4,5 x 4 m,
omg. R'dam, I vr. v. '■ de zo- INTER
kèuk. 3 2 m, slaapk. 4,5 x 4
R66
pk., Evinrude, electr. startend, 05109-2308..
m., slaapk. 3,5 x 2m., badk. 2 x mermnd. gedipl. SURFIN- zeer mooie weekend boot. Te Verhuur
ZOMERHUISvrijst.
STRUKTEUR.
tel.
01810-6380
2 m.'," 2x berg. ,2-x-2?m, bijg.geh.ols-126205. vR62 bevr. 010-194107. >.;; R57 JE in de. bosrijke omgeving
1
Vraagpr. f 95.000,-k.k. ■■. Tel.
Ini,
Ypenheim.,.
T.k. st. WEEKENDKRUISER van
ook na 18.0Ö u 01807 -13583. T.k. recreatie WOONARK,
R66
6.70x2.m met ligpl. te Brielle. 05473-336: ' '.
Plassen,
Nieuwkoopse
omg.
.•-■:. ■- :;..'..■:-. ■'<■ ■ R26
R57 Luxe VAKANTIEHUIZEN te
m. eig grond en ligpl. vergunn. Tel. 010-850178.
ROTTERDAM-Hillegersberg.
\
: k.k.
Tel.
huur. H. Blom Heijenrath 45,
Modern Herenhuis a.d. Burg ƒ 45.000,o Algemeen
Slenaken.Tel. 04456-326.
01819-15195.
na
18
uur.
R62
Le Fèvre de Montignylaan
te koop aangeboden
R66
.v• ■■ ■:..;, ■...■
229/ voorzien van voor- en Kampeercentr. DE MANEGE.
tel. Jan Gast Watersport. OPRUI- T.h. omg. OOTMARSUM. ste(Crapels) . •
achtertuin (15. mtr. diep) met Nuth
berging,. cv .-gas en kelder, 04447-1266. Caravans .te MINGS 1979 showroommo- nen : zomerbungalow. Tel.
beg. grond: hal; toilet, woon- huur, tevens jaarp). en reser- dellen. Mercury Mariner-Hon- 053-258251. -■■■■■■ '••■.■ R 66
da b.b. 'motoren. Vis- en opbl.- T.h. in de Gelderse ACHTERkamer met open haard, hou- veringen voor het seizoen.
ten plafond,?'-' natuurstenen Mooie LIGPLAATS aan de boten, boottrailers, kano's, re- HOEK een 5-pers. stenen zovloer, open keuken met appa- Bergse Plas
trailerhelling genkleiding I (bromfietsover- merhuisje van juni t/m sept.,
ratuur, spi I-trap; 1e verd.: 3 Jachthaven
Smits," tel. alls) en laarzen. Aristoteles- voorz. v. alle comfort, gelegen
Slaapkamers, badkamerj met 185730.
tel. 010 5 min. van bossen en zwem-i
R62 straat 20 Rotterdam,
! ligbad; 2e verd.: overloop met
193307.:
R5B bad.Tel.: 05759-1805. R66
wasmachine-aansluiting, •";)■; LETTERS/PERSPEXPLAAT- Aang. 1 gebr.;
3
nieuwe
vrijst. 4 • pers. ZOMERen■'.■: ruime op maat, R.L.I. Recl.. Teilin- TRAILERS vanaf f 695,-. T.h.
warmwaterboiler-1
HUISJE voor 21 /6 en na 16/8.
kamer.: Oplevering $j direkt. gerstr.■-. 61,; R'dam. 010
• ■■.
v :P.-i Hoorn,:
Terschelling.
' ■■•■-•'
R62 010-370030.:::...:,,
Koopsom i ƒ -265.000,- kosten 674604/
- v
05620-8526.
■ R6S
OCCASIONCENTRUM
Holkoper Inruil van huidige wo?,
,
□
Zeilboten v>
land Boat Company voor ge- T.h. riant gel. MOLEN met groning behoort tot de 'mogelijk-,
heden. Inl: Makelaarskantoor
te koop aangeboden ' bruikte zeiljachten, motor- te tuin in Drente ƒ 550,- p.wk.
Zelsfnann', Rotterdam .-''B.V.,R66
jachten en motorsailers. Ook 050-120393. '
Mathenesserlaan 228, Rotter- JAGUAR 22 bwj. 1974 in zeer op zaterdag geopend van 9 tot SCHAARSBERGEN nabij Hodam,tel.olo-253209. ' R26 goede staat m. ligplaats Scha- 5 uur.' Industrieterrein „de ge Veluwe ruime vak. bung.
rendijke,+:Mercury b.b. mo- Peulen'V* Hardinxveld-Gies- met 3
slpk en CV Tel.
tor, elektr.'stallend bwj..'77. sendam. Tel. 01846 -3672.
-; ?*
aZeeland' .-,
R66
085-430468.'■.-:.' ■
t
Inl. vele i ace. : ƒ ,19.500 - tel:
R5B
-■■■--: ■'.''•■K,i-;.-i .
Zeeland, SINT PHILIPSLAND. 01899-14601.
DOMBURG AAN ZEE. Vak..R56 AUTOHELM windvaam
m.
1 jr. app. t.h. CV., dicht bij strand
Riante semi-bung. zeer rustig
FOXHOUND 24 met alles gebr. nw. ƒ 1060 nu ƒ 525. en bos. Van 12/4 tot 30/5
gelegen, indeling: hal, toilet, T.k.
1.0.R. grootzeil 12 2 pr.st.
studeerkamer,% kamer ':■: met' erop en eran, '79, cat.prijs
prijs 65+ (25 % ref48.000- nu ƒ 350.Te1.04120-25466. R5B speciale
schuifdeuren;;. naar v terras, inkU* BTW
ductie). Volgeboekt van 5 tot
keuken en garage,.Ie verdie- f 10.000,-, voordeel; Fbxcub T.k. AAK afm. ; 13.5x2.9x1.2 11; n van 5/7 tot 8/8. Folping een. overloop' +"4 slaap- 18 4 pers. kajuitzeiljacht, ge- mtr met 6 sl.pl. woonverbl.
ders. op aanvraag. Ini.: Ruimkamers, badkamer m. 2e toilet heel zeilklaar, f 13.750,- Fox- keuken
koelkast. Vaarklaar zicht-app.. Tel. 01188-1409. ji
club.,lB
gebruikt-"slechts mcl. alle acces. Met of zonder
en wastafel.' 1, Pr.', ƒ 229.000.Van
T.h. a/Zee (Hellevoetsluis),
k.k. Tholén; leuke woning met f 10.000,-. Hameeteman,
zomerligpl. lets voor de smalle
v.
vóór- én achterkamer, keuken Slingelandtlaan 52, Dor- port. Inl. 01804-15323. R5B ZOMERHUISJE, 4 pers.
en
seiz. oók kortere periode.
tel,
geh.
drecht,
078
132076
en 3
45.000.; ■;.:/:
-R56 Wij bouwen RONDSPANT, Br.o.nr.D 53364 Bur.v.d.bl.
k.k. Inl.: 01666 2972 of 01665 143966.*:'
:•.!-■■■* R66
S-Spant en Knikspantjachten ■■■::■■■>-'
-2332. ■
mR27 J 24. Compl. eenhkl. uitv. oa als Casco-technisch
vaar- SCHARENDIJKE-RENESSE
NORTH
Z.CNKK».
meetbr.
T.k: gr. nostalgische BOE- 7,32x2,72x1.22
klaar, ook compleet te leveren
coml.
RENWONING Z.O: Walcheren gev. 11.500,-'m. Eén seiz. Jachtbouw' Ouwens bv, Ha- t.h. ook buiten6seizoen:
pers., vrijst.,
f
nwpr.
o
nder
met flinke tuin en erf
3000 Prijs
17, Schiedam, tel. terras, TV,
ƒ27.000,-..-. Tel.: venstraat
open haard, 5 min
265939 na 17.00 uur 266179. i
2 rustig gel." Tel.<;':■,:01182
v. zee en jachthaven. Zierik079-510800.
R46
- R 27
1454 of 1381 ,;i;:'
vis en zeelomin.lnl.:o23-246713.
/4e T. met vele Pieterse POLYESTER
T.k.a. weg. ziekte, grote STA- VAARSCHIPI
volgboten, kano's, poly. hars. ■•< ■.■ 'i :. ■--.:..-■;; ■ R66
extra's
ligpl.
en
evt.
aan
WestCARAVAN | PVC, .op j eigen
Overschiese Kleiweg: 793,
te huur zeer
grond; in ;.:Zeeland. Ind.: einderplas, 01899-17341. R56 R'dam.Tel.663lol. ■■;" R5B APELDOORN
comf. villa met tuin en garage,
woonk., open keuken.' 2 sl.- DUFOUR 2800 in prima staat
vlakbij de bossen en natuurkam., douche en toilet, 8 per- van onderhoud, vele extra's, ■ Vaartuigen '
bad 3 of 4 wk. tussen 28/6 en
soons. Inl. tel. 010-184326.
zeer compl. evt. met ligplaats, te koop gevraagd -.;
2/8 f400- p.w.a.i. J/TeW
R27 in1..te1.076-711941. .
.'...■. -',;-..:,.'.:■,
R56.
045-253803."
R 66
Een nieuw Oldenburg KRUIVak.
won.
t.h.
GELD.
ACHn Buitenland
b Scheeps- en buiten- ;; SERTJE, elektr. startend, nw.TERHOEK, vrijst. met verw.
ƒ 15.500.- nu ƒ 12.500,- m. Te
boordmotoren ', '';' 3 •?• ï ' pr.
zekerheid
als
u
Ca100%
met
1.08354-214. ■>-.-v:;.« 866
tel.
01666
2278.
(!
R59
ligpl.
ii
so-sol bouwt aan de Costa Keerkoppelingen
r< en <i omT.h. ih park Luytenbroek te
Blanca omg. Alicante BUNG. bouwdelen voor div.
SCHAIJK (N.BR) compl. vak.
mot.
VolOVERIGE
app. vanaf ƒ 23.000.-- tel. vo bungalow met 4 fietsen. Bosr.
Penta,.. scheeps. mot.
'
04132-65340.
R3B Scheepsverwarming.
omg. Ini. 08866-1248. ■ . R 66
••Boeg- RECREAHE^TIPS
T.k.a. Frankrijk. THOLLON bij schroeven.Scatra koppelinBOCHOLTZ(Z.-Limb), apparEvian, 6 pers. riant chalet, 290 gen en isolatie mat. tegen tril- a Vakantie binnenland
M-J.
tement t.h.,'bezet van 19-26
2,100 m. v. skilift, ideaal zo- lingen en mot., lawaai. Genemmer.'-*/ R 66
en winterverblijfplaats. ratoren en accessoires. Vraag Th. 4.pers. CARAVAN Val- ju1i.Te1.04442-2235.'
Schitt. uitz. op Meer v. Genè- dok. MULDER MOTOREN, G. kenburg, Limb. .of België PUTTE (NB). t.h. 6-pers. vave. Kosten Kópèr; Inl.' 015
. R66 kantiebungalow in bos. Nu reJ: Mulderstr.' 10,' R'dam.' Tel.' 04490-15484. .
serveren. 01859-3899... ij R 66
124324/■■■■■■■■:.-:■■:, -il .•-:-'R3B 010-775283-253540.
R6O
Th. in Drente gez. VAK.BUN- T.h: bij
zon
uw
boerderij in Gelderse
SPANJE, de
in
eigen
GALOW met o.a. cv. en f.V.
,
2 ZOMERHUIShuis, ; div.; types,, uitsluitend B Zeilscholen/
Achterhoek.
,
Tel.
R66 JES r+
05910-22236.' ■
:., £', j';
eigen grond. Prijzen v.a. ,', botenverhuur
boerderij, v.v.; alle
Voor' liefhebbers "van echte comfort, dichtbij zwembad en
ƒ 30.000.- International VastHuur een 4 of 8 pers. MOTOR- rust verhuren wij onze vakan- mooie bossen, vrij voor-12/7<
goed.' 05480 .-.5852/3257. BOOT
ƒ 725,- ƒlO5O.- per tiewoning v. alle gen. voorz.. en na 8/8. Ini. tel. 05456-420. ■•
;'.' ' ■ '
n.oz. . '■•
R3B
week voor en naseiz. gered. Pracht; omg. om te wandelen,
TIPS doen het! LEES MAAR Prijs 01846 3432. ;.,';:.ƒ;..-, R6l OMMEN. 05291-1145. R66
'~
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| PERSONEEL TIPS
1 n Divers; personeel gevr.

m

2

pianoverv.:• en meubelpsiag.
RlB
T.h. gr. gem. KAMERS met Tel.olo-764935. ■ . ;
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41. Woongedeelte.' aan, de
achterzijde gelegen aan | het
water met dir, verbinding naar
-,

;

'

Noord-Brabant WSISÊÊUÊÊ

met garage aan de Hoeksedijk b

■

r

JSU

-

J

MAASDAM, split-levetwonlng

waar nog lig-

■

Beieik per gemiddeld nummer volgens
Nat. onderzoek Persmedia 19771.162.500
mannen en vrouwen '"■'.' ■"

Op 500 m van jachthaven,"
plaatsen beschikbaar zijn:

'

t

ROTTERDAM te huur In geh.
gerenov. kapitaal pand op
zeer goede lokatie (Heemraadssingel 195) nog 2 luxe
geheel gestoft, kantoorunits
van 50 2 met pantry en toilet.
Per direct te ':■ aanvaarden.
Huurprijzen v.a.; ƒ 1050.-<'p.'
mnd. mcl. 1 verwarmingskosten. Voor nad.'lnl. Hoffman
6,
o.g.- Westhavenplaats
Vlaardingen, ; tel. 010
355533,
R2l
T.h.a. GARAGEBOX, Rotterdam-Alex. polder, ƒ 180.- per
mnd.Tel. 010-620905. R2l

.

■flh%i teiroio) n 92 od

Aangeb. EENGEZINSWON.; 4
sl.k., zolder, cv. en v- en achten, in Rossendaal (D-dijk),
hr..f 435,75. Gevr. dito won.
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Februari op voorjaarstoer
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Vink. Hij kreeg in zijn praktijk

vaak te maken met mensen, die
geen raad wisten met hun dode
hond of kat. Hij o'ppèrdé de ge-

'

Van der Made Vertelt dit alles
in een gloednieuwe ontvangstruimte, die ook bij een crematorium voor mensen niet zou misstaan. „Ja," zegt hij,; „dit was
vroeger de koelcel waarin ' het
vlees en de vis voor die nertsen

radio vande
deaus uitdelen," verklaart chefkok Van Bellen in het Rotterdamse bejaardencentrum Valckenstein. Racefietsen (Royco en
California), wekkerradio's, digitaaihorloges en mixers (Maggi,
Knorr, Honig) zijn de beloningen die koks opstrijken! als zij
grote hoeveelheden gedroogde
soep én ', soep-in-blik inkopen.
Het gaat daarbij om ' partijen
met een waarde, van zon duizend tot tweeduizend gulden. |
Van Bellen doet daar niet aan
mee. „Ik vind dat cadeaustelsel
een kwalijke gaqg van zaken,"
zegt hij. „Je werkt per slot van
rekening niet met je eigen geld,
maar met dat van de gemeenschap." Bovendien betekent bezwijken* voor geschenken, dat
bejaarden of ziekenhuispatiënten maanden- achtereen • soep
moeten verorberen van een bepaald merk. .
De Nederlandse Vereniging
van Voedings- en Keukendes.kundigen (NVK) heeft dit gedoe
met premies deze week aan de
kaak gesteld. De wet op het cadeaustelsel beschermt wel de

,-Zon zeventig
zijn gisteren voor

■

-

*

;

;
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'

■
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LPG-

■

. •

•.

gelijke voorwaarden wordt uit-

;;

over financieringsmogelijkheden, wil men hier toch meer van

j bedrijven kunnen gebruikmaken van de LPG-terminal van
•
•
y v
8 Belangrijkste argument om de; • BP en Shell, over de hoeveelheden en over de tarieven. De bebeslissing een maand uit te'stel-, reidheid van- BP/Shell op dit
len is echter de stand van zaken ; punt moet schriftelijk worden
in het overleg met de betrokken' '■; vastgelegd tegenover
de ■ drie
bedrijven. Er is nog geen overin een zg. „letter of
overheden
eenstemming bereikt over- de intent".
<{.Sg
v
-voorwaarden die de overheid
opnemen
wil
in de vergunning. Beperking
Het is voor het eerst dat bij derIn dezelfde „letter of in tent"
«moetérjde bedrijven zich bereid
verklaren hun afvoer van LPG
per auto, spoorden binnenschip
te. bejjerken ftbt bepaalde hoer
veelheden: Ook daarover is nog
geen overeenstemming bereikt.
Op het ogenblik wordt al zon
500.000 ton j LPG | per jaar, mét
tankauto's: aan- en «afgevoerd.
Dat betekent dat er dagelijks
ongeveer 130 j LPG-tankauto'sdpor Rijnmond rijden.
De drie overheden willen dat
er; vanaf/ de nieuwe' terminal
niet méér dan 15.000ton per jaar
over, de weg wordt afgevoerd.
BP en Shell willen- zich hierop
nog niet vastleggen.'
lüyfv.s)
• ï Overigens Worden ook andere
/acties ondernomen om de kans
op ongelukken niet LPG-tankauto's te beperken. B. en W. van
Rotterdam hebben de minister
van. ..Verkeer en Waterstaat in
decembet 1978 al gevraagd te regelen det LPG-transporten bij
de overheid moeten worden ge' meld. en gebonden zijn aan de
routes voor gevaarlijke stoffen.
•

weten.
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„Laatst. was er weer een
mooie aanbieding van Maggi
soepen. Bij bestelling van een
flinke voorraad soep werd er
'een prachtige koffer met messen
'aangeboden. Dat was voor een
kok het neusje" van de' zalm. Bezwijken voor dit geschenk betekende wel een jaar lang' soep
eten. En dat vind ik nou het gro-.
-

(Van een onzer verslaggevers)

AMSTERDAM Procureur-generaal mr. H. Bergsma heeft gisteren voor het Amsterdamse gerechtshof
ir* hoger beroep een gevangenisstraf;van zeven' jaar
geëist tegen de 20-jarige Turk Ramazang G; wegens
het doodschieten van zijn 27-jarige landgenoot Muzaffer Cavusoglu (op'lB maart in Utrecht) en poging tot
doodslag op de broer van Cavusoglu? De eis van de procureur-generaal, is: conform de : uitspraak ".van de
Utrechtse rechtbank óp 8 november van het vorig jaar.
G. bleef ook gisteren volhouhet doodschieten' van Muzaf f er
'
.

-

*

dat; hij door

de 28-jarige
Turk Mustafa E. is aangezet tot
den

Cavusoglu.' Volgens zijn zeggen
heeft E. als lid van de fascisti-

scne Turkse organisatie; Grijze
Wolven hem gebruikt om een
tegenstander van die organisatie uit de weg te ruimen. '

Van onze parlements. redactie
De
DEN HAAG
overleden ,: VVD-politicus prof. P.' J. Oud
kijkt "naar de verkeerde kant" op een
postzegel - waarop hij
staande naast de stoel
van de < Tweede Kamervoorzitter is afgebeeld. Dit foutje moet'
zijn huidige politieke
-

het werk van familieleden van
Muzaffer Cavusoglu die ;■ een_
huurmoordenaar in de arm na-"
men om E. uit de weg te ruimen,
omdat ook zij hem zagen als het
Niet gehoord
brein achter de moord op Mu.';•
' ' .'■'-' ■■' r'\'~. ':■:''"■■■
Tijdens het proces in Utrecht •zaffer.*
' Weer helemaal. hersteld!
kon deze Mustafa E. niet door de
rechtbank worden gehoord over kende.E/ gisteren ' echter ieder
van
:
de door G. naar voren gebrachte aandeel in het neerschieten
beschuldiging van ■<■ uitlokking Cavusoglu./ Ook volgens: mr.
van moord,"omdat hij 'enige Bergsma is van het aanzetten tot
de door G. gepleegde doodslag
maanden eerder zelf het slacht■■'■
•
offer was geworden. van een niets komen vast te staan.'
Het', hof doet. op 22 februari
aanslag, waarbij; hij zwaar gewond raakte. Deze aanslag was uitspraak.
"

:

geestverwant, staats-;

secretaris j

Neelie
belast
met PTT-zaken maar
gauw laten verandeSmit-Kroes;

.

..

■.-..-

-,-.

~

\....-

! •,'■:-'
sel."
■ .''■'-.
De chef-kok van Valckenstein
doet nog slechts zaken met één
firma.'„Kijk eens, die vertegen-'
woordigers hebben de opdracht
om zóveel mogelijk te verkopen.
De agressieve methoden nemen
steeds meer toe. Op een gegeven
moment neem je de partij soep
niet meer omdat | je. die. nodig
hebt,; maar vanwege de ca•■:. ■■■• :
deaus."-'.',

zg. gesloten treinen (één trein
voor één afnemer, waarmee onderweg niet hoeft te worden ge-

rangeerd).

;:

Liever zelf
';

:•

bij de afvoer
over de weg, het spoor en de
binnenwateren is de >fgelopen
weken steeds weer gewezen op
de voordelen van een pijpleiding. Die kan echter geen oplossing bieden wanneer het gaat
om kleine partijen LPG (die er
bovendien ook nog in soorten
is). In de huidige onderhandelingen, met Shell:en,BP wordt
niet aangedrongen op een pijpleiding naar' het. achterland in
de' eerste fase. Overigens zal-de
helft: van het' LPG\ dat ; op de
Shell/BP-terminal wordt aangevoerd, wél per pijp naar Pernis gaan (750.000 ton)..

:<

.op '4
maart.': r ,r;J
' Oud is rechte van de
Kamerpresident:
neergezet • en : die
plaats heeft hij helemaal nooit: ingenomen, ; zegt Rietkerk.
Pas na 1971 veranderde i de . WD-f ractie
van plaats. Ontwer•per Jan van Toorn is
verschijnen

-\

•.-

Neelie moet er:nu
bij:de3PTT. op aan-

■

dringen of dé- afbeelding niet kan worden
gespiegeld, '■ voordat
met het drukken ervan wordt begonnen.
De postzegel moet
:.

\

'--

'i Gezien de risico's

PROF. OUD KIJKT
'VERKEERD'
tie-leider Koos Rietkerk.

i-,;:.-'■.

Pijpleiding

;

ren, vindt WD-frac-

:■'-*.%, •i;i'",".'.'..',

scheepvaartbegeleidingssys-

teem komen,

„Al die bezoeken kostten veel.
te veel tijd," vervolgt de chef-'
kok, „en je hebt als kok wel wat.
meer te doen. Het contact met de
vertegenwoordiger is bovendien
'plezieriger omdat' hij nu . weet
dat hij de enige is." l ■ ■'• w.'
'■■ Overigens maakt het keukenteam in . Valckenstein de soep
veel liever zelf, aldus Van Bel-f
len. Inderdaad staat tijdens het
gesprek' de bouillon voor ,de
bruine bonensoep van de volgende dag al te trekken. Op hetaanrechtjiggèn de gerookte zij-:
den' spek": en ' gekookte bonen
; klaar. „Niet alleen lekkerder,
het is nog goedkoper ook, al is:,
het wat meer werk," zegt Van
'..
Bellen. . -'.-■ •. ':'•-"';"*"
-■ r
"

•

LPG-transporten per jaar passeren. Om de veiligheid zo groot
mogelijk" te maken, moet er een

?

....-

; .

Per binnenvaarttanker, gaat
op het ogenblik 300.000 ton per
jaar. Die hoeveelheid zal verdubbelen. Via Hartelkanaal en
Oude Maas zullen zon 300 a 1000

•

zev n

In

'Turkenproces' jaar geëist

;

Chef-kok Van Bellen; "Eén keer heb ik een messensetaangenomen.':

■■'.■j-^--.^*■>,i

te bezwaar van het cadeaustel-

Per spoor wordt thans onge-

,veer 150.000 ton LPG per jaar afIgevoerd.',' Daar zou vanaf 'de
nieuwe terminal 160.000 ton bijkomen. Om de gevaren (die geringer zijn 'dan bij transport
over de weg) in te perken, willen de, besturen bevorderen dat
uitsluitend | wordt gereden met

.

>•-••

afzonderlijke! consument, maar
niet de (al dan niet tijdelijke)
bewoners van j inrichtingen tegen een inkoopbeleid dat gebaseerd is op cadeaus in plaats van

Van Bellen heeft zelf één keer
een messenset gekregen bij een
bestelling. Ook heeft hij eens
een bureauset ontvangen. „Enige tijd geleden hadden de verschillende , leveranciers ■■•"' van
soepmerkèn besloten om de cadeaus, die • steeds kostbaarder
werden, af te schaffen.' In plaats
daarvan wilden zij met kortingen bij grote afnames gaan werken. Tot een jaar geleden ging
dat prima. Maar' nu loopt het
weer de spuigaten uit," zegt Van
'
;.H'-*;
Bellen. ,

_

schar en garnaal

-

..

'•'

-

Mosselen verdringen

wordt.

,

De maand extra die de dage-,
lijkse besturen van Rotterdam,,
Rijnmond en provincie nu hebben gekregen, wordt onder meer
besteed aan een onderzoek naar
de mogelijkheden en onmoge-,
lijkheden van een LPG-haven
op een kunstmatig eiland in de
Noordzee. \ De . realiseringskansen van een eiland worden zeer
gering geacht, maar na de informatie ; die de : FNV ' verstrekte

Kortingen

I

.

.

van, de'gemeen te die
in een aantal wijken was rond• ". S.
gedeeld.
■'. ',
■■
Volgens de goed nagemaakte
uitnodigingen i- 1 officieel gemeenteppier en met de handtekening van de burgemeester,-'
Konden de Arnhemmers op het
stadhuis ook plaatsen reserveren in de enige atoomschuilk'elper in de stad, onder het Willemsplein.
De gemeente kreeg ook nog
eens vijftig telefonische reacties
naar aanleiding van de uitnodiging. De Arnhemse politie doet
een poging achter ,de ware identiteit van de afzenders te komen.

Hoekstra verdwijnen wan*neer'de grond" al'te modderig

,,

'

kwaliteit en prijs. De NKV bepleit uitbreiding van de wet.

I

uitnodiging

gehs

.#-

"

■

-

De mosselpercelen in de Waddenzee zouden , wel eens nadelig kunnen
zijn voor andere-vissoorten. Dit
stelde gisteren de voorzitter van'
de Nederlandse Visserijbond, de
heer K. Hoekstra uit Urk, op de
vJssërijdagen inj de volkshogeschool Alardsoog te Bakkeveen.
""Het is nog geen stellig weten." aldus Hoekstra, "maar een
Wder.zoek is gewenst". De mossen produceren namelijk: een
grote hoeveelheid slik waardoor
zandplaten veranderen in een
sport moddervelden. Men name
garnalen en : schar zullen vol-i

-

"

1

1 ROTTERDAM „Het zijn de
soepfabrikanten die allerlei ca-

-

:

"
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economische redactie)

-

LEEUWARDEN

..•

ko

(Van-onze sociaal-

Van een onzer verslaggevers

1..

soep voor de

niets op het stadhuis verschenen
om daar een Hoorzitting over
atoomschuilkelderjf bij ;te wonen. Ze bleken het slachtoffer te
zijn geworden van een vervalste

«

-'

-

maandenlang

.;

;'

8

Tehuizen eten

vervalst

:::\

.'.-

-

,
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Uitnodiging
hoorzitting
Arnhemmers

■.

IQ
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A. van der Made: „Ook de schoorsteen van een crematóii'.': t riüm kan niet van niets roken." • .

zitter van de PvdA in de Haagse
gemeenteraad,. G.van Otterloo,
wil een discussie over de herbenoeming van burgemeester F.
:
Schols.
'•.;
_■ - i
Hij heeft daarop aangedrongen in een brief aan de fracjies
van de overige partijen. Van Otterloo wil hiermee voorkomen
dat de ambtstermijn van de
burgemeester in september 1981
automatisch wordt verlengd.
. De (her)benoeming van een
burgemeester in een grote stad
als Den Haag vindt de PvdAvoorman te belangrijk om daarover niet het oordeel van de,
'\ ',
.'
raad te vragen.

ARNHEM

;'."

onbewolkt
half bewolkt
.
mist
zwaar bew.'
zwaar bew.\.
half bewolkt
motregen ■.
zwaar bew.
geheel bew.
licht bew

.

De fractievoor-

:

'.':

'"-',:

-3
Lissabon t :...,;
15
Locarno
■ 12
Londen
■.',/* v 11
Luxemburg:
.10
Madrid ■.-■:,.
12
Malaga
.V 16
. -m : n16
Mallorca
'onbewolkt
München
onbewolkt
9
• licht bew.
Nuce i-v.
15
Oslo onbewolkt
-12
Parijs 1 ■-.,.'•'. half bewolkt
13
••■' 'v onbewolkt
Split
.117
.
.
licht
bew.
.Stockholm
-11
Wenen ■;.
onbewolkt ''-'.-.
10
.
Zürich
licht bew.
■> 9
Casabtanca
licht bew. .
23
, licht bew.
'
tetanbul
14
Las Patmas' - licht bew.
25
.
Beiroet
onbewolkt ..'"
19
TelAviv ■ • onbewolkt
■ ■ 17
} Vj• Tunis. '.
licht bew.
V. 16

-

'Herbenoeming
burgemeester
ter discussie'
-

-

j^gegaan van: toepassing van de
De beslissing over de vergunning ■feeste beschikbare technieken.
ROTTERDAM
Shell in, dat zij
voor de LPG-terminal van BP/Shell zal binnen ■ de Dit
in Përnis gèerTtanks mag'bouvoorgeschreven tijd genomen. kunnen worden. De wen
de LPG onder druk
maand uitstel, die Rotterdam, Rijnmond en de provin- wordtwaarin
opgeslagen („Gasbollen"
strijd
te
hebben
is
nodig
in
denken
cie Zuid-Holland
De beste, veiligste methode is
met de voorgeschreven procedure. Maar het overleg opslag in gekoelde "tanks en dat
"wat de overheden willen
met het rijk over. de vergunning is al zó intensiefN dat;-= voorschrijven.
de minister van Economische Zaken al kqjt-na deontEen aantal voorwaarden die
vangst van het advies van de Rijnmondraad kan be- 'I.'-■■:
de overheden willen stellen, kan
slissen. Daarbij blijft de totale procedure binnen de ge-r ' niet worden opgenomen in ver\
:
gunningen. Het gaat hier vooral
stelde termijn van een halfjaar.
r
om de zekerheid dat ook andere

PvdA in Den Haag:

DEN HAAG

-

*

Hoe reageerden het gemeentebestuur en de bevolking van
Stompwijk op de plannen voor

het crematorium.",

•-

■

:

(Van een onzer verslaggevers)

/

het Huisdierencrematorium?
■ Van der Made: .„Geweldig! Ik
heb van iedereen veel medewerking gekregen. Maar ja, de mensen waren natuurlijk ook.blij,
dat ze van de' stank van die
nertsen
afwaren. Misschien
dachten ze daarom wel: „Leve

«..-

"zwaarbew.
'-Z- licht bew.

'■

'■

PTT-voorlichter De Voogd wellicht uitgegaan van de
nu bestaande situatie.
V; De-" woordvoerder
van het staatsbedrijf
weet niet: of - "omdraaiing" van de zegel
technisch nog mogelijk is. Ouds portret
siert een zegel van 60
cent De voormalige
SDAP-staatsman
Troèlstra komt, voor
op een ] postzegel van
50 cent; de christelijkhistorische '<] jhr.\'. De
Savornin Lohman op
één van 45 cent,
volgens

!

■

vrouw en vier kinderen meteen
maar zijn intrek, heeft genomen
in een opgelapte bouwkeet op
het erematirum omdat hij heel
de menagerie 's nachts toch niet
onbewaakt kan achterlaten. "De
geestelijke vader is eigenlijk de
Haagse
dierenkliniekhouder

schikten om mensen in dienst te
nemen, hebben m'n vrouw enlik
ons hier een jaar lang rot gewerkt om terrein en opstallen
schoon te krijgen. In m'n eentje
heb ik hier meer dan 2500 kruiwagens vol nertsenmest weggereden en daar heb ik nóg spataderen van op mijn benen."., ;/■

;.

Klagenfurt
Kopenhagen

-

o
p
havenwél

~:

geld be-

-
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"Het idee is niet van mij," bekent Van der Made, die met

omdat we niet over

-

Beslissing

'

v

/,'' _
:

Bordeaux '
Brussel, •
Frankfort Genöve j
Helsinki
Innsbruck

r

-

.

Geleend idee

■

Berlijn ,:■-■

%
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-
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vriendelijker ..zijn
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wat

-. \i
zwaar bew.
10.
half bewolkt ' ' '•■';;' V.
geheel bew. '>.■■ ;-,'/;"? ! i,10
motregen
a
zwaar bew.
■ ), •■*''■"\2
regen ■- _ >'.
9
zwaar bew.
'10
geheel bew. V
9
geheel bew. <
10
bew.
.", - " 12
geheel
regen
5
zwaar bew.: '.•■■ 16
zwaar bew.
14
regen
)
zwaar bew. :
15
y
zwaar bew. ■: i
12

.

-

waagd.'

'

.
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dachte, dat een huisdierencrematorium een heel hygiënische
oplossing zou kunnen zijn en ik
zag daar wel brood in. vNou is het in Nederland niet
zo gemakkelijk meer om aan
een stuk grond voor een bedrijf
te komen, laat staan'voor een
dierenpension en
nóg erger
een , dierencrematorium. Toen
kreeg ik gelukkig de tip, dat er,
in Stompwijk een totaal verwaarloosde
nertsfarm was,
waar alles zo dik ónder de stront
van diè beesten zat, dat niemand
de grond wilde kopen. Maar zo
in het hart van de Randstad éri
toch lekker rustig was de plek
ideaal voor de uitvoering van
het ', pension-crematoriumplan
en daarom heb ik met een massa
hypotheek de gok toch maar ge-

'-"

■

; .

tijd

*

'

.

het eerste huisdierencrematorium in de Benelux. Hg!
kan in een mensenleven soms raar lopen en ik ben nu
'I Z
eenmaal een op vrijheid en recht beluste vogeL
„Toen ik nog bi ƒ een Amerikaanse handel in kantoormachines werkte, zei ik eens tegen de directeur: "Als
er geen straatmakers zouden zijn, zou u niet in die slee
kunnen rijden" Mijn vader was straatmaker en hij
had me een rooie opvoeding gegeven. Vandaar! Maar
die directeur vond m'n uitspraak niet zo leuk. Daarom
begreep ik wèlj dat het weer eens tijd werd naar iets
anders uit te kijken."

Amsterdam
,
.
De Bilt
Deelert
.:
(
.
.
Eelde
Eindhoven
Den Helder
Rotterdam ; .
Twente > ';'.:
Vltssingen .' ■!
Z. Limburg -■
Aberdeen ■-;
Athene
Barcetona
--

dankzij een rug . van ' hoge
druk,. die dan" overtrekt. En
dan maar weer turen naar de
zuidwestelijke ' horizon. Van
die kant nadert namelijk alweer een volgend omvangrijk
alweer zon
lagedrukgebied
zwaarlijvigerd die in een later stadium opnieuw de neerslagkansen zal vergroten. .
:'Hetzelfde ritme: depressie
rug
depressie duurt volgende week' dus' voort en dat
houdt meteen in dat de winter
geen kans krijgt op een tegen.
,
>
offensief.
Denemarken .' raakt. dit
weekeinde ook in de dooi hoewel het Skandinavische hogedrukgebied die dooi nog wel
kan verdragen, lijkt een woedende reactie van;. die kant
voor het eerst vrijwel uitgesloten. In Spanje wordt het 's
middags hier en daar al twin-

1

huisdern'

-

zal

in het zuidoosten zijn.

rs(atión*»weer,>j^temp,!

-

van.

werd bewaard. Als de mensen
nu hun overleden huisdier komen brengen, ontvang ik ze hier
even, stel ze op hun gemak en
reken met -ze af. Want de
schoorsteen kan natuurlijk ook
hier niet van niks roken. Ik hoef
niet rijk te worden van dit werk
ik ' geef trouwens verdomd
weinig om geld maar ik hoop
er toch wel van te kunnen leven.
• ;Per week cremeer ik nu.zon,
veertig dieren tegen , tarieven
van ƒ 40 voor een cavia of pape-:
gaai tot ƒ 150 voor een grote
hond. Daar spring ik nauwelijks
mee uit de kosten, maar ik reken erop, dat het aantal crematies zal toenemen naarmate het
bestaan. van het crematorium
\
bekender wordt. . .
Als regel gaat eenmaal per
twee dagen de crematie-oven
aan. Wat dat betreft verschilt de
gang van zaken hier nauwelijks
van die in een mensencrematorium, waar het cremeren evenmin vlak na het zakken van de
kist plaats vindt," al dénkt men
het vaak wel.
Tien percent van de klanten
Wil, dat hun huisdier onmiddellijk wordt gecremeerd. Dat kan,
maar kost ƒ75 extra omdat ik
dan de oven apart moet opstoken. Een enkeling wil de as in
een umtje mee naar huis nemen. Ook dat kan, maar is nóg
duurder, omdat ik dan eerst de
oven moet schoonmaken en hem
na het cremeren moet laten afkoelen.' fcj; i~\ :
Ik propageer individueel cremeren overigens nooit. Ik vind
het tè sentimenteel, hoezeer ik
ook begrijp, dat | mensen • veel
van een dier kunnen hebben gehouden." •
■ -: •;'/'>"-'''

wel

.

-

veertig

Het zou misschien te ver gaan
de 35-jarige ex-Hagenaar A. van
der Made ervan te betichten, dat
hij tegenwoordig zijn huisdierencrematorium even vlot aan
omzet helpt als vroeger die kantoormachinehandél. Maar hij
kan er aardig over praten en hij
doet het met temeer enthousiasme omdat hij het nu over zijn
eigen zaak heeft en omdat hij
gelooft in het nut ervan. ■ Stompwijk is een rustig dorp
in de nog weidse polders ten
oosten van j de autoweg van
Ypenburg naar Schiphol. Sportvissers komen er /graag een
bootje huren om>in de vaarten
achter snoek en brasem aan te
gaan. Aan een \ stil zijweggetje
tussen twee vaarten het Oosteinde bevindt 'zich sinds half
augustus van verleden jaar het
Huisdierencrematorium annex
dierenpensioen Het Arendsnest.'

;

De temperatuur blijft)
hele weekeinde ', boven,; normaal. Het weer mag, in aanmerking genomen dat we nog
in ■ februari. zijn, - zelfs. zeer
zacht worden genoemd..Vrijdagmiddag is het al elf graden
geworden in het uiterste zuiden, elders in Nederland zijn
temperaturen van circa. tien
graden mogelijk vooral als de
zon er in slaagt vandaag even
door te breken. ;
I Erg veel zon zullen wie dit
weekeinde i niet mogen verwachten omdat er .vanuit
zuidwest Europa alweer.een
volgende golf storing in ontwikkeling is. Deze trekt in de
de lerse ' Zee.
richting
. samenhangende
Daarmee
wolkenschermen zullen in de
loop van zaterdag alweer dikke] . worden en in de,. vooravond regen en motregen produceren. ■
,
De zuidwestelijke wind zal
aan de . kust toenemen ' tot
krachtig. Het betreft hier een
satelliet van , een zeer diepe
stormdepressie $960 (millibar)
ten zuiden van IJsland,' zondag zal het aanvankelijk ook
nog wel somber zijn met wat
'.

Van onze verslaggever JEN VLIETSTRA
■STOMPWIJK "Een paar jaar geleden had had ik
niet kunnen bevroeden, dat ik nu eigenaar zou zijn van

-—

het

'

tig graden maar dan moet je

nattigheid.: maar in de . loop
van de dag wordt de kans op
opklaringen van het zuidwesten of westen al groter. Zodra
dat: westelijk windje . doorkomt zal het iets frisser aan-,
voelen, maar de temperatuur
wordt : maandag: 's middags
begroot op een graad of acht
en dat is zeer bevredigend.
Het weertype van maandag

,

:

'Per week cremeer ik

(Van onze"

■ weerkundige medewerker)

■ZATERDAG 9FEBRUARI 1980/

koperstraat

128 :-y.
76-78
.
.
124.
'77
78
1430 Coupé.'
131 .:.-. ,75-78
131 Fam
78
131 1600 CL ; : ',« 79
131 Autom..
.76
Ritmo 65 CL Autom. •
■■..'..' : .-::".■. ■■'- ':••*. -.79
Fiat Ritmo 75 CL 5 deurs
wrr*.~ . .-.v-.":•:•;.■: :.79
Fiat 132 2000 autom '78
. 78
Fiat 132 1600 .

BTWOIO-141424.. ,:*■: R46
100, BESTELAUTO'S, 'piek
ups,' combi's, pers.busjes, luxe bestel v.a., ƒ 1250 tot
ƒ 12.000. Gar. Rysenhout, lid
Bovag, Bennebroekerweg 17,
Rysenhout bij Aalsmeer. Tel.
R46
02977-24229. yi:;
120 OAF'S 33-44-46-55-66 en
Volvo 66-343 v.a. ƒ 350 tot
ƒ 11.750. Bijna alle typen en
kleuren. Gar. Oud Zuid, lid
Fiat 132 2500 diesel . 79 Bovag. Bennebroekerweg 15,
Fiat 2000 met gas. : 78 Rijsenhout bij Aalsmeer, Tel."
Austin Allegro 1100 . '77 02977-24229. Geen parkeer.
R46
Alfetta
--200077 problemen. ■
.Lancia Bèta 1600 . 78 Zeer mooie BMW 525," eind
Lancia Bèta 2000... . 77 77, ANWB-gekeurd. met
Lancia 1600 Coupé .76 LPG./ 16.950.010-650815.
■■
Peugeotlo4;
.76 '■■■■■> ■ ■ ■
R46
Peugeot 604 autom. .76 DATSUN Cherry 100 A, bj. 75.
Volvo
Black ; Beauty T.e.a.b. Tel. 078 158162. Na
autom ■'. ...■/..
\ ,78
17u. ■•■■ ■
R46
!■-■
Mini 1100 spec. •"
78
2e Auto mooie gave! MINI
aanbieding
1000, bj. 75, zonder gebrevan de week
ken. 51.000 km., ƒ 2.350.010
650815..
R46
Fiat 132 2000, bouwjaar
juni 78, s km.st. 52000, BMW 2500. autom., kl. blauw,
kenteken .
31 -VU-90, i.g.st. Vr.pr, ƒ 3500. Tel. 010
R46
kleur- metaalgrijs
prijs 858715.
ƒ 11.900,-. •
FORD. MUSTANG Cobra
1980, nieuw zilver met specia.;
3 unieke
le uitv. met 1 jaar gar. Autobewaarborgen
drijf J. Poot, 4e Industriestraat
ƒ 28.500.-Tel.olo-182157.
1. Bovag-garantie *?; •' 23, Vlaardingen 010 340624
R46
±70auto's.
.'■■■■-■
■
R46 2. Fiat Agenten-garantie
•,
3.'
6
Omruil-garantie
MERCEDES
D
220
1978,
RENAULTS 4 met garantie.
41.000 km., crème,
mnd.
Showroom Oostervantstr. 42. maanden.,
gar. Autobedrijf J. Poot, 4e InJ. Baars, tel. 010-255791. R46
Keus uit meer
dustriestraat 23, Vlaardingen.
AUTO/VERZ. met goede serdan
010-340624. 70auto's.
vice naar MELISSANT. Tel.
lOOauto.s
010 509143 ook kwartaalpreT.k. i.z.g.st. SIMCA RALLEY II
1300 CC B.J. '78 Tel. 010
mies.
,R46
H&P.
van
Geest
na 18.00uur.
379083
R46
CITROEN GS 1220 Pallas
. BMW-occasions .-'
MERCEDES, 230 SL,\ sport
12-11-76 led. bekled, zilver
met. pracht car. 1e eig. 733-i als nieuw
79 autom., zomer en winterkap.
r
78 i.st.v.n. 120.000 km.,3 mnd.
R46 733-» 19.000 km
ƒ 5750.-. 078-148829.
77 gar. Autobedrijf J. Poot, 4e InGOLF VW ,76 mooi en zeer 728 automaat
525
.-■
diversen
'77 dustriestraat 23, Vlaardingen.
goede wagen mosgroen dir. v. 525 diversen
010 340624. ±70 auto's, al
.75-76
leeigj 4950.-.078-148829.
R46
320 kl.div...'."
76-77 '■'.-• :■■ '■■ •■-"•;
46
R
■
■'- 78
316 div.acces
7 5. 1e
MERCEDES
19
230/4.
FIAT 128 rally-sport 73 appel- 2800. •
.73 eig., 68.000 km., ahorngeel, 3
groen i.z.g.st. veel access.
Voordelige inruil o.a;"« mnd. gar. Autobedrijf J. Poot,
nwe. ■' bnd. enz. ƒ1450,-.
77 4e Industriestraat 23, VlaarR46 AudiIOOGLS
078-148829. '■ :
Citr.G.S. met LPG
78 dingen. 010 '340624,
70
OPEL ASCONA 76 ƒ 5650,-. 'Austin Allegro Luxe 77 auto's. - '_', . : ■■'.'■ R46
:
R 46 Opel Ascona 1.6
010-761832. .
76
MERCEDES 280 S autom 76
.77 kent.
FORD TAUNUS 1.6 stat.car. Mini 1100 spec
78 groen metal. airco,
:
77 cent. deurvergr. niveau regel.mooie en goede auto. Tel. V.W.PoIoGLS
R 46 Honda Accord autom. ■
010-657709.
hfd.st. elektr. ram. st. radio
77 cass. 45.000
km. als. nw.
SCHADEAUTO'S: BMW 323 I
Vrijdagav. geopend . ƒ 19.995,-078-173543, R46
79,320 79,316 76,518 76,
,
GROENENDAAL
29
Jaguar XJS coupé 79, Golf Tel 133235, R'dam-C. ? SIMCA 1307 GLS 10 mnd. 76,
diesel 79, Volvo 245 DL stat.■■'
:
:■■ R46 bruin I met., km.st. 60.000,
car '80, Mercedes 220 en 200
Lz.gist. ƒ4250 Tel 010
D 77.010-705706.
R46 AUTOVERZEKERING tegen 504228. ■'•-■- ■' ■ ..'.. R46
zéér concurrerend tarief Inl.
INRUIL AUTO'S op veiligheid
kant. K. L. Bakker, tel. V. bedrijf 1ste eig. FORD GraAss.
600
73
650,-:
getest: Fiat
ƒ
;
R 46 nada 2100 diesel luxe, bj. type.
01804-13758.
Austin Allegro 1300 S '75
79,. km.st. 27.800, kl. wit,
ƒ 1250,-; Fiat 127 72 ƒ 950,-; AUTOSLOPERIJ D.B. Baris, bruin stof. bekled., 4 drs.,
verk. schadeauto's en hoofdsteun,'alle keuring, toeFiat 127 72 ƒ 650,-; Vauxhall InViva 72 ƒ650,-; BMW 2002 gebr. onderd. 010 800000^
gest. Nw.pr. ƒ 27.500,- nu
Automaat 71 ƒ 1750,-;Datsun GOLFLS apr '79 metall. groen' ƒ14.500.-.'. mcl.
B.T.W.
R46
200 L automaat en gas 74 Vrpr ƒ 11.250,- 03487 -1699
010-141413.
ƒ2750,-; Simca crysler 160 ■' R46 Donkerrode KADETT spec,
'
;
74 ƒ1250,-; 2C4 eend 72
78, erg mooi, weinig km.,
ƒ 650,-; Opel Kadett 1200 '71 JEEP Wagoneer 4 weeldrive 8 half
ƒ 8.900. Tel. 010-650815. R46
met
Vele
accyl
gasinstall.
aut
850,-;
Simca 1100 Semi
ƒ
automaat 72 ƒ 1250,-; Daf 55 ces, bj 77 30.000 km Tel. na FORD ESCORT 1300 Sport
R46 als nieuw sept. 74, ƒ 2450,-.
72 ƒ 950.-; Renault 6 TL 74 18u05970-16383
ƒ 2250,-. Ons adres is Span- T.k. FORD ESCORT 1100 Tel. 010-193306 b.g.g. 01854
■■■■■, R46
gensekade 45 R'dam (Span- ƒ 400,- bj 72 010 382969 na -2854.
gen) Vlak bij Sparta Stadion 18uur
R46 CITROEN CX 2200 Super, 76,
Tel.
en / - Spaansepolder
Omega autom. nieuwe gasinstall.', ƒ 7950,-.
010-150038.
R46 OLDSMOBILE
R46
bj. 77,20.000 km. Weg. overl. Tel. 010-351055.
CITROEN 2 CV 4 m. 78 door Tel. 01804-24367.
R46 Schitterende AUDI 80 LS,
omst.h. slechts 9000 km beredcc. 76, 48.000 km., ƒ 6.600.
den, dus nog bijna nieuw!! FIAT 850, 60.000 km., koppeR46
ling moet vernieuwd worden, Tel. 010-650815.
4000,-.
Kleur: bladgroen. Pr. ƒ
staat.
in
overigens
goede
19
1976.
SR,
OPEL
Ascona
:
R46
070-550263.
ƒ 350.-Tel. 01857-2052. R46 Opel Ascona 16 S, 1977. Auto
Iste eig. b.a. zijn DATSUN
T.k. FORD TAUNUS 1600 XL, bedr. v.d. Hil, Nw. Mathenes1600 SSS Coupe. Bj. dcc. '73. bj.
77,
Schiedam.
75. 4 drs., i.z.g.st. ƒ 4250. serstr.
Pr. ƒ 2250.-. 010-846710. R46 Tel.olo-148395. ,
R46
R46 010-263314.
CITROEN GS Special Break 5 SIMCA 1000 Spec, km.st. Weg. sterfgevai FIAT 127,
drs. luxe combi. Dec. 76. Bijz.
55.000, bj. '74. veel extra's, nieuw te lev., kl. en uitv. naar
goed44oo km. 010-202706.
keuze, ƒ 1.000,- onder nw.pr.
1500.010-669509.
■.■■■■,.
.
-■■
R46 ■-.■•-■:
■"
•
R46
R 46 Tel. 010-200545.
RENAULT Rl 6 TL. aug. 77, FORD GRANADA 2.3 GL aut. Bovag autobedrijf DE HAVEN
gas.inst. 41.000 km. Als nieuw 6 75 br. met 80% konit bnd. biedt aan met Bovag-gar.-beR46 Uitst. onderh;
ƒ 6750.-. 010-202706.
in nw. st. wijs: Porsche. 911 SC,'uitv.
RENAULT 12 TL mei 77 met ƒ 6.500,-Tel. 010-824621 ■■'.' Turbo, '78, ƒ 47.500,-; MerceLPG 1e eig. beige stoft. bekl.
•■-.'■■- R 46 des 280 S, autom., 77, Pullzuinig
in.st.v.nw.
Zeer
div. extra's,
SAAB 96, bj. 72. uitgeb., br. man bekl.
R46 bnd., kuipst.,racest.,.pr.n.o.ƒ 6500.-. 010-327721.
ƒ 29.500,-; Audi Avant 100 GL
Zeldzaam mooie PEUGEOT t.k.Tel.olo-126990.
R46 5-S, 78," ƒ 16.500,-; Datsun
120 AFII Coupé, 77, ƒ 7500,-;
504 Coupe aut. bj. 73, elek. ROVER 2200
bj, aug. 76. Ford Escort RS 2000, 77,
ramen Pulm. bekl., schuifd., 1e eig. 51.000 TC.
km, i.z.g.st. Vr.- ƒ 9900,-; Ford Taunus 2.0 GL,
radio. pr. ƒ 5750,- . Tel. pr. ƒ 6.500,- ml. 076 -141612
autom., stationswagen,: '78,
010-862595 mr. mog.
R46
■■-.
R 46 ƒ 8500,-; I Ford Granada 2.0
SIMCA 1307 eind 76, weinig T.k. BUICK Regal 74; gasin- GL, 4 cil., 4 drs., 77, ƒ J950,-;
gereden, mooie auto, pr. stall., alles- elektr., vr.pr. Ford Taunus 1.6 L, -77,
n.o.t.k. 010-711448.
R 46 ƒ 4.500,- Tel. ha 18.00 uur 010 ƒ 6950,-; Ford Escort 1.3 L,
T.k. V.W. BUS bj. 73 1e eig. -767683.
■•■■■..■
'R46 76, ƒ 5500,-; Fiat 127 Special,
66.000 km/ pr ƒ 1750,-. T.k. OPEL REKORD, bj. aug. 76, ƒ 3950,-; Mini 1100 Spe078-183513. '•■'■".
R46 78, 78.000 km, met LPG, cial, 77, ƒ 5250,-; Opel Kadett
■
luxe
m'77 metal- Glenn Millerstr. 43, Bergen op' City GL, 77, ƒ 7250,-; Opel
MINI 850 de
Ascona 1 6 S, 75, ƒ 4500,-;
bruin, 35.000. km. roest
Zoom, tel. 01640 35606. Pr. Peugeot
504
78,
schadevrij nw. bnd. ƒ 3.995,-. ƒ13.000.R 46 12.500,-; Renault Tl,
16 TL, 78,
078-183513.
R46 VW KEVER 1303 S. type 1973. ƒ 8950,- Renault 16
TL, 78,
ƒ
2 CHEV. IMPALA hardtop 8 Pr. ƒ2.250,- Tel. 01803
ƒ8250,-- Renault 16 TX, '77.
.'cil. autom. op gas Bj. 75 kl. 5513.
■ R 46 ƒ8750,-; Renault 16 TX, 75,
met.
grijs. , pr. ƒ 4750,-. T.K. RENAULT 16 TL, LPG, ƒ 5750,-; Renault 12 TS, 78,
R46
078-183513.'■'.'
radio, aug 1974 ƒ 2450,- 010- ƒ8500,-; Tenault 12 TL, 77,
4 TOYOTA COROLLA 1200 772733.
R 46 ƒ 6500,-; Renault 6 TL, 76,
de luxe. bj. 74 65.000 kl. oran- TAUNUS 16L oct '77 4d. LPG ƒ 4500,-, Inruil en financieje alles 100% Pr ƒ 1750,-. 55.000 km i.z.g.st. ƒ7950.- ring. Lange Haven 34—36,
Schiedam. 010 263899. DonR46
078-183513.
.
.
010-328135.
R46 derdag koopavond.
R46
3 TOYOTA CARINA 1600 de VW
Tel. PEUGEOT 504 GL diesel, 76,
KEVER
71.
bj.
1200.
luxe bj. 75 kl geel 70.000 010-811412.
R46 zeer goed," ƒ 7600,-. Bovag
pr
i.z.g.st.
ƒ 2500,-.
'R46 LANDROVER 109 Stat. wa- garantie. Joziasse, tel 010
078-183513. ■
'::
R46
gen, Diesel, 2 jr. jong, gewoon 220927..
OPEL KADETT de L. nov. 77 nieuw, desgewenst m. ANWB
en
GLS,
Vlekkeloze
SIMCA
1100
40.000
roest
km.
oranje
rapp., vr.pr. ƒ 19.250. Evt. ruil
bj. 75, altijd binnen gestaan,
schade niet aanw ƒ 7250,-. kl. auto mog. Tel. 03486
"■-'•>
078-183513.
R46 2764.
, ..■■■■:•
R46 ƒ 2.450.010-650815...-.- R46
MERCEDES 306 D verh. en ALFA
TALBOT 1308 GLS, dcc. 78
ROMEO ALFETTA 2000 LPG
verl. ideaal voor campeergas instal., 38.000 km.,
km.
Lux
28.000
met.
groen
auto. 75, tel. 01860-5454. . Top 185 km 14 mnd oud Nw. bruin metal., dure uitv. spoed
'
. .
8495,-078-183513.
R46
R46
Prijs 26.500 voor ƒ 17.500 010 ƒ
;
:
.
met.
groen
Aut.,
78,
728
46
Iste
ëigrßMW
518,
BMW
R
-329037.
Part.
bj. tytel. 01860-5454.
R46 CHEVROLET
CONCOURS pe 76; km.st. 57.000,' kl. met.
MERCEDES 280 S Aut. div. Luxe 1977, autom, duurste grijs, blauw ler. bekled.,
extra's77.tel 01860-5454.
uitv, 4 drs sedan kl wijnrood hoofdsteun, 4 'drs.,'- radio:
■»-.-■-■
R46 metall. 42000 km. 1 eig. bij- cass. ree; gas - install., pr.
010-118763.
R46
ƒ
PEUGEOT 504 GL. schuifdak, zonder mooie staat 12250,- 8450.-.
03405
Bildt Auto Bunnik tel
FORD Taunus 2.0, 78 met
77. ƒ8.750,- Tel. 010
i
R 46 LPG,; 4 deurs, 51.000 km.
323663/01856-2827.
R46 1882
keur. toeg. Vr. pr. ƒ 8950,-.
Monarch
FORD
MERCURY
PONTIAC
Firebird
T.k.
Esprit
010-702923. '•-•■'
R46
22-11-77, 8 cil. aut.. kl.zw.. Ghia 1975,'autom,'duurste
uitv, 4 drs sedan 76000 km. 1 T.k.a. FORD Granada 2800
ƒ 14.500.Tel.olo-621621.
Tel.
:-■';•'■■
■■•■:■
R46 eig, kl metallic bruin, onberis- GLautom. bj.:nov.- 77.'
. 'R46
7250,- Bildt Auto 01880-11727.;
staat
pelijke
,Voor liefhebber, van particu- Bunnik tel 03405-1882., R46
AUTOSCHADE!!! 1e klas werk
lier VW Kever, bj. 1967, als 2e
en .voordelig. Bel 01880speciale
AUTOBANDEN:
aaner
auto gebr. Ziet fantastisch
R46
uit, km.st. 82.000, rep. nodig biedingen. Reparaties balan- 19967.Voorvrijbl.ini. ■
aan recmcil., en uitlaat. Pr. ceren, gebruikte banden, ac- Spoed! T.k. MATRA BAGHEEƒ 500.Te1.010 -743562. R46 cu's, enz. Wisselba/Kl *BV RA S, 1974. JPS-uitv. I.z.g.st.,
R'dam: Persoonsdam 14, tel.
kant.uren
FORD Taunus 1,6 L, bj. '76, 010 842233, Sch'dafn, Raam vr.pr. ƒ 6.950,-. Tel.privé
010
305139.
010
'te.a.b.,' km.st. 55.000. Tel. 26,'.e1.010-26555546
R
-194220
R46
010-266243.
R46
'\
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1976 tot 1977

Toyota Sportwagen.

.".'

1976
Peugeot 304. . ; 1976
Peugeot 504 GL aut.
.;y ■■:..
1975
Simca i 1308 'GLS mcl.
.

......

'.

:

.'.

.

;;

...

.

.1977 en 78
Simca 1307 S.:
1976
gas

;

Mazda 323 ES i,.,
1978
•'.■'.
Mazda 616 mcl. gas
m*S?\ :.':■'.-.'. : 1978
Alfa Sud 32.000 km 1977
Hyundai Pony.... 1979
1978
VW polo
R46
}
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dcCAsioNs
FIRSTCLASS OCCASIONS
Toyota 1000
, 74/76
Corolla 30 de luxe . 76/77
Corolla 30 Hardtop.... 75
Corolla 30 Stationwagon 77
.

....

Carina de luxe. -76/77/78
Carina ST, nieuw model 78
Celica ST Coupé '.*'.' :
73
.77
Celica GT Liftback
Cressida Hardtop :
.'

+

autom.

;

.'.
.

.

....

77

-

■

'

Corona Mark II Hardtop aut. '75
CoronaMark II de luxe 75/77
.',75 3.2.0 injec
Hi-Ace Commercial
..autom. combi/
Div. inruilauto's niet garantie coupé '75 ƒ 8750, Mitsubishi
Sigma 2000 GLX versnelt. 77
Renault R 5 GTL
nov. 78;
ƒ10.500 ƒ 7750, Renault 5 TS 78
Renault Rl 2 TL 78 ƒ 9.500 ƒ 10.900,VW Golf LS dcc 74
Datsun 180 877
ƒ 10.750 zeer mooi ƒ 3950, BMW TouDatsun 160 877 . ƒ 9.500 ring 1802 bj. '74 ƒ 5900. Ons
Aelbrechtkade
Datsun 120 V.77
ƒ ; 7.500 adres; . '
BMW 1502 77. .
ƒ 11.500 160-153, R'dam-West. 010
774660. Vrijdagav. geop. tot
Austin Allegro 1300
R46
Special 79. . . . ƒ 8.250 21 u.
Simca 1308 GLS 78 ƒ 9.250 Prachtig sportmodel te koop
Peugeot 305 SR
LANCIA BÈTA 1600 coupé
ƒ 14.750 eind 75. Alle.s erop en eraan.
Grand Comf. 78
Opel Ascona 1.9
Zilvergrijs met zv/art.ANWB
de luxe 78. ir. ;
ƒ 11.250 gekeurd ƒ 7500.- ,Tel. 010
Opel Ascona 4 dr.
656155. :■■.'■■■■. ■<■-: ■
R46
1.6 de luxe 76.
ƒ 9.500 SAAB 99 LEA 3.20. Injec
1000
Luxe
Mini
de
autom. combi/coupé, bj. '75,
autom. 79
-f 8.500 kl. oranje,
mooi. ƒ 8750.VW Passat L75
ƒ 7.500 Autobedr. zeer
Erasmus.. 010
en
Inruil financiering mogelijk 774660. ' ■-■■■•■■'
•■■ R46
MITSUBISHI,: Sigma ; 2000
GLX 5 versn. bj. 77, 28.000
DUNANTGARAGE km,
kl. groen metall.; schadev.
ROCHUSSENSTRAAT22111.0.GE8) ƒ 7750.- Autobedr. Erasmus,
DUNANTSTRAAT 22-40 (bi| de Coolhaven) )10-774660.
R46
,
• y TEL. 010-76 0166 R DAM
.''
3
0RSCHE 924, juni 78, kl.
PEUGEOT 304 GLD, 1978. wart, 20.000 km, Mercedes
Te 1.01860-5367.
■ R46 280 C Coupé; autom.; juni 79,
PEUGEOT 404 75, ƒ2650.- <l. groenmetall., 14000 km.
'
,
R46
Peugeot 504 76. ƒ 5950.- Alfa 310-774660.
Sud 77, ƒ 5850.- Fiat 128 NATAL GARAGE BA. enige
1100 L; 77, vanaf ƒ 3950.- str. gecontr. occasions 3 mnd.
Fiat 1100 3-D coupé 76, of 10.000km voll. schr. gar. op
ƒ4950.- Simca 1100 Tourist arb.looh, onderd. Inruil én
'75, 5-D ƒ 1950.- Simca 1100 fine mog. Chevrolet Malibu
74,4-D. ƒ 1150.- Peugeot 204 Estage 76 op gas ƒ 9950.D 76, ,ƒ 1250.- Isaac Hu- BMW 520 eind 75; op gas
.
bertstr.
105.'.
TEI. ƒ 8950.p Citroen GS 1220
133699/672747. V
R46 Club Break, eind 77 op gas
T.k. GS CLUB Break, bj. 78, ƒ7250.- Alfetta: 1.8.eind,76
40.000 km. Pr. ƒ 10.000. Tel. ƒ6950.- Alfa-Sud -Tl '77
Horizon 1.3
010-227219. x
R46 ƒ 6250.- Chrysler
LS T79, 10.000 km ƒ 8500.VOLVO 242 GT, febr. 79,4 ciL Alfa .1300 GTV. eind 75
injectiemotor; overdrive, trek- ƒ 6250.-Ren 12 TL 77 op gas
haak, licht metalen wielen, ƒ 6750.-BMW 2002 autom. 72
stereo radio etc. 40.000 km.; ƒ 2650.- Lancia Bèta 1-400 75
Nieuwpr.
ƒ38.000,-. Nu ƒ 3500.- Ford Capri 1600 GTR
ƒ24.750,Tel.- 010
eind 73 ƒ3450.- Skoda R
323663/01856-2827.
R46 11 OS Coupé 77 ƒ 1950.- Ford
PRINCESS 1800, bj. .76, 1e Granada. 3.0 autm. 74
eig., i.z.g.st., met gasinstall.', ƒ 3950.- Opel Manta mot. detel.olo-197876.
R46 fect 72 ƒ 950.- enz. enz. Natalstraat 6-10 R'dam-Zuid.
RENAULTS 4 TL kopen van 010-852737. '.-'
R46
ƒ5OO tot ƒ 5000.. Gar. Jan
vr.pr.
t.
74,
ƒ
1150.
FIAT
127.
Gr
Hoogendijk,.
Visserijstr.
Landman, Bergpolderstr. 54,
- tel.
010 .
69b,
R46
R46 010-656960.
159715/370505.
Ford
TAUNUS
combi;
.
bj.
BEDFORD Camper,. LPG, T.k.
76. I.z.g.st. Tel. 010-144269.
i.pr.st., t.e.a.b Inl. 010
■>- ■ R46
E.P.deGroot.:,'--.■•
774609.
R46
4 y TL,
1975.
Van part. t.k. RENAULT T 14 RENAULT
km,
goede staat; kl.
50.000
in
pr.
78,
19.000,
km.st.
TL
r
ƒ 8.750.-., 010-775524. R46 wit-Tel. 078-170560. I R46
Prachtig
t.k. LANsportmodel
Part. zilvergrijze MERCEDES
280 E autom.; bj. 73, pr. CIA Bèta: 1600 coupé, eind
75, alles erop 'én eraan, zilr4.500.-,te1.01807-18164.
'
' :R46 vergrijs met zwart, ANWB-ge■•'.'••
keurd. Prijs ƒ 7500.- Tel. 010
FORD Capr-i 2300 GTR, 74, -656155. --;,;
R46
86.500 km., i.pr.st., z.g.a.nw.
banden, uitlaat, radio-cass., AUSTIN Allegro 1100, type
77, geel, ƒ3650,- mr. mog.
ƒ 6.800.-. Tel. 01880-16213.
■■'
:■-..-■■.
■'■ . ..R46 010-736106.■■■--. .
R46
MERCEDES 200 D, 75, pr. FORD Capri 1600 GT.T974,
zwart; ƒ 3750,-. mr: mog. 010
ƒ 10.000.-Tel. 010-767758.
'
R46
VCLVO.66 GL, dcc. -77, -736106.
MITSUBISHI
Celeste 1600 ST,
km.,
37.000
uitst. ANWB-rapp.
aanw.,' ƒ 7500,-. 010
type 78, ƒ 7950,-.lnr.. mog.
202469/254146.'-'-' ■ R46 010-736106. ■~'■,'■ ■,;.-'. R46
Gar. BASKO b.a. Citroëns met VW PASSAT de luxe, type 76,
3. mnd. gar. CX 2400 GTI okt. met. brons, ƒ 4750,-. mr. mog.
78 ƒ 22.500.-. CX 2400 Pallas 010-736106. ■..'■■
R46
79 ƒ 22.500,-. CX 2500 Diesel V.W.STATIONCAR.I97I. Pri78 ƒ 20.500,-. CX 2200 Diesel ma wagen ƒ 500,- tel. 010
78 ƒ 19.500,-. G Special 78 199113.
R46
ƒ 8750,-. :GS Special -77
Van
part. REN UJLT 5 GTL,
ƒ 7750.-. GS Pallas nov. 76
ƒ 7250,-. GS Club Break 77 20.000 km. 7£, tel. 01802
R46
ƒ8250,-.' GS Special Break 17630f2744.
75 ƒ3950,-. GSX2 76 BMW 320,, bj. .77. km.st.
ƒ 6250,-. ' Inruil ' en ■ financ. 54.000. - Alle - keur. toegest.
mog.' Charloisselagedijk i 660 autom. pr. ƒ 14.500. kl. beige,
Rotferdam.olo-811967. R46 te 1.03475-2328.. - V-R46
.
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bestel 79, Mercedes 307 D
79. Honda Accord 79. Citroen CX 2500 D '79, Opel Rekord 20 S aut. 79, Opel Kadett
79, Renault 12 combi 78,
Oldsmobile Cutlass coupé
78, Mercedes 200 D 78, Ford
Escort 2000 RS t.79. Peugeot
J 7,78, Ford Transit Camper
78, VW Camper 78, Morgan
4/4 78, Porsche 911 SC Targa 77, Opel Commodore aut.
'77. BMW 525 aut. 77, Peugeot 504 L diesel .77, Mercedes 240 D aut. 77, Mercedes
250 aut. '76, Mini Clubman
76, Renault 5 TL t. 77; Mercedes 240 3.0 aut.V76;,VW
pers. bus '75, Mercedes 200 D
'74,'Hanomag F 35 .74, VW
bestel, 76, ! Renault'l6 76.
Simca 1100.76, VW Pick-up
71." Mercedes' 200 D '66.
Automobielbedrijf . S GEBR.
BÜCHNER BV, Berkel ZH, tel.
01891'
gar 2697, privé
R46
3516/3942.
J. J. LAM biedt aan met garantie Ford 1600 L 76 ƒ 6760.
Datsun 160 B de luxe : 77
ƒ 8750.' Renault 5 TL 75
ƒ 4500, Peugeot 104 78
ƒ 8750.- Peugeot 304:.'74
ƒ 3250, Opel Ascona Kombi
'73 ƒ 3500, Citroen G Special
78 ƒ 9250, Opel Rekord 1 900
LPG 76 ƒ 5750, 2 x Austin
Allegro '75, '76 v.a. ƒ 2750,
Toyota Corolla' 75 ƒ 4250,
Renault 16 TS'74'ƒ 3750,
Audi 80 73 ƒ 850. Inruil en financiering mogelijk. Geopend van 10.00 tot 18.00 uur.
Willem . Beukelszoonstraat
14a, in het centrum van Vlaardingen. Vrijdag koopavond.
010-357554.
R46
Autobedrijf ERASMUS b.a.
jonge auto's tegen betaalbare
prijzen, degelijke garantie,
ANWB-keuring toegest.,; directe financ. .Toyota: Celica
2000 ST liftback '78 ƒ 13500,
Toyota Celica 1600 ST. 5
speed 76 ƒ 6950, Toyota Corolla 30 hardtop coupé 78
ƒ 9750, Toyota Corolla 30 luxe 4-dr., t. 78 ƒ 6950; Toyota
Corolla 1200 75 J 3450,Ford
Fiesta Luxe 78 ƒ 8400, Ford
Escort 1.1 .76 ƒ 6400,. Ford
Granada 2.8 GL 2-dr. nwste
model bj. '78 ƒ 16.500, Ford
Granada - 2.3 L' coupé '77
ƒ 9500, Ford Granada 2.0 GL
coupé 77 ƒ 10.500,,Opel Rekord 1.9 4-dr. nwste model bj.
juni '78 ƒ 12.500, Opel Commodore 2500 S automaat; bj.
'77, LPG-install., 4-dr. ƒ 9500,
Opel Kadett Spec jubileum
uitv. zeer mooi, bj; 75 ƒ 5250,
Alfa Alfetta 1.6 GT, coupé '78.
ƒ 15.600, Porsche 924 78 Rl(
zwart ƒ 28.500, Porsche 911 S
coupé 75 elektr. schuifd.
ƒ 24.750. Mercedes 280 C
coupé autom. 15.000 km juni
79, Mercedes 240 D t. 79
elektr. schuifd., Saab 9.9 LEA

-

—
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•

,

spec. type '75.
trekh.,.'- uiterst : zuinig. ' Pr.
ƒ 1150.Tel. 01806-2783. R46
CITROëN CS 2000 Break Super," stuurbekrachtiging 76,
ƒ 11.950,-.
Tel.
010 .
323663/01856-2827.
R46
OPEL Ascona 1.9, z.g.a.nw.;
aug. • 78, geel 37.000. km,
ƒ 9250,-.Te1.010-550159. ■:.
-■•■..
R46
T.k; TRIUMPH Spitfire 1500
TS, ■-'76. ■ Pr. ƒ 6.500.. Spec.
uitv. 076-141686.
R46
CITROëN CX 2200 Pallas, lederen bekleding, stuurbekrachtiging,; 76, ƒ11.950.Tel. 010
323663/01856
2827. ■
R 46
Techn. buro DE MAAS b.am. 3
mnd. schr. gar. allé wagens
door; eigen monteurs; nagezien.' Alfa V' Romeo
GTV
ƒ 3.950.-: Alfa Sud 74 ƒ 900.American Javelin autom. m.
LPG' 73 ƒ 4.750,-.; American
Matador autom. m." LPG'7S
ƒ3.250,-. BMW, 2002, 75
ƒ 5.250,-.'BMW 2500 autom.'
75 ƒ 4.900.-. BMW 520 74
ƒ 4.750,- BMW 3.0' .73
ƒ 3.250,-.' Citroen club -74
180 ,73
ƒ 2.250,-.Crysler
-

-:

~

'

-

-

"

'.

*

ƒ 1.100,-. Datsun 100 A luxe

74 ƒ 2.650,-. Datsun 200 L 74
ƒ 1000,-. Ford Mustang 112X
'75 ƒ.5.900,-. Ford Capri 11
1600.75 ƒ 5.750,-. Capri 1700
GT 72 ƒ 1100,-. Ford 15 M'7o
ƒ 500,-. . Honda Civic '76

-

fin.mog. "x\-

>-■■■■-

R46

,

PEUGEOT- 504 GL „78, met
sch.dak, i. pr. st. 010 202366.
. ■.
»
-R46
-

'

.:

..-•

■■■~.,

BMW 1502 bj. '77, kl. groen,
60.000 km.; zr. mooi, met gar.
Dunantgarage. Tel. 010
R46
760166. ■:-:■• '■
-

RENAULT R 5 GTL; bj. nov.
'78, kl. groen, 10.000 km. ; met
gar. Dunantgarage. Tel. 010
:
R46
760166.
PEUGEOT-. 305. SR .grand
comf, bj. 78, kl. zilvermètallic,
44.000 km., met gar. Dunantgarage. Tel. 010-760166.

,
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-

R46
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v.a. ƒ 3950,- Kadett caravan,
'75 ƒ59,50. Opel Kadett 75
ƒ 8750-.Te1.01890-6647.
78, ƒ 7950,-. Inr. mog. 010
R46 ƒ 5500. Princess 1800 HL '77
-

-

R46

:

LPG

-

ƒ 5950.

Opel

J

Rekord

RENAULT 16 TL, 1e eig., 9e 1700 76 LPG ƒ 4950. Peugeot
mnd. '77, LPG, ƒ 6750.-. Tel. 504 LPG 72 ƒ 1950. AlfTSud
•■•■-'
R46 '75 ƒ 7950. -Toyota, Corolla
010-652210.
EURO AUTO
JAGUAR XJS, nov. '78, '74. ƒ 750. Toyota Corolla 30
EuroAutoServiceheeft.
?J 25.000 km., rood, ƒ 45.000,- '76 ƒ 5500. Ascona 16 S dcc.
gemiddeld zon 60 Tl
I
occasions in voorraad.
mcl. BTW. Inr. mog. Tel. 010 '72. ƒ2950. Allegro 1300 S
y
'n Ruime keus in zowel I
R46 76, ƒ4750. Fiat 124 dec;'73
202469, b:g.g.254146.
I
Amerikanen ais Euro1500. Renault 16 dcc. '75,
I
peanen, staan gewasCITROËN CX 2500 D 78 f 2950.
Vauxhall Viva Spec
sen en gepoetst klaar $\
f
km.st.
- 60.000,
ƒ19.500,*d
voor een proefrit.,
75, ƒ 3500. Austin Allegro
na
uur.
010-808026
6
R46 1300 S 4 drs. '74 ƒ 2950. Opel
Hou 'm netjes die
i TOYOTA Celcica ST. 75,
nieuwe wagen.
Ascona '73 ƒ 3950. Opel Adtijdelijk
biedt
I
E.A.S.
Kadett Combi,. 77. miraal 2.8 '74 ƒ 3500. Alfa Sud
iedereen die een occa- ■ 5 ƒ5450,-.
ƒ 6450,-. Opel Ascona 2x, 77, 75 ƒ 3500. Datsun 180 B '75
sion koopt een gratis 10 I
1 v.a. ƒ 7450,-. Opel Rekord 19,
RITTENKAARTvoorde
ƒ 1950. Mini 1100 Spec. '75
wasstraat! '-■\^-~ —5^
4 drs. 76, ƒ 5750,-. Volvo 66 ƒ 3950. Ds 23 Semi-autom.
DL, 77, ƒ 5750,-. Volvo 66 DL, LPG 74 ƒ 5750. Citroen D su76 ƒ4450,-. Honda Accord, per 5 '73 ƒ 3950. Opel Rekord
79 ƒ 12.250,-. Datsun 100 F II, 2100 D 4 drs. 75 ƒ 5950.
assortii Een greep uit ons
'79 ƒ8450,-. VW Golf, 77, Vauxhall Viva '74 ƒ 3500. Ford
.
»
Vi ment:
ƒ 7750,-. Renault 14 TL 77 Capri 230 GTR 73 ƒ 3900.
ÓldsmobllaCuliiss Oietel
Rood metallic 79
ƒ 7450,-, Opel. Kadett, .74 Fiat Mirafiori '75, ƒ 3950. PeuCh«vrol*t Ccprlce LPG
Bruin metallic "77
ƒ 3950,-. Peugeot 304 GL, 74 geot 504 Tl 2 x '75 ƒ 4950.
ChavroletCapric» Station
wagon Groen metallic '77
ƒ 2450,-. Vauxhall Viva, 74, Skoda LPG 77 ƒ 2950. BMW
Chevrolet Nova LPG
ƒ 1450,-. Opel Commodore, 1802 '72 ƒ 3750. Mazda 1300
Blauw metallic '77
v
Volkswagen Sctrocco
'73 ƒ 1750,-. Skoda 100 DL, 74 ƒ 3950. Triumph Dolomite
Camel metallic '77
'77 ƒ 1950,-. VW Passat, 74 75 ƒ 3950. Ford Escort 1.3 L
ƒ 1750,-. Opel Commodore, 74 ƒ3950. Ford 1600 L '74
'68, ƒ 650,-. Citroen Dyane, ƒ 2950. Automaten: BMW 3.0
'71 ƒ450,-. Inr. fine gar. S 74 74 ƒ 5950. Combi'sDat010-261797..' : ■"
R46 sun 180 B '75 ƒ 4950. Inruil:
OPEL 2100 Diesel 4 deurs km. diverse auto's v.a. ƒ 250. Ford
bj. 76 65000 metallic blauw 1600 L 73 ƒ 1500. Ford Capri;
na 17u. 297140 ƒ 5.700,-. R46 schade 72 ƒ 1250. Inruil en financ 3 mnd.'garantie. VrijBESTELWAGENS "FiatyT dagav. koopay. j3e Indus1978,-Leyland Sherpa diesel triestr. 3, Vlaardingen, tel. 010
's Gravelandseweg 408 I
1978, gesl.best. Ford Transit -353384..
B
SCHIEDAM
R46
I 1977 76.75 74:'Gesl. best.
tel: 010-378444
OF-'
Bovagautomobielbedrijf
Ook zaterdag geopend I
V.W. bestel 1977 76 75 74, FENBERG/V.D. HAM biedt
ook Pick-Up dubbel cab.,
gar. Alfa RoMercedes 608 D; 306 D. 206 aan met Bovag
VAUXHALL Chevette Comf., D, gesl. bestel ook lange
meo Alfette 16.77 ƒ 6950, Alen
m.j 78, bruin metal., 20.000
Citroen CV 400 K fasud dcc .77 ƒ 7950. BMW
km., abs. alles nw. ƒ 4995,- korte uitvl,
1976,
Bedford Bestel 320 nov. 76 ƒ-12.750. FordFi'.-;■'■ R46 bestel:
078-183513.
L 77 ƒ 7950.' Opel
1977 75 gesloten en open esta 1100
Automobiel
Garagebedrijf bak, Ford Diesel 509, Diesel Kadett spec. 78 ƒ 8950. OldsHULSPAS B.V. biedt aan met 74, open bak,- enz. enz. Bildt mcbiel Cutlass salon Diesel
Bovag-garantie bewijs: Volvo Auto Bunnik, Provincialeweg 79 ƒ 19.250, Ford 1600 GL
264 GL 75. AMC Hornet 77. 114, Bunnik, tel. 03405 -1882. 4-drs. 77, ƒ 8950. Ford Escort
76 ƒ6950.
' :■Mazda-121 coupé 78. Audi .■■-.
R46 1300 L m. LPG
100 S 78. Datsun 100 AF 2 T.k. VAUXHALL Cavalier aut., Ford Escort 1300L 75 ƒ 5750.
Mini 1100 Spec. '78 ƒ6750.
78. Renault 16 TL"76. Tau- bj; 78,. ±y 51.000
km.. Mercedes 280 C coupé-74
nus 2.0 GL 76. Taunus 16S
78. Ford Escort 1300 L 76, ƒ 12.500.-.010-351568. R46 ƒ.11.750. Opel MAnta 1900 S
Renault 5 TL 77, Renault 4 TL Van part. FORD,Capri. type '76 ƒ 8950. Opel Ascona 16
76, Mini 1000 76. Opel City 1600 GT, 76, coupé fast back, '76 ƒ 7950. Opel Ascona 1600
76. Opel Kadett 76, 77. Ford 3-deurs, 42.000 km., i.st.v.nw., S m. LPG 75 ƒ 5250. Toyota
Corolla 30.-.12"76 ƒ5950.
Fiëste 77. VW Golf 75. Toyo- prijs ƒ7450.- 'Tel 010
R46 Toyota Celica 1600 St. Coupé
ta Corolla 76. Opel Acona 16 182335.
S LPG 76. VW Passaat LPG Van part. MAZDA type 929. bj. 78 ƒ 13.750. Volvo 145 luxe
77. Inruil Fiat 127 3 deurs '75 1/11/74, 60.000 km., i.z.g.st. 73 ƒ 4950. Inruil en financ.
mog. i Geopend van 9-18 u.
ƒ1650,- Opel Kadett' 72 Vr.pr. ƒ 6500.-. Tel. 010
$
1450,-. Morris 1300 coupé 663307.T17en18.30u.R46 Vrijdagavond tot 21 u. 5e Industriestraat 41, hoek Taan73 ƒ 750,-. Inr. fin. mog. PolGL,,78,
FORD
Escort
1300
derijstr. Vlaardingen, tel. 010derlaan 75, tel. 010 842010. 38.000 km,
ANWB-rapp., 346636.'
R46
R 46 ƒ8750.-. met
■: .010
Ouden
biedt
CITROEN
Den
T.k. weg. vertr. VW GOLF L 202469/254146.
R46 aan Ford Taunus 2000 L 78,
70.000 km. 1975, ƒ 3900,- teL
l.g.st.'lelijke Eend 2 CV 4, bj. Honda Accord autom. 77,
. R46
010-505499.
'75, kl. blauw. Vr.pr. ƒ 2450.-. Opel Rekord 2100 diesel 76,
PEUGEOT 504 TIM 77, groen Tel. 078-140121.
R46 Renault 14.TL ,78,: VW Golf
metal., schuifd., electr. ram.;
1e eig. RENAULT 20 TL 77. diesel 77,2 CV/Dyane, Ami 8
stuur bekr.," ƒ 7450,- 078
km., veel extra's break, GS en GX in diverse ty183513.
■ --'~■ R46 58.000
pen, CX 2500 diesel 78, CX
ƒ 7350.-.Te1.010-552188.,
2400 familiale met LPG 78,
' ; . ■.•-':-■- .•.--•-.'R46
T.k. SAAB 96, okt. '76, 36.000
23 inj. Pallas 74. Nu één
DW
11.900.Inl.
01885
km. Vr.pr. ƒ
FORD Transit Bus m. banken, jaar garantie op hydraulisch
R 46
-3483.
i
3500.Tel.
010
bj. 74.' ƒ
veersysteem van GS en CX.
CITROËN GS blauw, schuif- 163287.
R46 Eurocasion, ANWB-gekeurd,
dak, gasinstall. 1976. In zeer
goede staat 4750,- Tel. 010 CITROËN GS Break Club 76, met volledige garantie. Ook
in perf. st. ƒ 4250.-. 078 goedkope inruilwagens.' Kip.
228687. •
R46 geh.
132614.
R46 straat 31, Rotterdam, tel. 010
Zeer fraaie BMW 525, bj. 75,
tot 21.00
FORD
TAUNUS
1.6
75 14.44.00 Vrijdag
bj.
kmst.
76.000, ■ ; wijnrood, zeer
:
uur.
R46
en
perf.
mooi
st.
in
■
grijs inter. pr ƒ 8450. 010
245 DL stationcar. 5
R46
ƒ
4250.-.
078-132614.
VOLVO
669617. . ■■' -■ ■ R46
1500 drs. luxe Iste eig. bj. type 78
T.k; van part. 1e eigenaar AUSTIN -ALLEGRO
km.st. 58.000 kl. geel radio.
75,
rood,
kl.
Spec.
speed,
5
BMW 323 I. bj. .78, kl. met. zeer mooi en
Pr. 15.950.010-136490. R46
3100.-.
goed
ƒ
blauw, voor en achter spoiler,
078-132614.':.
CITROËN Dyane 6, juni 75,
stereo radio-cass. antenne in
2.000. Tel.
de ruit, sportwielen en alarm- T.k. DATSUN 260 O hardtop, 67.000,. km., ƒ
:
■■■
R46
inst. ANWB keuringsrapport 6 cil., groot model. bj. eind 74. 01892-6305.
rev.
met
aanw. Vr.pr. ƒ 23750. Tel. 010 Vaste pr. ƒ 3000.-. Tel. 01890 FORD 1600 eind '71
nwe. uitlaat, t.e.a.b.,
R46 motor
-513970..
R46 5036.
R46
T.k. van part. CHEVROLET 2 x RENAULT 5 T.L., Dec. 010-515660. ■
Nova, bj.' 77, kl. blauw, gas- 1978. 30.000 km. -." geheel FORD Brougham LTD. 73 8
inst.; trekhaak
luchtvering. nieuw! 3 mnd. Bovaggar; Ad cyl. ; allerduurste uitvoering,
Vr.pr. ƒ 8250. Tel. na 18 uur Monster 8.V., Damstraat 14; zeer gave staat; ƒ 3975. Tel.
R46
010-502335.
R46 Dordrecht. 078 -161510. R46 071-412233
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'Auto 1 '

in elke prijskl. 010 -766765: Ook 's avonds.
R47
Gevraagd:DAF'S 66 en Volvo Uw AUTO verkopen? U belt en
66. Contante betaling en vrij- wij komen direkt met contant
waarbewijs Tel.; 02977 ■ geld, 010- 862595/850309,
R 47
24229. -■"•"
Bovag-garage vraagt AUTO's'
elke prijsklasse. Hoge prijs
Auto-vernietigihgsbedr.
vraagt SLOOPAUTO'S, gratis contant geld. 010 263899.
afstandsverklaring. Eigen
sleepservice • binnen ■■■ 1 uur. AUTO'S gevr. van '70 t/m '80,
Hoogstr. Prijs contant geld'
.
Tel.olo-261550.
R 47 010-855317.,
.
R 47
T.k. weg. ziekte Gova WIN- GROOT BOY.
autobedrjf geeft
KELWAGEN, 8 mtr. t.e.a.b.
R 47 hoogste prijs voor uw auto v a
Tel. 01830-22831. A
'76010-774660
R 47
GARAGE BEDRIJF, vraagt
van 70~tot
auto's hoogste prijs, contant Gevraagd AUTO'S
contant
.R47 '79.' Hoogste ' prijs, '■
geld. 010-852737.
geld. 010-843611.
r 47
Part. vraagt t.k. van liefst 1 e Autosloperij DE
ZAAG geelt
Kadett
CITY de
eig. ■: Opel
: hoogste • prijs
voor uw
"bj.77".1n1.015-571189. . - sloopauto.
Teven
afstandsR47
verklaring.olo-201897. R 47
Heeft u direkt GELD NODIG?
Wij kopen uw auto, event'met De Populier, tel. 010 201487
schade. •
010
•■/■■■i~ Wij halen uw WRAK en geven
R 47 u een afstandsverklaring. R 47
255058/764532: .
-

'

'

■:;;■

Groot garagebedrijf geeft de hoogste prijs voor uw

:

-

--

Personenauto's te koop gevraagd

PERSONENBUSSEN. : o.a.
V.W.-1976 kleuren; groen,
oranje, wit, Ford Transit 1977,
kl. groen,,. Bedford 1977, kl.
wit, noodluik, Bildt Auto Bunnik, tel. 03405 1882, ProvinyR46
~'-•-:--•:■- ■ ■
cialeweg 114, Bunnik. ' R46
T.k.a. weg. omst.heden: BMW BMW type 518 1976, kl. licht1602, eind 75, met LPG-inblauw, in bijzonder mooie
stall.Pr. ƒ 5450,-. Tel. 01803 staat ƒ 8500.-. Bildt Auto BunR46
-3852. ■•■..■-■•■••
nik.tel.o34os-1882., . ,R46
T.k. v. part.: TOYOTA CELICA
BMW 323 i; 5-'7B, kl. rood,
ST, bj. 73; kl. Gold Metallic km.st; 22.000, pr.-ƒ 19.950,met zwart leer dak i.z.g.st.
aut. 2-77, lichtR46 BMW 630 CS
Tel.olo-760957.blauw . met.," schuifd.; km.st.
FORD ESCORT: 1.3... GL 48.000, pr. ƒ 29.950,- tel. 070
■ Bedrijfsauto's te koop aangeboden
autom., bj.79, beige metallic, 292808 1 v.a.' i maandag-overgar.
km:,
met
Dunant
17.000
R46
dag. 070-470409.
500 gebruikte bedrijfswagens
garage.Tel.olo-760166.ï'»:. DATSUN 100 A,
76,
i.z.g:st.
bj.
■•■■--■:.:
R46
(500-used trucks)
pr. ƒ 4.250,- tel. 010 198556.
FORD GRANADA 2,3 L, bj. Mercedes Bus 206 D, bj. '75.
Vuren. Aan Rijksweg A 15 (Gorinbij
Kleyn-Trucks,
79, kl. blauw, met orig. gas- i.z.g.st., pr. ƒ 3.750,-Tel. 010chem-Tiel; afslag Leerdam). 60 jaar vertrouwd ko■' ■■■■->■
inst., 35.000 km., met gar. Du■■-■'.■-r- R46 pen.
198556.
Bel dus altijd voor Kippers, Bak wagens, Trai
010 nantgarage.'.' • Tel.
lers,
Aanhangwagens, Trekkers etc' even 01830
RENAULT
16
75
bruin
TLT
'■'■ R46
760166. ,''
metal. 65.000 km. uitl. goed 30044, telex 26072. '..,
■.; -j
\:K ':';,'.'.■■■%
1300
ALLEGRO
AUSTIN
onderh. ƒ 2750.- 078
Kleyn-Trucks-Vuren
leer 183513. .
Spec. bj.79, kl. bruin
R46
dak, 17.900km. Pr. ƒ 7750,-.
' '','
;"',:J ■; ',■ >
.■■■'£''
met gar. Dunantgarage. Tel. VOLVO 242 DL, dcc 77, LPG R4B
»

-

-

■

/

-

ƒ 4.900,-. Hond Civic 4 drs.
sed. aug. 78, bruin, 50000
'75 ƒ 3.500,-. Mercedes 280S 010-760166.
>'■.-.'-R46
schadevrij
radio,
r : Opel
km.Ts*
2.450,-.Manta
ƒ
BMW 525 Automatic; bj. ƒ 12.500,-. 078 -183513. R46
autom.74 ƒ 3.500,-. Opel Die- T.k:
1978, kl. ■ bl.. metallic Inl.:
sel 74 ƒ 3.250,-. Ascona
Corolla 1200 copé
08380-17865.
■ R46 TOYOTA
1600RS 74 ƒ 2.750.-. Renault
bj. 76, bruin, wit top 60.000
12 TL met LPG "75 ƒ 2.900.-. PEUGEOT 504 Ti 73. wit alt. binn.gest. ƒ 3650,-. 078
R46
Toyata Celicia 76 ƒ 5.750,-en schuifd., radio, ƒ 2250.—. Tel. 183513.
R46
75 ƒ 4.900,-. Toyota Carina 01804-25072.
'74
MERCEDES
280
S
autom.
1600 luxe '75 ƒ 3.250,-. Volks- PEUGEOT 104 '74,, 4-drs.,
LPG sedert 78 electr.schuifd.
wagenbus als nieuw luxe .72 i.z.g.st., kl. geel ƒ 2750,—. kopl. wiss. etc etc ƒ 12.995,-'
,
R46 078-183513.
ƒ 2:500,-. Inr. en financ mog., 010-654620.
R46
Wolphaertsbocht i'
'483.' BMW 320 6 cyl., kl. groen, juli AUTO'S
Gereed
in
spuiten?
R'dam(Z) open van
34.500 ', km.: p r . 2dg. • Tel. . 010
uur. Vrijdags 21 uur. 010 —' 78,
ƒ 19.500,—. Met ' Bovag-ga- 333238/333237of 290071.
-'■-.-•
855317.
R46 rantiebewijs.
010
. Tel.
MERCEDES 280 Coupé, .74, 830396.
R46 /\uto V.D. VEEN biedt aan: ReV . ■
nault 16 TX, '74 ƒ 6750. simca,
90.000, km.;
als
nieuw,
504
Stationcar,
bj. '1100, 74, ƒ2950.- Ford Esƒ 12.750,-.078-191902. R46 PEUGEOT
okt. '76, i. z. g. st. Pr.' cort, nw. model. 75 ƒ 5500.
DATSUN Violet, mrt. '78, ƒ 5.950,-. Tel. 010-256107. Chevrolet Monza 2
2 coupé
58.000, absoluut schadevrij,
R46 '75, ƒ 8950. Chrysler 180. '75
L.P.G. gasinst. ƒ 7800,-. 078
BMW 518, bj. 76. Pr. ƒ 2950. VW
Campingbus
-191801.
R46 T.k.a.:
6.250,—. Te bez. na tel. ƒ 2500,-Toyota Celica ST '74,
J
ASCONA autom., 76 ƒ 7950,-. afspr.olBo3-4217.
: - R46 ƒ 5950. Peugeot 304 GLD 77
Ascona 76, ƒ 6950,;. OpelKa- Prachtige MITSUBISHI Lan- ƒ 5750. Opel Kadett Spec 74
74-75-76-77-78,
cer 1400 GL. bj. .78. Pr. ƒ 4750. Opel Kadett Combi
736106.

l

\

7

-.

OPEL Blitz, 74, 6 cil., gesl.
trekh.-, ■
bestel met zijdeur
Klassiekers-..
ƒ 1.850,-.Tel. 01142-218..
•
Oldtimers
-■'
■
■ ■'-■■-':■■ ';■■■' R4B te
koop aangeboden
MERCEDES L 307 D pick-up
met open laadbak, 1800 kg. Volvo AMAZONE 122 S. 4 drs.
laadverm.. B-E rljbew. , 78. prijs ƒ 2700. Pijnacker. Tel
Tel. 01803-2644.
R4B 01736-4018.: ■■.■,!
R 49
MERCEDES L 306 D met l:g.st.& VOLVO 145 S, 1965,
alum. . volume > laadbak, pr. n.o.t.k.Tel. 03451 6242.
4 x 2 x 2 m. 75. Tel. 01803 ,-Uï-'..
;
R49
2644.
R4B
Dodge,
oorlogsjeep
en
WILLY
, v.a.
VW-BUSSEN
Div.
ƒ 3.500,-t/m ƒ 7.500,-73 t/m in orig. staat, gerestaureerd,
R49
'76. Tel. 01803-2644.
R4B ■44.Te1.01803-2644.
VW pers. bus met gasinstall., T.k.a. VW-CABRIOLET Kar'76±77-voor interess. prij- mann-Ghia, bj. dcc. '68 in
uitst.st.v.onderh. Pr. J 6.000,-,
zen. Tel. 01803-2644,
R4B tel. 010- 267277 na 18.00
uur.
VW BUSCENTRALE, alles in
.
'■■:•■■
R 49
showroom, 40 bestelpers.- Import Londense TAXI'S, zuibusjes en pick-ups. R'dam- nige diesel, v. v. Ned. kenteKralingen, Oostzeedijk Bene- kens, prijzen tussen ƒ 2500,
010 ,
13,
den
tel.
en ƒ 6000,- in zeer goede con
333237/333238of 290071.' dities.
'
■
R 49
~.'-■■.-.- R4B
T.k.a.
VOLVO
123
GT
bj.
'67.
VW pers. bus, 7.000 km., kl. f 9500.Te1.070-981611.R49
uitwerpluik,
met
luxe
oranje
uitv., nw. model, 6 mnd. oud. T.k. DAFJE bj.'6s. In pracht
Tel. 01803-2644.
R4B staat met kenteken, f 750
Tel. 04164 -1159. Niet op zonDODGE Aventure 300 pick-up dag.
f•■"■■"- -v.--- -*■•.■■ ■■■-■ R 49
met open laadbak; 3.000 kg.
laadvermog., 6 ci 11.,. benzine, T.k. een zeer mooie CHEVROnw. voor interess. prijs. Tel. LET bj. '49. met kenteken, Pr
01803-2644.
.■-.--;
R4B ƒ 9500. Inruil rhog. ook op jonge auto's. Niet op zondag. Tel.
FORD Transit Pick-up met 04164-1159. .-"-■■■•-■ - R49
open laadbak, 1.800 kg., B-E
T.k. een.DESOTO bj. '49. met
rijbewijs. 77 Tel. 01803
2644.
R4B invoer' papieren, goede st.
ƒ 6000. Inruil mog. Niet op
MERCEDES L 608 D bestel, zondag.Tel.o4l64-1159.
korte en lange modell., 75 ' -■-, ■-. ■ ■■■•■'■:
R 49
t/m 79, in div. prijsklassen.
uitst.
Pr.
VOLVO
Amazone
i.
Te 1.01803-2644. I
R4B
st. kl. rood, bj.
MERCEDES L 508 D bestel, tel:04188-1449.'63,' f 4.000,-,
R 49
+

v;J;ï

-

-

..

'

-

:.

kort model, evt. B-E rijbew.,
Een gave '72-iger 1300 GIU75/77. Te 1.01803-2644.
super met compl. gerev
VW dubb. cabine pick-up met LIA
1600 motor ■..+. div. onderd.

gasinstall., kl. wit, '76 Tel.
01803-2644.
R4B
MERCEDES L 306 D, dubb.
cabine, pick-up met open
laadbak, 2.000 kg.; B-E rijbew., 77. Tel. 01803-2644.
■
R4B
MERCEDES L 206 D, verlengd met lichte plaatschade,
70.000 km., 75. ƒ 4.750,-. Tel.

4.500,-,01827-3738.. R 49
Aangeb. ' i.v.m. emigratie:
VOLVO Amazone i automaat
donkerblauw, bj. 1965, nw
schermen, front, uitl., alles
100 %. ree. getect. en gek. In
•••■
fr.
. staat
ƒ 5.950,-.
01853-2033.
■ ■ R49
T.k.: Een compleet gerestauA-FORD bouwjr. 1930,
R4B reerde
100% in orde en bedrijfsze-

01803-2644.
BEDFORD bestel' dies., kl.
blauw, 77 interess. prijs,
ƒ 5.750,-. Tel. 01803-2644.
R4B
MERCEDES L 206 D, verlengd en verhoogd, stahoogte. kl. wit, 76. Tel. 01803
'
2644.
R4B
CITROËN HY bestel paardenwagen voor 2 paarden ingericht, 73, ƒ 7.500.-. Tel. 01803
-2644.'
R4B
VW PERS. BUSJES, bestel en
pick-ups in div. uitvoer, en bj.
v.a. ƒ 1500,- Alg. Bedrijfsauto
Combinatie,
West-Varken-

f

ker, rijklaar met Hollands kenteken. Tevens nog t.k. een in
onderdelen bijna complete
A-ford," bouwjr. 1930 met invoerbewijs. Inl. 01859-5917.

Z.\\

"

':'

: '

R49

';•

-

'

•-

■

Diversen

■

Rijwielen en

oordseweg 3-9

tel. 010

-

'

'f-;

bromfietsen

-

1000 Nieuwe RUW. m. lichte lakschade w.o. race- en
±

trimrijw.,[ lHoll.

,

sportrijw.,

vrouw- kinden- oma- en opa-

:
193170. R'dam. "'■
R4B fietsen. Hoge' korting. Alle
CITROËN HY 1600 bestel, merk.rijw. .voorradig, volle
40.000 km., kl. grijs, 1.800 kg., gar. en service. WalenburgerRB6
78.Te1.01803-2644. .
R4B weg 36,010-653223.
koop:
KREIDLER,
Te
'78
b.j.
Te koop wegens overcompleet: BEDFORD bestelauto. 1 kl. | rood metallic met veel
jr. oud, Ford Taunus 1600 L, 2 chroom. Prijs n.0.t.k... tel.
RB6
jr. oud, Besteleend, 4 jr. oud. 01864-1790.
Atlas, Schopenhauerweg 60, T.k. ZUNDAPP KS 50 ster/
Rotterdam Lombardijen. .Tel. schijf ƒ 1500,-01807 ■ 14298
010-167476.
R4B bgg.12665.
R B6
,

■

•

'-•/

BEDFORD open b.v.b. dubb.
lucht, C.V.M. 5550; kilo, ■ Radio en TV

r.'%5

f 1750.01883-18034.

■

R4B

KTV SNELÏSEFfVICE aan huis'
met gar. Gratis prijsopg. Geen
te koop aangeboden
voorrijkosten. 010 770420
377853, dag- en av.serv. RB2
GRATIS uw motorrijbewijs bij
aankoop van een motor boven SNELLE TV service. Dag ep
ƒ 2500, nieuw of gebr. Aanb. avond. Bel direkt 010
uitgez. Willy van Gent, Berg- 851309. Ook tijdens weekend.
weg 220. R'dam. Tel. 010 ■■'■'■ ■■'■■■ I' '.••:..c-.v-<,VRB2
R5O
668283. ' ."■•■■■■■ "■'■'
ANTENNEr TV, rep. en pl r van
T.k. Motorfiets. HONDA 750 F. al uw antennes met garantie.
bouwj. . 75, accu - leeg Bel nu 010-259410-708678*
673889 na :|j ■ m;ƒ 3750.-, .010
v ■'•■■-y.RBj.
R5O TV NIET
17.00u. ■■■•'- .'.-■.■
OKE? Na 5 jr. Philips
dag-avond-weekendrep.* gar
■ Auto's en motoren ;
Gratis ■ voorr • Prijsopg

■ Motorrijwielen

-

-

"

-

;

-

■

/

.

*

■

2872.
R46
Direktieauto, 1e eig., rBMW
18. 728, aut., bwjr. half 78, km.st.
(Ommoord)
39000, kl. metal. groen, beige
tel. 010-216482 ; Pullman bekled, schuifd., raFiat 127 .«*."' '.'.': 77-79 dio-cassette recorder; nw.pr,
Fiat 127 1050 CL "'. ..78 ƒ 55.000,-. nu ƒ 29.950i-. mcl.

..

-

''•--

-

.'.-;

-

,

-

Broedelet
Rotterdam

R46

77.S'dam.010-263314.

Opel Kadett 3-drs. t. '80. Renault Alpine A 310 79, Chevrolet Monte' Carlo nw.; VW

r

PEUGEOT.IO4 Z.S. coupé Iste eig. RENAULT,R 30 TS
78,22.000 km.; kl. rood, open automaat bj. '77 km.st.
48.000
dak ƒ 9750,-. 010 774660. ' kl.-met.' blauw.; Pullman be'..■•
R46 kled, elektr. ram.
Hoofdsteun
VW GOLF LS; bj. '75, kl. rood, radio caks. ree.zeer mooi Pr
km.st. 48.000 Tel. : 010»- 9950,-010-136489-Tv
R46
280479. ƒ 6.000,- na 18uur.
bj. '76,
PEUGEOT
304
GL
.
.
.
:
-R46 eig.
.■
...■
52.000 km.; ƒ 4450,-. Als
U | kunt. uw TIP. telefonisch nw.olo-652210.-v
R46
opgeven dagelijks van 8.30
5 TL bj. eind 7s
tot 21.00. uur. 20 . lijnen RENAULT'
póokversn
staan, voor u gereed Bel rood, 50.000 km.
■■":■•- i.z.g.st. ƒ 3950,-010-552566
010-11.9200

■

-

Mitsubishi Dealer y!
.
Noordplein 5-7
Tel. 661444
l Boezemsingel 45
.
Telefoon 111150
Mercedes 207 O koelwao ,1978
gen.
Mercedes 200 D. v 1975
Mitsubishi Galant alle ty.
pen.
1975 tot 1979
Mitsubishi Galant 2000
.
1979
GUSAut.
Sapporo 1600.eind 1979
Sapporo2ooo:
1978
Mitsubishi Lancer | alle
typen.-.-.';.'-". 1975 t.m. '79
Mits Celeste 1600; '■'; .
..'
76-79
Oaihatsu 1400 de L
: •
>
.->;:.;.
1978
Chevrolet Camaro. j .77
Pontiac Firebird Esprit. .
1976
Renaultl6TL
1976
Honda Accord div. typen
';■;'.
M977 en 1978
Mazda 121 sport ■ coupé
24.000 km •.". ■/■-,
1978
. :
Citroen GS. .
1976
Fiat Mirafiori 131 . : 1977
Fiat 127 Spec
ï- 1977
Datsunl6oß.
1976
Ford Escort 1300
1978
Ford Escort^T^^ffr.TTTl
1976 en 1977
Ford Taunus 1600 AT
.).'.-- : ;■:.v : • ' -.".'.' 1977
Ford 'Taunus 1600•■;' L
50.000 km.
1977
; '
Taunus Combi
1978
Mini 1100.: r1977
Moto <Guzzi'.".: ' ;".
1979
Toyota Celica 1600 1977
Toyota Carina 4 drs.
'.
ï
'.'■'■. 1977
Toyota Corolla div. typen
..

i

HWW

-

;

Te koop VOLVO 245L, bj. 76,
Boekweitstr. 10,R'dam. 010
.
861246.. '
R46
FORD Granada
Sedan
coupé, 73, bruin met., i.z.g.st.
ƒ 2750. Tel. na 18.00 01883
17672. .
T.k.a. totaal gereviseerde
LANDROVER 88. met gas en
vele ace. Tel. 01804 -13042 of
.
010-657092.
R46
Gerestaureerde
VOLVO
T.k.
AMAZONE 123 GT met o.a.
vr.pr.
Wolfrace J velgen,
ƒ 5900.Te1.010-358398. R46
TOYOTA Celica LT kl. spec.
gespoten, bj. 75, pr. n.o.t.k.
Te 1.01840-14932.
R46
OPEL Admiral, 73. gas, vr.pr.
ƒ6500. Tel. 010-220259,
werkdg. 8.00-12.00 uur, zat.
'
R46
degeh.dag.
T.k. PEUGEOT 304, bj. 72, pr.
ƒ 900.Te1.010-671538. R46
BMW 528, bj. 77. spotkoopje
ƒ 16.500.Te1.01878-2531.
v:
■:
■
R46
t.k.aT.VW Golf D GTI uitv..
zeer veel extra's, 't. 78
ƒ 11975. Tel. 010
01869
;
2554.
R46
FIAT 131, bj. 76, i.z.g.st. pr.
ƒ4200.Te1.010-197198. R 46
FORD CONSUL 74. Tel.
01884-2212.Pr.ƒ 1500. R 46
T.k. CITROEN DS 74. Pr.
ƒ 3750.Te1.010- 150309. R46
T.k.a. OPEL ASCONA 16S, bj.
half 72, i.gst. ƒ 1500. Tel.
01883 -16089 na 18 u. ■ R 46
T.k. v. part. PORSCHE 924,
77, in staat van nieuw, alle
keuringen toegestaan, pr.

v.d. Hil, Nw. Mathenesserstr.

■ -':

I

Personenauto's te koop aangeboden

"

5 X FORD TAUNUS 1.6 Kombi stat.car ,77-78, div; colouren v.a. ƒ 9950.-.' 3 mnd.' BOVAG gar." Ad' Monster. 8.V.;
Damstr. l4, Dordrecht. 078
161510; -■■■■.■-■■
R46
DIESEL PEUGEOT 304 GLD
10-1177, verk; i. perf. st. van
onderh.. door-: omst. ? spoed,
ƒ 7950.-. 078 -148829. R46
T.k. OPEL KADETT van eind
73, r: is I gaaf' en rijdt 100%,
ƒ 1950. Tel. 010 205306. R46
PEUGEOT 3045. bj.- 73; metallic goud. pr. ƒ 1950. 010
. ■:,■> ■-■■■■/ , :R46
669449.
T.k. . ALFA • Romeo Berlina
2000,,. km.st. orig. ; 58.000,
bouwjr. 71, t.e.a.b. Tel. 010;.;
R46
501776.
FORD: Granada d. L. '75.
48.000 km., radio, trekh., LPG.
goede auto. ƒ 3750.-. 010
''~.•'
R46
707882.
VW SCIROCCO GT juni 77,
ais nw. 38.000 km.; bruin met.
Pr. ƒ 10.700.-.010-715847. :

'

■

Tukkèren
Verhagen

3500 j autom.> .78, Autobedrijf %H WILLEBRORD
biedt aan met 3 mnd volledige
garantie en 10.000 km. beurt:
Mercedes 280 S automaat 77,
Rover 3500 automaat, 78,
BMW 518,76,2 x Opel Kadett
luxe 77-75, Peugeot 504 GL,
'76, Renault 20 L. '76, Renault
5 GTL; 78, Citroen GS Special '78 Volvo 144; DL. 73,
Audi 50 GL',' 75. Ford Taunus
1,6 L.' sedan !76, Ford Taunus
1,3 L, .'77, Ford Escort 1,3 L
combi 76, Toyota Corolla 30
L'; '7.7. Diverse goedkope inmnd;.
oud, ' LPG-install., ruilauto's. Kom vrijblijvend kijƒ 13.900.-.Te1.01806-7332. ken bij: Autobedrijf; Wille■
■
R46 brord, Jensiusstraat 50; Rotterdam. 010 670012. Inruil en
SIMCA .1000
HOVtH

25.000 km.,ï radio-cassette,
schuifdak! en' trekhaak.' Tel.
01853-1931.1
R46
Aangeb. CHEROKEE - (Jeep)
75 4 wheel aandrive., Nwe.
banden, trekh. LPG. gastank,
nwe accu. Tel. 01662 674.
;•■•■■■■■-'-■:
v---' t.'
-R46
MATRA Simca Bagheera, mrt.
78,: schade. linker portier,
ƒ 8.950,-.-si" Tel. J 010 »■.»
323663/01856-2827.
R46
DATSUN Laurel 200 L; 13

:

'

-.

AUDIIOO L; 4 deurs. 1977 v.d.
Hil, Nw." Mathenesserstr. 77,
S'dam. 010-263314.'.
R46
VW GOLF S Sprinter, 1977,

!

-

•
263314.
R46
1e ï eig. VW Golf' diesel
2-11-78, i.keur.st. -'->ƒ 10.950.
,
Tel. 010-650815.
R46
BMW 520 half 77, als nieuw,
Pr/ 1 ƒ 12.250,- Tel 01892.-

HVW AUTO-INFORMATIEF

;

2000

GT, 1977. v.d. Hil, Nw. Mathenesserstr 77 S'dam 010

/

,

MITSUBISHI.-') Celeste';'.

AUTO-TIPS

-

.

HVW AUTO-INFORMATIEF'

VOLK/ 10

-te huur.'

.

.

'\'%'Si. 777111.

;

,

.

.RB2

Zelf VERHUIZEN? Natuurlijk! T.V. DEFECT? Wij repareren
010 328610,
Triotje huren, Merc. D. 11 m 3
: j, RB2
Aelbr.kd. 150,010-774099.. 078-195758.
Quick
DEFECT.
SnelservtEen HONDA huren? Lely b.v. TV
Oostzeedijk 108, Rotterdam cedienst komt direct. 3 mnd.
010-112409/141004. R5l gar. geen voorrijkosten. 010
324662. Ook avondservice.
Uzelf VERHUIZEN- Met 406 D
■•■•.■■
RB2
Mercedes .16 m3. v.d. Sluis. KTV DEFECT? Ervaren
monSpijkenisse.' ; Tel. - 01880
teur komt direct. Geen voorrij12812.
.•-■■ • R5l kosten,
3 mnd. gar.' 010
ZELF VERHUIZEN? bij Corne- 198735,ook avondservice. I
lisse: Fiat D, Mercedes en VW.
.
;RB2
.;,,■•■
Hillelaan 21, Rotterdam. Tel.
R5l
010-853500.
-

-

-

-

;
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"Hindoeisme",
Nederland 1, 22.15 uur

.

tiende uitzending 43 was. Dat
wil zeggen, dat. Mies; wekelijksgevolgd werd door zo'n-6
miljoen kijkers. De gemiddelde waardering van 7,4. Mies:
„Dat is niet slecht." . • '
Heeft Mies al nieuwe plannen na „Telebingo?" Mies:
„Nog niet, ik wacht maar af." .
;

~

l/E NOS-TV-SERIE

over niet-westerse cultuur
woordt dinsdagavond afgesloten met het filmpje "Hindoeisme, een manier van leven en denken." ; ■

Na 15 jaar werken'bij de

de VARA, verlaat Willem de
Jong het omroepwereldje. Per
1 maart gaat hij wérken bij de
stichting De Beuk. In 1977
verliet Willem ■ als programma-leider de woelige VARA
om hoofd te worden van de
regionale
omroep. Radio
ook daar stapte
Noord. Maar
hij in een organisatie, die
„boordevol conflicten" zat. In
1979 werd Willem „voorlopig"
uit zijn functie ontheven.
:•

Wie-er dinsdagavond met
hooggestemde ' verwachtingen
naar, gaat zitten kijken zal zich
achteraf diep teleurgesteld voelen. Vooral met de goede Venema-film '.'Thailand, de weg door
het midden" van j jongstleden,
dinsdag nog in het geheugen.;..;
Want "Hindoeisme, een manier van leven en denken. blijkt
niet meer dan een slecht gemonteerde . STER-spot, die van \ de
WV van India afkomstig zou
kunnen zijn.
Van het uitgangspunt van de
serie is in deze film niets meer
te bespeuren.' Jan r Venema,
hoofd NOS-Cultuur-tv, ver-,
klaarde met nadruk, dat de serie
tot doel had „de andere mens in
de andere cultuur te ■. ontmoe-

Willem' nu: „Ik heb. nog
terug te keren
bij Radio Noord. Er was echter een zodanig klimaat ontstaan tussen de medewerkers
en mij, dat een goede samenwerking onmogelijk was geworden. Dit zou alleen veranderd kunnen worden door een
intensief saneringsproces. Dit
zou lange tijd vergen. Met dat
perspectief voor ogen heb ik
gezegd, het hoeft voor mij niet
overwogen om

meer"

'Film dat even mee'
De NOS gaat voortaan Nederlandse tv-ploegen, die in
verre landen reportages maken, meer werk bezorgen. Dat
gebeurt via een plan, dat Jan
Venema, hoofd NOS-cultuurtv, heeft uitgedacht
„Als er bij voorbeeld een
filmploeg van „Hier en Nu" in
Peru is vragen wij: Kunnen
jullie die historische veemarkt in het noorden van Peru niet even voor ons filmen?
Want die veemarkt dreigt te
verdwijnen en alleen voor

zon onderwerp kunnen •we

medewerking van alle omroepen te krijgen. De,' plannen
zijn opgesteld'in samenwerking met het Instituut voor de
Tropen in Amsterdam. „Daar
weten ze wat er op de hele
wereld aan de hand is en wat
ze kunnen gebruiken," aldus
Venema. „Wij op onze, beurt
kunnen de resultaten dan
weer aan de kijkers tonen.'
-

filiaal van het KNMI te Rotterdam tijdens een praatje tot
de leden van de Koninklijke,
Zeilvereniging te Sneek.
Op de tv is de maximumduur van het weerbericht 82
seconden. Ir. Moens:
mogen geen termen worden
gebruikt, die volgens de NOS
tóch niet door het grote publiek worden begrepen. .Zo'
mag er niet eens gesproken
worden over krimpende of
'

'

ruimende wind."

'/;,;'.'".;

eigenlijk
ontstellend,
dat
KON op een dergelijke
manier
aandacht besteedt
aan deze beweging," zegt dominee Hans Maris
van de christelijkgereformeerde gemeente te Hilversum in ' het EOblad „Visie". De
dominee heeft het
over de drie tvuitzendingen, die
Wilhelmina Hoedeman onder de tiis

DIJK

week

scherm

Tropen in Amsterdam. De eerste
film over het vernieuwde Tropenmuseum ; kon dicht bij huis
gemaakt worden, maar, Thair
land ligt niet om de hoek van de
deur en dat werd dus een "dure"
produktie. '
.Instituut en NOS deelden de
kosten. ,c Prachtig. Dat maakt
voor de NOS de financiële arm-r.
slag ruimer en het Instituut mag
na vertoning van de films op tv
vrijelijk beschikken over die
films. Tot ' dusverre: f Oké • en
doorgaan op de ingeslagen weg.
Maar nu komt het: Ondanks
de bijdrage
het Instituut
kon de NOS tóch het financiële
aandeel niet helemaal aanzuive-ren uit het beschikbare budget

Zondag

En dan de tekst We noteerden
de volgende volzin uit de mond
van de begeleidende commentator: „De tijd zal leren in hoeverre het Hindoegeloof van belang
zal zijn in het proces van maat-

schappelijke verandering."

'";

Ja, dank je de koekoek.
Dat kun je van alles zeggen,

v Maar 't ergste is, dat de kijker
moment nog niets wezenlijks van dat Hindoegeloof heeft
gezien en dat het er in het vervolg van het ■ filmpje ook niet
op dat

v

vankormV,
Hoe kan dat nu? Terwijl als
regisseur-cameraman toch een
naam vermeld staat (Frits Cowan), die bij de Thailandexpeditie van Venema óók genoemd
staat als cameraman?
Van Jan Venema horen we
..
hoe de vork in de steel zit.
De NOS i maakte de drieluik
over de niet-westerse cultuur
samen met het Instituut voor de

van.

Op de plank
Goede raad is niet duur: het
instituut had nog een voorlich-

tingsfilmpje over het Hindoeisme op de plank liggen, dat,enkele jaren geleden tijdens een kort
bezoek aan India haastig was
gemaakt:
Venema; „En als • we dat
filmpje nou op een ty-avond
van NOS-Cultuur vertoonden
dan hadden wij weer de beschikking over een uurbedrag,
dat voor een uur tv ter beschikking staat. Dus de winst van dat
uur konden we bij het tekort
van de andere films stoppen."
Niet alleen bij NOS-Cultuur
stoppen ze zo het ene gat met het
andere. Maar u dient het wel te
weten voordat u dinsdagavond
onverhoopt zou thuisblijven
•-

Wie

maal"; die om kwart voor drie
zondagmiddag in "Open Schooltijd",via Nederland 2 wordt uit-'
gezonden.. De makers hebben
gefilmd hóe het een dode vergaat'nadat het stoffelijk" overschot in de kist is verdwenen.
Ondermeer komt het proces van
het cremeren uitvoerig in beeld.
Ook zien we hoe de as wordt
uitgestrooid.,.

De laatste reis van Darwin alweer (Ned. 2, 17.40 uur) en Koot
en Bic verklaren zich' 's avonds
weer geducht op hun pik getrapt
te zijn in de afgelopen weken:
Nederland 2, 21.30 uur. Voor de
tweede keer een verhaal uit de
volksmond met Hans Verhagen
als luisteraar. Dit keer vertelt
Albert van Wijk uit EmmerEn ' ■ componist
Compascum.
Reinbert de Leeuw laat zien hoe
een compositie van Busoni op
drie verschillende manierenkan
wordenvertolkt. Bij de VPRO. E
;.

,>

VOOR HET EERST: ALLES
EN RECHTSTREEKS

Winterspelen

er niet- tegen' kan wordt

gevraagd niet te kijken naar de
themafilm "Dood gaan wë alle-

Maandag

mar

voldaan. De NOS kon bij voorbeeld nooit beschikken over alle
schaatswedstrijden, -■' waaraan
Nederlanders deelnamen. Dat
behoort nu tot het verleden. De
NOS is nu in staat alle wedstrijden te ontvangen en daaruit een
eigen keuze te bepalen.
In totaal zal in Brussel 170 uur
televisie uit Lake Placid arrive-.
ren. De NOS neemt daar ongeveer 51 uur van over. i

Olympische Winterspelen

Sexles op tv
De romanschrijver Ewald
wiens laatst verschenen boek de naam „Buiten Zinnen" draagt,' is bezig
1000 beeldschermpagina's te
vervaardigen waarop over allerlei problemen rond de
sexualiteit informatie wordt
gegeven. De tv-kijkers kun-

nen die pagina's op hun schermen aanvragen zodra ".het
.

PTT-project ;,Viditel" (viewdata) van start is gegaan. •'"
Vanvugt maakt de pagina's
in opdracht van het Instituut

voor Sexuologische Therapie
van de Amsterdamse sexuoloog dr Frans Wong. „Onze
deelname in dit stadium heeft
als doel om alvast zoveel mogelijk know-how te verwerven," aldus Ewald.

Prof. dr. G. -Zoutendijk,
voorzitter van dè Stuurgroep
Begeleiding Viewdata heeft
desgevraagd al laten weten,
dat het voor de hand ligt, dat
„er nogal wat protesten zullen

rijzen." l'-pï :

■

'.

'•'■■.

.Voor de 35 reportages zendt de
NOS een équipe van zeven commentatoren naar. Amerika. Onder leiding van regisseur Martijn Lindenberg zullen zij in Lake Placid opereren. Joan Haanappel zal commentaar leveren
bij het kunstrijden. Van dat
kunstrijden zullen echter 'door
de NOS alleen samenvattingen
op de Nederlandse tv-schermen
.verschijnen, want de. NOS gaat
niet, ,in tegenstelling tot bij
voorbeeld de Duitse tv, 's nachts
door. Kunstrijden begint in Lake Placid als het hier half twee
's nachts is en de NOS veronderstelt niet, dat miljoenen kijkers
er wakker voor zullen blijven.

„Boven de Atlantische Oceaan
hangen permanent twee Intelsat-satelïieten," vertelt me ir. P.
Vijzelaar, stafmedewerker technische zaken van.de NOS: „Elke
satelliet beschikt over 12 tv-kanalen, die voor het oversturen
van rechtstreekse reportages uit
de VS kunnen worden gebruikt
Theoretisch bestaat dus de mogelijkheid om 24' verschillende
reportages
van wedstrijden
rechtstreeks over.te zenden. Op
: - ïs'rt
hetzelfde moment."

Vijzelaar vertelt verder, dat
alle wedstrijdreportages eerst
via een van de vier. grondstations (in Duitsland, Engeland,
Frankrijk of Spanje) naar" het
hoofdschakelcentrum van . de
Europese Omroep Unie te Brussel worden > gezonden.' Per
straalverbinding gaan •ze dan
rechtstreeks door naar de 31 merendeels Westeuropese stations,
die erom gevraagd hebben.
Als gevolg hiervan wordt voor
het eerst in de tv-geschiedenis

Leen il Pfrommer:

-

schaatscommentator

Joan Haanappel: kunstrijden niet rechtstreeks
de NOS niet beknot in de keuze
van de tv-reportages als gevolg
van een beperkt aanbod. ■'_•;*;:"••

'Tot nu toe maakte de Europe-

se Omroep Unie zélf een keuze
uit de wedstrijden..Dat hadtot

.

:.-.

Gloria Swanson in haar glorietij d en zestig jaar later,
toen Sunsèt Boulevard nieuwe glorie bracht. (Woensdagavond op Duitsland) •
:
1
,

.

■

,-.

.„

maandagavond
door twee politie-agenten (Alan
Arkin, en James Caan spelen'
Bean en Freebie), die al een jaar,
achter, een beruchte. onderwereldfiguur aanzitten,; die ook
nog door een huurmoordenaar
wordt. bedreigd. Een film >uit
1974, met nonchalant spel van de
beide hoofdrolspelers, maar,met
een enorme dosis geweld in hetverlengde van "Bloody Mama"
en "A clockwork orange."
.

.

GloriaSwanson

11950, met Gloria Swanson,

William Holden : en Erich von
Stroheim over de al lang vergeten ster uit de wereld van,de
stomme film.'Een glansrol van
Gloria in de regie van Billy Wil■'> ■■■■'der.- .-.-■•■'■.
■
En in de Fellinifilm (uit 1965)
Giulietta Massina, die na 15 jaar.
Jiuwelijk ontdekt, dat haar man
haar bedriegt,' in haar ' kindertijd . terugvlucht en vervolgens
vele visioenen aan haar ogen
voorbij ziet trekken. ',Tj;
'Op donderdagavond ook op
Duitsland 3 ï (NDR) de' Franse
speelfilm "Docteur Popaul" (uit
1972) in de ï regie , van Claude
Chabrol" met Jean-Paul Belmondo .' en • Mia Farrow.: JeanPaul is het hoofd van een parti T
culiere kliniek, die na een autoongeluk in zijn eigen kliniek te;
:
rechtkomt.
'.-•'>:•■
i ' In de categorie "oude, vergeelde films" hoort "Barbary Coast"
thuis (uit 1935), éèn film van Howard , Hawks,- die ';■■' maandag!.;

\

de buitenlandse netten
twee bestsellers: 'Woensdagavond de • befaamde rolprent
"Sunset • Boulevard" op Duits-",
land' 3 (WDR) en donderdagavond VGiulietta ■ degli spiriti"
van Federico'Fellini, ook op
Duitsland 3 (WDR). U weet het
nog wel: "Sunset , Boulevard"
Op

'

;,

-..

-

■

•

*

(uit

■

*

en Vivica Lindfors: Régie:,Nicholas Ray. Uit 1955. ' ■
■
TROS-geweld ,'} : wordt
Het

gevolg, dat aan de individuele
wensen van de aangesloten landen nooit volledig kon worden

avond op Duitsland 3 te zien is:-_
de goudroes uit de jaren 1849,
met Miriam Hopkins eaEdward
G. Robinson. '
Maandagavond zet Duitsland
1 de cyclus Hongaarse speelfilms voort met ."Tijd van eenyv
zaamheid"- uit 1975.
Zondagmiddag "A Sailor-made man" uit: 1921, met Harold
Lloyd en Mildred. Davis op
Duitslartd 2. Een 's avonds op dit
net "Das Riesenrad", een Westduitse speelfilm • (met Maria
Schell),die naar het toneelstuk
"Het hemelbed" van Jan de
Hartog werd vervaardigd.
In ."Cinevisie zondagavond
een interview met Roman Polanski over "Téss". Ook een gesprek met de 19-jarige hoofdrolspeelster Natscha Kinsley.
.Vanavond ten slotte op Duitsland 2 de Frans-Italiaanse rolprent "Avontuur in Rio" een
klapstuk uit; 1963 van Philippe
de Broca, ook al met Jean-Paul
Belmondo. Duitsland 3 (WDR)
toont weer twee films van'Johan van der Keuken:." De vakantie van een filmer en "Een
;film voor Lucebert. Wie Belgie-Frans kan ontvangen kan
vanavond kijken: naar "Lord
Jim", met Peter O'Toole.

.

Films
t
h
ui
s
Weekje geweld op Nederland op de buis
Er wordt flink geknokt en geschoten in de twee. speelfilms,
die komende week op de Nederlandse tv-netten te zien zijn. ■ ■
Het meest misschien nog wel
in. de . Amerikaanse I western
"Run for cover", die de KRO
donderdagavond via Nederland
I'laat zien. Maar ook "Freebie
and the Bean", maandagavond
op' de TROS-schermen, is bij
lange na niet geweldloos.
■~
' is' het
In de
Matt Dow, een wat'oudere cowboy, die zijn reputatie van vechtersbaas hoog probeert,te houden."Als hij samen met één jonge, .wees een stadje nadert en
"voor de grap" op een vogeltje
schiet (wét een grap!) krijgt hij
de* hele: stadsbevolking. schietend achter zich aan. Niet omdat
ze het gemeen vinden, dat er op
een, vogel ', geschoten wordt,
maar omdat ze denken, dat Matt
en zijn kameraad leden zijn van
de beruchte Gentry-bende. Spe-;
lersi James Cagney.' JohnDerek

TV-

Herman Kuiphof is in Lake
Placid.ten behoeve van" de skiwedstrijden en voor het schaatsen zullen oud-coach Leen
Pfrommer en Mart Smeets met
zitten.
gereed
commentaar
Frans Henrichs is er voor bobslee en ijshockey, Hans Kievit
ook voor ijshockey en Kees
Jansma ten slotte voor de algemene' verslaggeverij en de interviews.

■-

;

>:

'-'

-

*

.-,;

De NOS streeft ernaar de reportages van de wedstrijden in
't algemeen in de namiddag en
vooravond ,uit te zenden. De

schaatswedstrijden :. bij. voorjbeeld zullen aan het eind van de
middag <en het begin van Ide
avond zoveel' mogelijk recht*
streeks op het scherm worden
gebracht Datzelfde geldt de ijshockey-wedstrijden, .waarbij
het Nederlandse team betrok-

Andy Gibb: bij Mies.

■' Mies Bouwman presenteert de.

laatste Telebingo vanuit Arnhem, waar het ook allemaal begon en waar de Olympische
Spelen voor
Gehandicapten
worden gehouden. Ellen Fóley;
en Andy Gibb zijn de voor-:
naamste- gasten van Mies. Om
20.27 uur via Nederland 2. De aflevering van de Amerikaanse
medische serie "Over leven" behandelt "het oog." Nederland 1,
22.35 uur, pas. •
:v;.
~

•'.

Dinsdag
>.De KRO voert de kijker ver-

der mee in de Duitse Buddenbrooksstory. NOS-cultuur be-leeft een niet erg sterke aflevering van de' serie Over nietEuropese cultuur. Zie "Vooraf
bekeken". En de KRO heeft verder ;•■ het kerkelijk leven in.
nieuwbouwwijken gefilmd. Ne''-:'}
derland 2,22.30 uur.
-'"

/

Woensdag
Start van de Olympische Winin Lake PJacid om;
ÏH'x
20.25 uur.

'•-,

terspelen

'

■•

y ■'-■-]
.
j
ken is.
De NOS is voorts van plan de
,-..

-

hoogtepunten uit de middaguitzendingen in late avonduitzendingen nog eens een keer samen
te vatten en te herhalen. .■i
. Volgens' woordvoerders van
.de Europese Omroep Unie heeft
er nog nooit in de tv-geschiedenis een dergelijk groot tv-evenement in „zon klein dorpje als
Lake Placid" plaatsgevonden.
Om de uitzendingen mogelijk te
maken zijn speciale centrales
'.'.'gebouwd. '
De Europese Omroep Unie
heeft samen met de Oosteuropese Omroep Unie 100.000 dollar in
de kosten van die bouw bijgedragen. Voor de tv-rechten van
het gehele gebeuren kwamen'
daar nog eens 2,6 miljoen dollar
(is ruim vijf miljoen gulden) bij.
'.

-

Donderdag
.-.De.TROS begint een drie-de-;
lige Australisceh thriller van de
hand van de auteur (Peter Veldman), die ook het stuk "Verlaten
mijn", (vroeger door de TROS
uitgezonden) schreef. Dit keeï*
heet de drieluik "Eenzaam spel"
en het gaat over een accountant
die in de moeilijkheden komt alshij bij een grote firma mal ver-,
saties ontdekt

1

-

Vrijdag
•De NCRV.met Stedenspel '55
(Goes en'Nederhorst den Berg)
en • het IKON met het laatste
deel over het groepsproces naar'
•
India-gebruik.;';

'

gekrestond
gen naam
er voluit onder. Dit
wijst toch niet op
een kritisch afstand nemen van
deze beweging."

Bhagwan"

*::-:

■ ■

-

■

ma tussen haakjes
en haar nieuwe.
van
de goeroe

'

Koole van IKON,
als zouden zij met
programma
dit
propaganda
geen
hebben willen maken, trek ik in
twijfel. De naam
„Wilhelmina Hoedeman" stond onder het program-

pa worden gezonden. Dat
gebeurt tussen woensdag
13 februari en maandag
25 februari.

.

Ds. Koole: woorden in twijfel ge'
,
trokken.

rechtstreeks per satelliet
van Amerika naar Euro-

•

'

tv
ALE

Tijd zal het leren

Voor 't;eerst in de tvgeschiedenis zullen alle
van
wedstrijden
de

tel „Wat gebeurt er

?.

Op de commentatorstem na
doet in de Indiafilm geen mens
een' mond open. Van "ontmoeten" is dus geen sprake. Wat we
wel zien is een reeks aaneengemonteerde plaatjes van tempels,
dansen en een huwelijksceremonieel. Prachtig" van kleur
uiteraard, want de kleuren zijn
in India nou eenmaal mooi.
Maar van enige journalistieke
'
benadering is geen sprake.
We weten als kijker niet eens
precies waar we zijn als we als
we al die kleurige beelden in
onsamenhangende volgorde aan
ons voorbij zien trekken. Waar

<

uitzoekn

"~

nou?" maakte over
de bijeenkomsten
van de sekte van
de goeroe Bhagwan Shree Rajneesh.
Gisteravond
was
de
tweede aflevering
te zien.
;'.'.,
Ds. Maris: „De
woorden van de
regisseuse van het
programma, Wilhelmina
Hoedeman en van ds.

**£..-/■ =■•■■■ '■■ ■-■

7 !■•'.>

van Rotterdamse liedjes. En ook
in ! de Rotterdamse actiegroep
''Het lekt boven" zal de kijker
zonder veel moeite het echtpaar
Bruys-Cox herkennen. Als buitenlandse ' gaste is de Engelse
Marjorie Barnes te horen en te
zien. Samem met Mike brengt ze
een ode aan Steve Wonder. Nederland 2,21.55 uur.
■Verder: Zowel TROS-Sport
(Nederland 1, 21.55 uur) en
'80". met' flitsen uit
voetbalwedstrijden.' De TROS
toont,*'.' voorts . een . spannende
Duitse thriller: Vier rijk geworden'mannen beroven hun bank
óp het moment, dat een economische crisis hun status dreigt
aan te tasten. '■*

-

voor't

'IKON ontstelt mij'
„Het

~".

»

VAN

'Slecht weer'
Het Koninklijk Nederlands
Meteorologisch Instituut te De
Bilt heeft ernstige kritiek op
de wijze, waarop het weerbericht op radio en tv wordt
verpakt. ;,Op Hilversum 111,
dat elk uur een weerbericht
geeft, mag dat bericht niet
langer zijn dan tien seconden.
Als ik dan die snertverhalen,
dat geleuter van de disc-jockey's op die zender hoor, den
denk ik hoe is dit in hemelsnaam mogelijk," aldus ir. Willem Moens, directeur van het

ten."

daar niet even naar toe gaan,"
aldus Venema.
Hij is bezig te proberen de

we zijn als we al die kleurige
beelden in -onsamenhangende
volgorde aan ons voorbij zien
trekken. ' Prachtig om te zien,
hoorV Als je de camera op een
willekeurig moment zou stopzetten zou je van het stilstaande
beeld direct een wervende kleurenaffiche kunnen maken.

,

;

'Joke Bruys en Gerard Cox
zingen vanavond in de Mike
Burstyn .Show'.een.-potpourri

:

i De AVRO deelt mee, dat de
gemiddelde kijkdichtheid van
„Telebingo", tot; en met ;; de

Vandaag

.

I

Hoe NOS-Cultuur
destop.gaen

hoop je maar, dat je,er, ook
nog een redelijke groep mensen een plezier mee doet."..

'Samenwerking onmogelijk'
omroep, waarvan 13 jaar bij

Binnenkort
op't

dinsdagavond, NOS,

.

'

-

'■

Vooraf
bekeken

I

De voldoening dat ze voor
iets betekent, houdt Mies Bouwman
niet op de been, „Je moet zelf
wakker blijven, dat is het belangrijkste. Ik kan niet'met
zeven miljoen kijkers rekening houden," legt Mies aan
dé vooravond van de laatste
„Telebingo" uit aan het KRO'
::
blad „Studio."
Mies: '„Die. zeven miljoen
kijkers interesseren mij wel,
maar mijn enige criterium is
toch: dit is ' een i fantastisch
idee, dit ga ik doen. En dan'

een aantal tv-kijkers

De plaatjes 'zijn mooi en
de danseressen ook in*de
film „Hindoeisme; een
manier van leven en denken", dinsdagavond pp tv.

i

Mies: 'Je moet zelf
wakker blijven'

~

ZATERDAG 9FEBRUARI 1980)'HETVRÜE VOLK/

R46

'78, kï grijs, full-autom, 14.000 miles. Ned Kent.'
T.k.' of ruilen ■ voor kleiner uitst. stpr/ f 29.000.
OPEL Ascona 16: S, 1977,
38.000 km. Tel. 01806 5378. TS. 01751 -17083 01010-147144.
R46
■
R46
Nieuwe Amerikaanse automobielen
V. part. FORD CAPRI 11 1600
GL oranje, vin. dak 90.000 km.
uit voorraad leverbaar
radio cas. enz. ƒ 7.000,:
;:/R46 CHEVROLET Caprice stationcar
01873-1273/
/'.'P '■' '
■■'-:■ '
SIMCA'IOOO. bj..75. kl. rood, CHEVROLET Malibu Classic coupé . '<":
CHEVROLET Malibu Classic Sedan z.v. ace.
vast pr. ƒ 1.100,-/ tel. 010
744007. ■'■;-<- .-i'v--",-R46' CHEVROLET Sport van Beauville 9 pers. bus '
v"'
'
"-■■'.■:..
heeft door inruil verkregen:
SAAB 96 V 4. zwart, '69 4 ex OLDSMOBILE Delta 88 Royal diesel z.v. ace.
•'■;'': .:-.': :
,
»,
;!t*•■;■?::
'■■-'■■■:
1850,-.
Tel.
010
,
;
:4
bnd.
Inruil
f
' ■-.■.v
Chevrolet Caprice classic
7B rood 667081.
R46
PEUGEOT 504 Familiale aut. 3.000 km
Chevrolet camaro 1t........... .'77 grijs T.k. HONDA ACCORD.c kl. 1979
1978 ALFA ROMEO 1600 super
Chevrolet concours v.: ''.■'.'. ..:'.. '77 gold groen metal., bj. '79, km. st. 1978OLDSMOBILE DeltaBB diesel 15.000 mijl/A :\s
Chevrolet malibu Cis..':'•'.. ■'.'-/.:: '78 blauw 40.000.Te1. 01804 -14106.
Autobedrijf
-v
Chevrolet concours ..........,.".'77 grijs ■ ■.-... '■•-■■;■■> :■-■.■,.,■: R46
Walen
van Buren
BMW 528. aut. '76,55.000 km.
Oldsmobile omega brg
.'7B grijs kleur
v.
groen,
34,
met.
1e
Sluis
Groot
eig.
Ammers,
tel. 01842
1330 b.g.o,
Oldsmobile delta 88 royale '.?.. '77 groen 01804-22540.
•
R46 1252.^;v.->y■-. ■ .;■; ~?■ .y-^■_. ,:/■ ■ R46
Oldsmobile delta 88 royale
.'77 grijs OPEL REKORD 57, i.nw.st. 7 j:
:
.■■■■•-'
:..--'^-.;,
Oldsmobile 98 regency ."...::. '77 groen geen daglicht gezien. Inr. GT
A.M.R.I.
Pontiac bonrieville brg.::...... '78 blauw mog. Te Winkel, Huttenhof'6,
Motoren-Revisie
"■. R46
Pontiac bonneville brg........ '78 blauw Ruurlo.
Mercedes ruilmotoren uit-:' en inbouwen, .1e
R46
Buick 5ky1ark................ '77 blauw T.k. VW Golf E '77,70.000 km. Uzerstr. 51-55, R'dam, 010-765642.
Vr.pr. ƒ 7.600. Tel. 01820
'
30022.
R46
,
Europese inruilers:; ;
VW 1300, b.j. 1972, i.z.g.st.
Mercedes 280 S automaat....-.. '77 bruin Koopsom ƒ 2.250,-. Tel. 010
R46
Mercedes 200D.:. ■ .:..;...... '76 bruin 227138.
Allegro 1300 super,
Mercedes 200D..- 1 ;'.-.;.....'. '75 blauw AUSTIN
feb.
kl. rood, 56.000 km.,
off. Mercedes-Benz dealer
Mercedes 200 v..»..
'76 rood vr.pr.'78,
ƒ7.250,-. Tel. 01890
:......;.
Adm.
Helfrichlaan
:...,
6-8, Utrecht Tel. 030 945742.
Simca 1308 S
'78 blauw 8286. .;■/•■■. "-?-.■ ';. -'•-;■■- R46
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Ster Occasions •i|g|
:'v'/4
Mercedes 200 Diesel, met radiocass: geel, 1977;,

,.

'77 blauw PEUGEOT 504 Tl, bj. '73, met !

?

;;

Bergschehhoek;:';:;:;
teL'ÓI 892-4536
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Mitsubishi dealer
Baarlandhof 17, Rotterdam, ' Pandrecht.' Tel.
;i 801166-801346.
Chevrolet Camaro. •', 1978
Hcrtda Ace. alle typen
1977-1978
Volvo 244 DL AT.. 1975
Galant 1600 en 2000 M";
.'.1977-1978
Mitsubishi Celeste 1600.
.1978
'■•". ■
Datsun Cherry 100 A .
1977
Toyota Carina 1976-1977
Toyota Corolla 1200 EC.
:•:•:"-.-;•'.•'. r' 1977
.'■/"•-.
Toyota Celica 2000 Liftback
1978
Fiat Mirafiori.
1978
Fiat 128 CL 1300 Spec. V
1978
1977
Mini 1100 Spec:
Datsun 120 V coupé
1977
Mazda323 ES3. V 1977
Allegro. .'.,1975 en 1977
Opel Rekord 2 L diesel
1974
1978
Opel Kadert City
Opel Ascona 1600 S
14.000 km
.1977
1977
Citroen GS Break
Vauxhall Chevette 4 d
1976
Alfa Romeo 2000 GTV
coupé ...":•' .*.!.;,.'.'! ij 1978
Alfa Romeo Giulia 1.6
LUSO
1978
Fiat 127 Spec.
.1977
R46 ..--■-:. . ■.;- .;,:;;;■.:
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radio en trekh. ƒ 2950,-. Tel.
■■■■■■
01793-1435.'
R46 Mercedes 20Q Diesel, met schuifdak. ivoor, 1977;
'•■■ : ■-■■'■■■'■■■■■• 'R46
'73,
HONDA N 600,
rijdt 1:16* Mercedes 200 Diesel, met;getint glas, stuurbeSIMCA 1000 LS, bj.72
T.k.
en
centr.
krachtiging
vergrendeling, geel, 1977; :
perf. st ƒ 500,--Tel. 010
motorisch 100%, vr.pr. f 400
113945.
■ ;-' : .
R46 Mercedes 200 Diesel, grijs, 1977;.
Tel. 078 jl80837.
R 46
Mercedes 230, met getint glas, I automaat, radioMERCEDES 300 D, cayenne
recorder en schuifdak, rood, 1978; .
Ford.,.GRANADA
cass.
23~GÏ;
oranje, elektr. schuifd. Veel Mercedes 230, ivoor, 1977;
.
."V"
55.000 km. i.z.g.st. met trekh'
extra's. 10.000.km., bj. '79. Mercedes 250, automaat, met elektr.
ƒ 6500. Tel. tussen 9-17 uut
schuifd.,
1e
Van •
Tel. centr. vergrendeling en getint
eig.
glas,
groenmet.,
010-769176/767598.
R 46
09-7024-3113.
R46
CHEVROLET
Camaro
T.k.
LT
VOLVO 343 DL spec, dcc. Mercedes 280 E, met elektr. schuifd., autom., geLPG, bj. '74. Pr'
8 Cil.
'78, 23.000 ï km., handsch. tint glas en centr. vergrendeling, iconmet., 1977;■..-.
f 6500.Te1,078-145126.R46
met. ' blauw, getint glas, Mercedes 230 Coupe, ' autom., met alu.velgen,
ƒ 5000,- o.nw. pr. Tel. 010
elektr. schuifd., centr. vergrendeling,, radiocass. en
AUTOSLOPER IJ, W. Lubbèrs!
Grote sortering auto-onderde710364.
R46 getint glas, bruinmet, 1979. ;,.■
i
vele merken v.a. '60 tol
len,
T.k. RENAULT 15 TL, bj. '76,
Nieuw-- Uit voorraad leverbaar:
■•■.->gaan
bij
heden.:
januari*
,-_
-"de
maand
In
■'
:
■■Hoofdweg. 157, tel
.;
;:
Ji
' ■>• ■<"^
lf
i.z.g.st, vr.pr.' ƒ 3.250,-, pas Mercedes 200 D, 240 D, 300 D,
voor 6 uur 201554 203722
\ .
200.' 230, 250, 280 Automobielbedrijf JJvan Dijk & Zn. B.V. ;■;..,;,
gr. beurt, rekening aanw. S,
240 TD en 300 TD.
na 6 uur 503805 502748. Za01859-3202.
R46
100 Mercedes-occasions de deur uit
terdags tot 12.00u.geop. R46
<&< Zeer speciale aanbieding
T.k. RENAULT 20 TS '77 nw.
prijzen.
bijzonder
aantrekkelijke
tegen
FIAT 600, bj.'7l, mot. i.z.g.s(.
uit). km.st. 43.000. LPG, Pr.
in de 280 S modellen
nw.! banden, ƒ 500,- 010
Keuze uit dé'typen 200 D, 220D, 2400,,:
13.500,-.Tel. 010 382432.
'/
-' ' ' &*&*'&! •'./-'":-",:-; :
R46
503434.na18u.
R46
R46
LLl
i
T,
240TD, 300TD, 230T,
d
~ZIIIZ
DATSUN
.120
-Y.
Coupé
TRIUMPH.-• 2500-TC,. 75, 280TE,28QCEenz.ënz.
SiMCA 1308 GT Jubileum 76,
;
- '
77-78. Rotam 8.V., tel. 010mooie en goede auto, ƒ 2750.
sdrsv, 3 mnd. gar. Autobedr.
% 121538.
Amerikaanse
i^^
"v.
R46
van Driel, Bleiswij kstr. 35-37,
010-657709.
R46 Deze auto's verkeren in excellente
automobielen
DATSUN 160 B luxe '77,
R'dam.olo-671497. g j R46
■''RENAULT-16 TX, 76, schuif- staat. Vandaar dat wij u graag 1 jaar : ! < : &&**.*.
20.000 km., zilver met., in
l
Goed onderhouden'/: RE- Cadillac Seville nw.. '79 dak enz: Pracht auto." ƒ 5950. volledige fabrieksgarantie
■;
'!
■;'■
.'.'-' '.nwe.
staat. Rotam 8.V., fel
"■^■.•
"NAULT 16 TLi bj. nov. '73, 4Chevr. Caprice nw..'79 010-657709R46
Chevr. Monte Carlo nw..'
010-194443. '
R 46
vaste pr. ƒ 1.000,-. Tel. 010
.79 T.k. SIMCA 1100 Special 71
DATSUN 100 A Luxe ij,
813932, na 18.00uur.
R46
super-sterklasse
De
occasions
na
6
u.
tel.
2 Chevr. Mart. Class. riw. ƒ6OO,rood; 38.000 km. Rotam B.V
:
FORD TAUNUS 1600 combi
herkent u aan het super-sterklasse;,
R46
j
, ;.
' : .;.^..';
- ;: .79 01858-4262.
.■• {
.:■-....
tel.olo-121538.-.
R46
i.z.g.st.;'
kl.
part
'75
v.
.'B.j.
Chevrolet Nova nw.. v ' 79 Technisch buro LAGENDIJK
J
l:S'f Zok
showroom.',
'
vignet
inde
"'""iDATSUN
01
A
metallic:*
4500..
180
B
Vr.pr. ƒ
Stationwagon
bruin
. '■-■'■- . ■ . '
':
/
\"
Chevr. Imp.stat.car. .78 b.a.m. 3 mnd. schr. garantie óf
bij
automobielbedrijf
St
n
77, zilver met., Rotam BV.,
R46 4 Chevr. Imp./Caprice..'
Tel. 010-5202g0
Super-sterklasse
(
occasions vindt u.
j. van Dijk& zoon t«.
10.000 km. BMW 2002 touj ' ■'■'■< -'•':
tel.olo-121
R46
.--".
,77-78
S"%»_.
'■
alléén bij 'Automobielbedrijf
T.k. FORD Capri, '69, ƒ 700. Chevp.
'•":■; ,
v
ring, bj. 73, ƒ 2250,-. VW pas*„,«y> v
Malibu Cóüpé.'77 sat LS,; 74, ƒ 2550,-. Opel
TOYOTA
977,
1
porolla
j
Tel. 01880 -10539.
R46
■'
'■
';
;-.:'•:.'.:
'\. v
j. van Dijk'&Zoon B.V.
,'
:
Chevr. Mal. Class. stat.- Manta 1600 S, in s.v. nieuw,
v 26.0001 km blauw metallic
-\ '
;';
l.v.m. funktiewisseling t.k.a. car i ~.:...
ï
r
Automobielbedrijf:
.
'
jV/Ï!
.77 71, ƒ1650,-. Simca 1501 speƒ6.750;- "J. van Dijk & Zoon
■.
J. van Dijk Zoon 8.V..;
~'•''
PEUGEOT 305 SR. open dak, 2 Chevr.
:..,.'■
,1 '"-■*: \
'■' '•'■ schutievaerweg
■
Malibu '75-77 cial,74, ƒ 1450,-. Morris Ma8.V.010r620088.
I R46
mspaanse
1
Polder:;
aanbiedingen
gelden
zolang
�Deze
getint glas', elektr.! bediende Chevr: Bël Air wit .'.. 75' nna, 73,
1250,-.DianeCV6,
ƒ
RENAULT 6 Tl_, bj. 77,62.000
ruiten, nw.pr. ƒ 21.750.-Van' 4 Chevr. Impala
VOurraau SireKl. - ;
'74
,
.
Omcieel Mercedes'Benz
>■ •■ «ftStó=^w\3-ïï—
■km, m:als riw., geel,
apr. '79, km.st. 28.500. Pr. Chevr. Kingswood stat.- 74, ƒ 1750,-.' Ford Granada de gehele week geopend
':..';
" ,; ■">-/'■ dealer voor Rotterdam ere ;
1250,-:
Sedan'coupé,';
Ji^SSLÜ^S^^S
.•ƒ,5250.078-136297.
i R46
ƒ 15.600.01807-15915. R46 car .'.:':
!
;i
sraon-"^verre omstreken.
.73 8MW1602,71,7 1550,-.Opel ook vrijdagavond en zaterdag.
DATSUN 120 ARI coupé, '77,
T.k.a. PONTIAC Trans-Am. Cadillac Fleetwood .78 Ascona 16 S, 72, ƒ 1350,-.
36.000 km, zéér
aut, i.s.t.v.nw., .'■ bj.'7s/'76, Pontiac Le Mans stat.- Daf 55, 72, ƒ 950.-. Toyota BMW 730 '78, BMW 525 '76,
BMW 320 1. 1977, 56.000 km, T.k. ALFA G.T.V. 2000, type kl."rood,
mooi, ƒ 6950.010 774660.
JPorsche924
:..'..77 Celica St, 73, ƒ 3450.-. Ge- BMW 525 '76, BMW 520 '78,
ƒ 9500. Inl. Bethlehemstr. 46, car
oranje, 3 mnd. gar. Autobe- '78, jubileum uitg., van 1e
■.■;'>: . ■■■■;•-■.■■■? •■■■'-■/■ ■ R46
Voorschoten, tel. 01717
Dodge Aspen stat.car
opend van 's morgens 10 uur BMW 518 '75, '77. BMW 3.0 L bj..'77, kl. diamant-silver, drijf J. Poot, 4e Industriestraat eign.. bl. metaU getint glas,
2827.
...,:...:......77 t.e.m. 8 uur 's avonds. Schal- '76, BMW 320 '78. '76, '75„ km. 46.000, ANWB-keuR46
:
km.,
010
50.000
sportvelgen,'
23, Vlaardingen. Tel.
RENAULT,,RI6:TL, kl. met
70 auto's.W R46 schadevrij, voor ' ƒ 10.750,- groen,' geert roest, aug. '76,
T.k.a. FORD Mustang grande Plymouth Val. Scamp kenburgerstr. 4b, R'dam Zuid. BMW 318 '78, BMW 316 '78, ring toegest. Tel. 010
340624.
LPG..
.76
010 ji 710491 na 12.00 ƒ5;500,-.Te1.01803-2644.
Tel. 010-845574.V
R46 '77, VW Passat '78, Opel Re- 816023 (inruil-fin.-mog.).
aut., '73; i.stv.nw., en veel ex.x BMW 316, 1978, rood Tel.
■' '■'■'
'~', .:■■■ R46
uur.
R46 2
m
'.
:
tra's, ƒ 2750. Inl. Bethle- Mitsubishi Lancer L. .79 FORD Escort 1100, 73, mod. kord '78, Peugeot 504 '76, Re- '_■..met.,
zwart,
km,
40.000
1e
■'
nault 16 TX "78, Automobiel77
hemstr: : h 46, r Voorschoten. Mercedes 280 S
J.
gar.
te
3
mnd.
TOYOTA
Corona
2000
Voord,
v.
MX
part.
eig.,
Autobedrijf
:
keur.
MORRIS
Mariria
1.3
SL
koop
onderhouden, rijdt pris- bedrijf J. Bergwerf! BV, Kleine
'77,
01717-2827.
■ ■-■ R46 Mercedes 230/4. P; 77 ma, zeer
Poot, 4e Industriestraat 23, duurste uitv., kmst.' 29.000, hardtop coupé 75, goede en
betrouwb., ƒ.1250,-:. Haarsekade 12-14, , GorinMercedes 200 D
.77
Mercedes
300
D
340624. gen. als nw., sch.vrij, 4-drs., mooie wag. 1e eig.. ƒ 2950,-.
Vlaardingen. 010
TOYOTA Carina de Luxe, m. Mercedes 250 m. LPG.
010-379490.
R46 chem, tel. 01830 r 24011. R46
jaarwag.in j verz. toe- ±70auto's. L ' ' ■•■ ' R46 ƒ 3950,-. 078 -183549. R46 078-142739. ■
R46
keuringsrapp., b.j. 1973. Vr.- :■:
.77
128 Rally, 75 type, pas FORD Taunus 1600 GL, zilver, stand.
Vorpr. ƒ 1900.010-376989. R46 Ford Taunus 1.6 LPG.77 FIAT
geh. nagezien, keurige auto, 10-76, i.z.g.st. ƒ 800Q>. Tel. stadtstr. gl 50/1, ..D-706 BMW 323 1,-1978, 27.000 km, TOYOTA Corolla 1200 '74, ALFASUD Ti S 77, m. gasgar. oranje, sport. ; zuin.; wag.; inst,,door omst., ƒ 4950,-.
OPEL Stationcar, b.j. '73. Pr. 2 Taunus 1600 L Combi. nw.band., . -. v
ƒ 2750. 010
R46 rood, 1e eig.,'3 mnd.
828055 na 18 uur Schorndorf.
■
R46
Autobedrijf J. Poot, 4e Indus- i.z.g.5t.,,;,..-• door ■
ƒ 2500 goed onderhouden. ■ .-..', .-.::\ 5.;.,:..77 010-379490.:
ömstr., 078-148829... ■■'■:
,;■-■
R46 384354.
.i
R46
triestraat 23, Vlaardingen. 010 ƒ 2250,-. 078-142739. I R46 TOYOTA Mark- II coupé, bj.
Tel. 010-818740.
R46 Peugeot 504 GL diesel. .. SIMCA 1301
spec, 75, bijz. PEUGEOT 504 GL eind '76,
.-.'.•.-.
-340624. ±70 auto's.
.•:■
.77
R46 RENAULT
OPEL Record 1900, ,bj,75. Opel Rekord 2300 D :78
mooie auto, goed onderhou- 65.000 km, Vr.pir. ƒ6850.-.
Rl 6 TL '77. abs. 74; vr.pr. ƒ 3.500,-. Tel. 010Taxateur
2000RS, sch. vrij extreem g.0.h., el. 221057. - ■/'- •■.■■■■■■•R46
met nw. LPG inst, van part.
FORD
ESCORT
2
x
% . ƒ 2250,-.
techn.
100
den,
R46
i.Z.g.5t.01807-11830.
Opel
LPG -~. 77
1977,
1976,
65.000 sch.dak, ƒ 4950,—.1 eig. 078 FORD Taunus 1.6 77, 5-drs.
vaste prijs ƒ 4500. Tel. 01747 Opel Rekord
Ford
:v
■
010-379490.
van
R46
Ascona
.78
FORD Capri 1600 GT, type
km/72.000 km, 3 mnd. gar. -148829. R46 pel Ascona 16 S..v.
3451.
R46 stat.car,. zilvermet. pracht
.77 PORSCHE 911 S Coupé 2.7 '76, met. blauw. In st. v: nw.
biedt aan:
Autobedrijf J. Root, 4e Indus- 5-drs. stat.car FORD Taunus wag.,
1e eig., ƒ 6950,-. 078MINI 850 luxe, bj.79, groen Opel Caravan 2100 D. 77 lit, bj. 25-2-75 km. 72.000 kl. ƒ 5500.-. 01
R46
23,
010
Vlaardingen.
triestraat
1.6, '79, i. st. v. nw., sch.vrij, 148829. .;.,->:..
R46
met, 2500 km. veel extra's. Renaultß2o
met
.77 wit, getint glas, - elektr. FORD Granada
-340624. 70 auto's. R46 door omst., ƒ 8950,—.
2300 coupé
Vaste pr. ƒ 7000. Tel. 010
078
Toyota Carina 1600. ,77 schuifd., s.; velgen, radio- autom.,
eendjö
CITROEN
2CV-6
Lelijk
Bovag-garantie HONDA PRELUDA. 1979, 148829. ■_■: ■ - .
type '75, schadevrij,
515529.
..R46 2 Fords Granada Sedan: cass. met. booster. ' Pr.
R46 St, licfit groen,'7s,zuin., als
nwe. band, f 3950.-.
radio,
zwart, 1e eig.,;; 3 mnd. gar. RENAULT
.......:.......76
010-774660.
24.750,-.
R46 010-552119.
bewijs
ƒ
2e w. gebr., f 2450,-, 078CITROEN D Super. bj.'69. Pr.
stat.car
TL,
■■■
2
R46
Autobedrijf J. Poot, 4e Indus- bestel, weg.Rlliquidatie
Pjf
t.k., i. 142739.' ■-<■,■;:..-' ■■■■;
ƒ 650.Te1.01804-13989.R46 Mazda 929 Coupé LPG
RENAULT 20 TS, goud-geel
Citroen
6
3600
Dyane
010
Vlaardingen.
23,
triestraat
.";/.'.76
VAUXHALL Viva met nwe.
i
st., ƒ 4950,-. 078
9-pers.;kleinbus FOHO TranFIAT 128 Sport Coupé, kl.- Citroen D Spec. tst .73 met. 44.000 km., bj. 78 Tel. banden . en,. div.. onderdl., km.,.. .''.", /.'. nov. r 79 -340624. ±70 ëuto's. R46 perf.
148829.
■ ■■;■■ R46 sit, org.'.bus 76, verk: i. pr. st.,
18
rood.' eind'72, verk.ii.g.st. Verder nog diverse in- 01880-13188 of 11140. R 46 t.e.a.b. na 18 u. 01880-22262. GTS aut.Renault
te
■
BETAALT
U
niet
veel?
Roha
2150.010-126564.
9.000
.'79
km
BMW 3231 Alpina, kl. zilver- ƒ 5950,-. 078-148829. R46
Vr.pr. ƒ
;
--■:.■' -••■:".■.- v R 46
ruilauto's in alle prijs■•
,: :
'"-'■■
Taunus 1600 GL 4-drs. biedt u een totaal autopakket- grijs, 30.000 km. gelopen, lets aparts MINI Clubman
■-R46 klassen.' '■'■:
fi-i;'A. Kerkhof biedt aan met Boj V \,'79 dekking v (W.A.J ~ Rechtsbij- schadevrij, '78. Tel. 01803
11.000 km
1100SL 76, bruinmet., als2e
T.k. MINI. Spec.. zilver, i bj. r
vag gar.' bew. BMW 733 I.A.' Peugeot .504. Familiale stand, ong.-inz.) v.a. ƒ 297,- 2644.
■■R46 w. gebr., ƒ 3950,-, 078
okt.'77, goed onderh., ƒ 5700.
■
v.a.
522<
ƒ
'78; BMW 525 '76 '77 '78; Diesel;. .'•.".....
R.8., o.l.)
V.79 (all-risk,
Autobedrijf v
R46
5-drs. statxar FORD TAUNUS 142739. : ■--..'•"
Tel. 078-142691.
R46
premies
Deze
mcl.
nozijn
top
'78;
'78;
520
518
BMW
BMW
SHOWROOMS
2
'.
604
Familiale
Peugeot
Tel. 03480 -'12252
1.6, '78. i. perf. st. v. o.h. 1e DATSUN 120 V sportcoupé
FIAT 128 coupé., -bj.761
BMW 520 aut. '77; BMW 320 6 autom. 3700 km
': Nieuwe Binnenweg 311
'79 claim. Tel. nu Qlo' 767023, eig., ƒ 7950,-.
13313, na 19.00 «uur
078-148829. SL 76,: dir', v. 1e eig,
R46
'79;
767014,na18u.775703.
'78
BMW
'77
'78;
62.000 km., met.goud, schuif- 12252, v b.g.g. ( 13453.
Kortekade
63-69.
316
'76
■
Fiesta Team 400 km.. '79
R46
1502
'76.
en
financ. Opel Ascona
BMW
Inr.
dak, i.st.v.nw. Tel. 01880
GL,
„EUREKA';
FORD
TAUNUS
1600
biedt ƒ 4950,-;. 078 -181460.
bj.
Autobedrijf
2.0
S
BerliUtrechtsestraatweg 88
mog.;, Krabbendijkehof , 54, na.
.
,R 46 en 111, Woerden. _■.: R46
21749.
'.:.:
.'7B okt. '78, 20.000 km. gelopen, aan met 3 mnd. garantie. Een Van part.: MERCEDES Benz
R'dam, tel. 010 800349 en Chryslerl6o9. .
;'7B kl. goud, 4 deurs, open dak, greep uit onze collectie: Re- 350 SE, .73. topcond.; ld.
T.k. PEUGEOT 504 L. '77, met
805166; :.-'■■:: -V/ -r- R46 Opel Marrta 1900
'78
pr.-"•. ƒ 18.600.' Vr.pr. nault 6 TL '74 ƒ 2250,Fiat 127 met.grija,. div. ï access. Tel.
L.P.G. inst., 65.000 km., i
Excl. auto's: v.;;
Inl. 010-193601.
Lancia
Bèta
2000
18.000
11.000.
'73 ƒ 1250, Fiat 600 '72 ƒ 650, 01115-2336, . ;.
ƒ
ƒ 6500. Tel. 010 206855. R 46 Rover 3500
Nummer
een
in
aanhangwaRJS
aut. mét
V. .'7B ißj :■■-...-,' ■:[ -". -\-- R46 BMW 520 76 ƒ 8250, Alfa Ber- MERCEDES Benz 220D; bj:
gens,' boottrailers, vee-paar- km
MERCEDES 350 SE.' '76. schuifd. kl. bruin 35.500
dentrailers, auto-ambulances. Taunus 1600 L Combi
line Lusso '76 ƒ 4950, Simca 74» pr. ƒ 6500,-. Tel. 010PEUGEOT 604 SL
90.000 Mon.y" veel extra's, km, 24-2-78, ~■: /v'78 comf. aut. ;.ibj.':,'76 metgrand
1308 GLS met gas '77 ƒ 5750, 778216; na 18.00 uur. 078*
THEO
STET
8.V.»
duizend
LPG
6, 4.2 aut. BMW 320 autom. 6 cil.; 78,
ƒ 32.500.01640-35084. R46 Jaguar
Escort 1100L, 15.000 km elektr. ramen en schuifd. ste- Peugeot 604 SL-75 ƒ 7250,
nieuwe
en
types
in
gebr.
voor;- ;■-■•■, , ;:;-R46
FORD Escort 1300 L. •77, 4 blauw 134.000 km, 4-7 met. bl., km. 54.000,.get. gl., raad. Nu! grote keus in alle
.'7B reo v
Ford 1600 L'7s ƒ 3750, Merr
| ■ ANWB ' gek.
install.
,' .*»■;•:;
-75.
spoiler,
schade
v vr. Vr.pr. soorten dichte aanhangwa- Escort 1600 Sport. .'7B
drs., 53.000 km., ƒ 6500. Tel.
cedes 200 Benz 71 ƒ 3750, 5-<irs. stat.car FORD Taunus
ƒ 19.700.-.078-152212. R46 gens (o.a. bagage) Opalle At- Volvo. 244 DL aut. met. ƒ 13.500.01860-3760. R46 Opel Ascona 16 S 74 ƒ 3250, 1.6 78, m. 1 lIPó; crème; kmst;
010-113387. -.-■■:-.■■■> . R46 Demonstratiewagen Rover 2600 aut., blauw,
.'7B DIRECTIEAUTO (bijzonder Vauxall Chevette 't |E 77 46.000,1 eig... f 7950,-. 078
CITROEN CX 2400 Pallas, km.st 18:500,18-4- "79,
Mercedes 200 D 77/ Merce- lanta trailers nu 10% februari- ga 5.:....
• ;.,,..R4j
des24oD, aut. metal. 76, Mer- korting. Wegens nieuwbouw Renault 30 TS aut..
'7,8 mooi) Mercedes 280 SE Eind ƒ 4950, Datsun 200 L auto- -181460. : --i-yi.z.g.st... type 78,-" vr.pr.
Pullman
'74
beige
met.
bekl.'
maat
4
74
ƒ
2750,
nu
div.
Taunus
1600
en
en
Ford
SL
L
2
types
aanhangwagens
gas
Garagebedrijf
ROMEO
1.8
Alfetta
12.000,Te1.015-134384.
MAST,
ALFA
cedes
240
D/830
76.
ƒ
.
.'7B airc, vr.pr. ƒ 16.000. Tel.olo- Granada 2300 GL automaat 5-11-77,; sch.dak, binn.sla's Gravenweg 804 Rotterdam. en boottrailers (o.a. kieltrai- drs..
■■:■:■•:■■;■< •-.-:■-;- ■■'■'/ - R46
DeKouwe
■ ..■„:.;., , R46 77 ƒ 8750, Datsun .120 V Cou- per,, door verkr. zakenwag,
010-506824.
R46 lers tegen lage prijzen. Alphen Taunus 2000 L 42.000
LADAI2OO, bj.79,
26.000
km*.,;
Hoek
01720
93845
.'7B
RijnT
ƒ 2750, Ford 1600 GL ƒ. 7950,-. 078 -181460. . R46
a.d.
BV
MERCEDES
230 coupé, pé 75
Ingeruilde TRIUMPH SPITFI- Raamsdonksveer. 01621
km. m. nw. LPG-inst, wegens
gas
Datsun
1608
29.000
met
km.
77 ƒ 7250, Ford 1600
f
1e
eig.,
autom., sept '77.
Dwarsweg RE met zomer- en winterkap 9 4622,
GS X 2 22.000 km.;
dienstauto. Prijs n.o.t.k. Tel. Zuidelijke
v'7B 64.000 km, zilver met., 3 mnd. L stationcar 75 ƒ 3950, Citro- CITROEN
Heerhugowaard 02207 ~./....
1/b,
Waddinxveen,
tel.
Met
oud,
13.500,-.
mnd.
Bomei
78.
Vaste
ƒ
prijs ƒ 10.000,01865-2620. ,
46
R
; .'<:■■;■■■■■,:
R46 Granada'2.3 GL aut. .'7B gar.; veel ace. Autobedrijf J. en DS ;; Sëmi-automaat 71 TehOl 0-704284
01828-7713.
vag garantie bew. Autobedr. 18088.
na 6 uur. '
1250,
met
504
GL
Rover
2200
TC
met
■'
.
.'7B
Peugeot
ƒ
1000
MINI
i.g.st., juli'7s
164 GL aut., bj. '73,
Openingstijden
Poot, 4e Industriestraat 23, gas 76 ƒ 5750,' Ford Capri ■i'C :'-?.■;
■■-•-;846
show-. De Groot BV Corn. de Witt- VOLVO
trekh.olo -193336/551129. room ma t/m vr. van
Escort
1300
aut..
'78
340624,
10 straat i6O Dordrecht. ■-< Tel. div. ace, prijs ƒ 4.500.-, tel.
Vlaardingen. 010
..;;.V R46
BMW
'77,
GTR,;73
Granada
1700
2-drs.
2600
Tev.
f
2750.
'
tot 18 u. zat. van 10 tot 078-142305.
•..■•.: 846
±•■7Oauto's.*-'
■ R46 div. inruilauto's vanaf ƒ 650. groen metallic, met alle denkR46 078-158129.
mod.' TM"*TTTrr '78
T.k. VOLVO AMAZONE Pl2l, 16aR46- ..';■'
Turbo,
SPRINTER,
SAAB
99
GOLF
1977. In- en verkoop van alle mer- bare accessoires ƒ 30.000,-J.
part;
bj.
CITROEN
CX
'78.
aut.
T.k.
v.
VW
.'77
Opel
Diplomat
4 deurs, bj. 1967 z.g.o. rek. ter
type 77, 2000 Super, nov. 75, i.perf.st., 50.000 km. tel. 01866 2358. Toyota Corolla Sports-" 64.000 km, 3 mnd. gar. Auto- ken auto's. Spangesekade 45, vén-Dijk & Zoon B.V. 010i.z J 5000.05160 4?0.' R46 CITROEN CX 2200.
km., Na 18 uur door deweek. R46 wagon ,1600:".;.
.'77 bedrijf J.'Poot, 4e Industrie- Rotterdam (Spangen). Geop. 620088: '•'-'■■■:■;■;■" ■-;■" Rj6
metl.•::-*<■■ grijs; «r, ƒ6750,-. blauw-met., "■ • weinig
T.k. SIMCA LS, bj. 1975, trek- 010-708459. ;
:
van 9 tot 16 u., vrijdags tot 21 MERCEDES- 200 D'sepl
part. OPEL Ascona, 4 drs. Taunus 2000 : L . aut. 2 straat 23, vlaardingen. 010
■
R46 ƒ 6750.-. Tel. 078-126071. '
Van
haak, tel. 010 .714638, vr.pr.
.-■ ■-::■■-:■:
..•-:'•■■- :"■
R46 u. geop., zaterdag gehele dag
R46 de luxe 1.9, i.z.g.st. N0v..'77,' drs.;.. .
.'77 340624. 70 auto's.
77,
T977. let eig.,. 132.000 km,
L,
FORD
16
type
Taunus
....
ƒ1750. r.'-- '.'j-s.yiw
met gas, 1977, geop.Tel.: 010-150038. R46 ahörngeel, 3 mnd. gar. Auto.PEUGEOT 204, 72, geheel in km. 40.000.01864-2020. R 46 Fiesta 1100 L 7 .'. .'77.
VOLVO
244
DL
rood, ƒ 7250,-. 010-708459.
: . '77
7000 km, 3 mnd. gar. Autobe- OPEL COMMODORE 2500 S bedrijf J.'Poot, 4e IndustrieT.k.a. TAMARO, bj. eind 71, ;-■•:-, ■■-■: ..■..•■■: ■';.': R 46 goede staat,"' rijdt fant, pr. (MOTOR)RIJBEWIJS A-bezit- Mercedes 200 D
1600GL 7400 drijf J. Poot, 4e Industriestr. Automatic, 4-drs., LPG-in- straat 23, Vlaardingen. 010Ford
Capri
band., ƒ 950.-. 010-379490.
goede auto, vr. pr. f 3.250.-.
u
er
een
ters?Voor
is
comple'~'..
inruil
auto's
Sciroc
VW
op
.'77 23, i Vlaardingen. 010
Tel.olo-667448.
R46 Let
stall., bj. apr. 1977, radio- 340624, 70 auto's.' \ Wjw
te auto: de Reliant. Financie- km...
co T5.75 ƒ 5250,-. CITROEN MAZDA 626, 2.0 liter,
Taunus 1600 L aut. .'77, 340624. 70auto's.
R46 cass., kl. geel met vinyldak, T.V.a. nw./gebr. Opel onderö
- R 46 ring mogelijk. Ook regelmatig
T.k.a. MERCEDES 250 C cou- CX 2000 76 ƒ 4750,-. Toyota Tel. 010-805S08.
Princess 2200 HLS .'77
010
PONTIAC'FIREBIRD Formula geh. nieuw, ƒ '9500.
goede occasions in voorraad, Taunus 1600 L 10x : i
gevr.' allé typel OPELS gaal
pé, t. 72, Xstv.nw. ƒ 3.850.-. Corolla 30 76 ƒ 2950,-. BMW
;
1600,
-■■-" R46 schade en sloop vanaf ']\
MITSUBISHI
Galant'
garantie.'
met
Reliant
Bovag
400, 1978, 3000 km, zwart 774660. ■
Inl. Bethlehemstr. - 46, 1 Voor- 2000 touring 73 -ƒ3450,-. 1976, 4500.010 856848.
'76,77,
schoten.ol7l7-2327. ■ R46 Opel Rekord coupe 75 ■■■'.■■ ƒ■-■■- ..■■:■•■■':v.--;-',= ..-R46 Imp. Ned. ■ 8.V.,: Panhuis 6, Citroen CX 2000 ....'76 leer, 3 mnd. gar. Autobedrijf J. MERCEDES 230 Ambulance 01803-2406. >-■■■■ •--■'."- , R*
Veenendaal, tel.;- 08385 : .- Mercedes 200 D.... '76 Poot, 4é Industriestraat 23, 1973 nieuwe motor ƒ 10.000,7 le.eig.FJAT.
DYANE 6,. 1975, oranje, in ƒ 1950,-. BMW 1602 72
128" 1100, eiW
11251. Dealer: Autobedrijf Datsun 200 L
340624. J. van Dijk & Zoon B.V. 010
Vlaardingen. 010
\
uitst. staat,':-, pas . gekeurd, ƒ 1650.-. Opel Manta 19 SR MERCEDES 300 D Autom.; Waaijenberg
76
78.'
keur.
onderh..
f .5.900.
•'-;■
Korte
auto's.
8.V.;
70
.
R46 620088.. ;..■■•-..R46 ÜTel;010-650815. : y:,"■ W
nieuw kenteken, pr. ƒ.1950.-. 71 ƒ 1500,-.Simca 1501 Spec 1978,; 1e eig., 3 mnd. gar. Kruisweg 6, Maasdijk, tel. Taunus 1600 L combi...
..'75,'76 Van part.: OPEL REKORD FORD Escort 1100 luxe 77.*
LPG 76 ƒ 1750,-. Inr. mog. Autobedrijf J. Poot, 4e IndusTel. 01820 24230.
R46
.v.
;R46
.k-. RENAULT R 4 GJtöJtf
30 R.d.Zuid." Tel. triestraat 23, Vlaardingen. 010 01745-5411.
Retiefstr.
Taunus
1600
combi
L
1900 Luxe t. '75, 64.000 km, 54.000 km., geel. Rotam 8.V.. T78,
Weg. omsth. t.k.a. FORD Tau- 010-851509. Geopend v. 9 tot -340624. 70 auto's. R46 Zeer mooie rode OPEL GT,
km.5t.16.000 i.z..g.st.T*l:
;•-.■;'■.
; pookversn.': met nw.' gasin:'75,'74,
'75
010-121538.
R46
tel.
nus 1600 L, jan. '80, met. rood, 9-.:.y/.';—
01840-17663. „.■■■?.,..■■.■■■ JUS
. '69,
'ü
-R46
b.j.
i.pr.st.
Vr.pr.
■:•>■;■.""
S,
929
MAZDA
Financiering
mogelijk.
stationcar
met
als
stall., staat binnen,.
nw., T.k. CELICA liftback KT.mei
km.st. 1950, pr, ƒ 15.000. tel.
R46 79, gar. tot mei '81, 21.000 Van part. SIMCAIOOO G.L. Éj
ƒ 3.850.010-186692.
01883-16698.: ■>",■-, R46 MERCEDES 200 D, 1979, LPG-install.; trekh. Evt. inruil- f 6.000,-. Tel. 078-15.1796.v
1975,■--ƒ 1450,-. Tel; 010*;
mog.". Prijs VW PERS. clipperbus, 1973,
Van der Wal
schuifdak, . stuurbekrachti- kleinere auto
ALFA ROMEO 1750 GTV, bj. km.- Nw. 23.000,- ƒ 18.000,- ■675219. 5 ' --yr :■■■;.yx.. R46
T.k.a. van dame een HONDA
6750,-.
010-674925.
R46
ƒ
Poot,
J.
2850,-.
4e
nw. type. i.z.g.st.,s ƒ
ging, autobedrijf
'71, met veel access., klein 010-504176.';. R46
en
Accord 3-deurs.. bj. juli .78, industriestraat
23, Vlaardin- T.k.a. MINI 1000, 71, ƒ 950,- Tel.olo-192423.
R46
defect. Spotpr. ƒ 2000,-. Tel. DATSUN 100 A F LI luxe 77, PÉUGEOT 504
met.'bl., 25.000 km.,- prijs
van Buren
010
340624. .
70 Tevens gasinstall. ƒ 200,- Tel.
-■.'
01869-2596.
R46 geel, 25.000 km. Rotam 8.V., schuif. ;L.P.G. '. gas"' insta
1 e eig.: RENAULT 20 luƒ 12500.-. Tel.olo-658223. gen.
Part.
km. blauw metal. scW
R46 010-210116na17.00uur. l B3 xe,
66,
Vierhavenstr.achter:
A ■,■!.•,■ ■■■:,tel.olo-121538.
R46 auto's. ■.-...
■ '■ R46 5Ó.0Ö0
'77,
eind'
metall.
HONDA
Civic
6
mnd.
aut.,'
bwjr.
de
led. beW.
roestvrij.echt
:
s~
Rotterv
Marconiplein,
'1800
10-72,
ace,
van
304
oud, met vele
PEUGEOT
GLD break groen, M.L.' J beh.,* radio,
8.000 km, Div. DATSUN Cherry's 100 A ƒ 12.250,-010-112009. ' R 46
FIAT 500. bj. 1970,25.000 km, T.k. BMW
t
dam,
tel.
010
•
1e lak en geen roest. Tel. 010 gerev.' mot.: Vr.pr. ƒ 1250,-. diesel, b(.77. Prijs ƒ 4450.-, 52.000 km., gen. a. -nw.,
kl. met. zwart. Tel; 01803 75 t/m 78. Rotam 8.V., tel.
R46 2644.
;f:-.;;.-,
R46 f 8500.-. 010 665465. R46 760657/764927.
R46
202453.
R 46 Tel.olo-773470na17u. R46 tel.olo-862595.
.; R46

■
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T.k. FIAT. 128, 77, olijf groen, SIMCA 1100 de Luxe '76,1 TOYOTACOROLLA, sport*,
. km.,'55.000
ƒ 4750,-. eig. ML, radio f 2650,-. Tel. gen, april.'7B, 67.000 km
010-742608.: .:.'■
010-652210.
R46 LPG, na.lB uur.01899 -11 3$
FIAT 127,;1977, 3 mnd gar. MAZOA 1300 1976 t.e.a.b. D. alle keuringen toegestaan, ƒ'
Autobedr; Van ! Driel,", Bleis- v.d. Winckel Groenendaal 24
'"•; ■•' '"'■"■
M
wijkstr. 35-37; R'dam.: Tet Zwijndrecht, ' tel.'- 078
V. 1e eig.' MEFICEDKiöi)
010-671497.; '.I v .
:
Benzine
(4 ciL'. klein mods»
R46 124720/010-811144. R46
Wegens vertrek medewerker CITROEN GS Club 1220, 1976 40.000 km 1e lak
schadevrij met radio, stoffen'
RENAULT Rl6-TL, 1977/78, bj.'7B, met LPG Tel. 010
in excellente staat, ieder desk. 350812:' : --"''■-■■
R46 bekleding, altijd in garagen[
stald, ƒ.10.500/ Tel. oio
onderzoek is toegestaan/ re•■:'■■■•,■■•■ .^;
cent '."■ technorapp.' t. inz. ALFA Giulia 1600 bj.1975 kl. 182880.<
>
booster RENAULT-16 TL, septTig??
ƒ 7650,-. Inl. 010-123033 R46 wit. radio-cass. -r
ƒ 4500.-. Tel. 010 212751.
blauw ...met.'. 80.000.
MERCEDES-30b D, aut., juli ALPINE A 310,50.000 km gel., Vraagpr.
ƒ 5500. Div. extra',
76, 89.000 km. Vee! extra,
01810-5837."
ƒ 23.950.-.07&191902. : R46 super snelle sportw. Nw.pr.
ƒ55.000,- nu ƒ.17.900,-, evt.
Schitterende MINIIIOO spec. inruilmog.Tel. 01869 2596. T.k. v. part. PORCHE 9147?
W. met. met zw. dak 27.000 km ,v:- ,;:;..■- • ■-.
•■ R46 j.pcSJtS 1 7500, na 17.00 u tel'
010-258574.
1977 weg. omst. ƒ 4750. Tel.
'r,Jj
1005 GLS, april 1977,
ml. 010-123033. j
R46 SIMCA
T.k.a.
FORD
Transit
bistèT
radio, 38.000 km, nw. mod.,
LPG install., '78, tel. 01860!
RENAULT RI2,TL,-juli 76, ƒ 3850,-. Tel. 01807 -19685.
5454.,:..
LPG instal., 47.000 km.; bijz.
■■f....::-./■
_R4t
goed, ƒ 4650,-. 010-202706. ALFA3UD L, april 1976, BMW 525 grijs metall., spon.
50.000
zeer
km, radio,
mooi, wielen, '78, tel. 01860•■>..- ■:':■.; 'i ' ■'-•■:R46
5454.
ƒ 3850,-. Tel. 01807-19685.
■■-'PONTIAC Firebird,', 6 cyl.',
-; j
JUS
48.000 km., bj.77, nw. uitlaat, Mooie SIMCA 1100 LE, aug. CITROEN GS Break,~7Ï
.
'75,
km,
64.000
i.pr.st,
vaste
nw. banden, kl. wit,
pr.
ƒ 1.750. GS
"75'
R46 ƒ 3.950. GSX '75,Break,
ƒ .15.000,- i'; keuring , toege- ƒ
ƒ 3.950 'ai
staan. Tel. na 16.00 uur 01883 MERCEDES 200 D.V74X.75, club, '75. ƒ 4.500. Tel. 010
;:.
-13525. --■ V :
R46 ook nw. model, '76/77, inte- 323663/01856-2827. R4t
Tel. 01803
AUDI 100 LS aut.
Weg. omst. MAZDAM3OO, ress., prijzen.
slêchb
'
R46 40.000 km., als nw., '78
bj.76, : km.sV 46.000, ' met 2644.' .
tel
LPG-install. Prijs . ƒ 3450,-. RENAULT 16 TS 76, 52.000 01860-5454. R
4g
.
Tel.olo-360450.
R46 km, metaalgroen, el. ramen, PEUGEOT 304 diesel
bj/TB
AUTOVERZ.' vanaf ƒ 184.- ƒ 5400. Tel. 01899 -19731.
i.st.v.nw.; 70.000 km, f BOOO'
p/jr. Inl. Peter Roos Verzeke- T.k. ALFA 2000 Berlina, bj. Tel. 01807-10423.
R46
828252, 's 73, in uitst. st. Vr.pr. ƒ 2250. T.k. v. part.,
ringen, 010
1600 super
ALFA
avonds en weekend 010
Tel. 010-551184.
R46 bj.'7s, kl.rood, magn.velgen'
\/.-. ;
v ':■
R46
296410.
Tel. 01879 '.
T.k. VW GOLF LS autom., bj. Vr.pr.- ƒ 3850.
■'
FORD ,1300 72, 2 deurs, kl. nov. 76, orig. 29.000 km, kl. 2312. ■■: ■■
V ï
,_R4g
010
geel
ƒ1850,-,
lichtgroen. Vr.pr. ƒ 7400,-. Te V. lèeig.,
OPELAsconal6s
766984-375941.
R46 bevr. tel. 010-381739.
46
R
'77, Pullman bekled., f 7350
OPEL KAP. 71 aut. op gas AUDI 100 GL 5 E, kl. met. Tel. 010-840658.
R4
766984
blauw, 45.000 km, van 1e eig., Te koop FORD Fiësta
ƒ1475,-. 010
1100
375941.
R46 78. Tel. 01803 2644.
R46 vr.pr. ƒ 8700. Tel. 010 .'
221090, b.g.g. 010-226795.

'

||p Penciers auto's Sfll

Tukkeren

■-...'■.....:

■-.:.;■■■•■■.•

.-

■

v.nwe.'

-

Te koop. FORD MUSTANG
Ghia,' dcc. .79. Alle ace." gas
1461=
airc. tel.
ƒ 35.000.-"'.a riu
Nw.pr.
ƒ29.000.-.
■': R46
FORD Granada coupé 2000,
blauw, type 77/ƒ 6950,-.'mr.
mog.olo-736106. :^-R46
DATSUN 100 Ade luxe, 1976,
49Ö00 km., ƒ 3950,-. mr. mog.
' R46
010-736106.
MINIIOOO, jubileum type '76,
bruin, ƒ 3650,-. mr. mog. 010
-736106.
-R46
PEUGEOT 404-1971. Prima
wagen ƒ 1.750,-. Tel. 010
R46
199113./:: .-■•-.:.'■
SIMCA 1100 1972. Prima wagen: ƒ 650,-. Tel. 010
R46
199113.
RENAULT 4 1973. Prima wagen ƒ600,-. Tel. 010
: R 46
199113.
MANTA SR vinyLdak, radio
stereo cas. ijt.g.st. ƒ 2.250,-.
Tel. 010 -198448-847313.
,-:v ■ :■;■ ;■■■■■:.■>■•■- .;■■■ R46
FIAT 600 1973. Geheel als
nieuw ƒ 900,-. ÈTel.l 010
■-'■■ ■■ R46
199113.--.--•
ASCONA
1973.
Prima
OPEL
wagen ' ƒ 900,- Tel/ 010:
R4B
/j
OPEL KADETT 1972. Prima
wagen ƒ 750,- . Tel. 010
199113. .
R46
sdrs.stat.car PEUGEOT 304
Break GL 77, mooi en ruime
4-drs.wag., ƒ4850,-. 078
R46
148829.
Lelijk eendje CITROEN 2 CV
75, mooi en zuin:,- als 2e w.
gebr. 1e eig. ƒ 2150,r. 078
R 46
148829.

-•-■•■:,-■■

'

.'-

'

■ krn.st.'

*

■-:■..-■■-■..■.. ,-:■■■■•■■•■•■

-

TOYOTA Carina 1600, 4 drs.
\
.
'76. Vinyldak FM-radio, achterr. verw., trekh., 80.000 km.
ƒ 4700.1.g.5t. van 1e eig. Tel. Bouwjaar ï 978
27.000, ; i.st
Interies.■■■,-■ R46 sante prijs. Tel. 04164 2110, niet op zondag. R46
010-213174.- 1
CITROEN 2CV4, bj. '72. Volvo
Cadillac Eldorado coupé
:
144,bj.'68.Te1.010-225650.
■-■

v-

■

1

MGadi lac Seville

AUTO-TIPS
■ Personenauto's te koop aangeboden
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ÏooA2dLuxc

'

120AFII 2d Luxe

:,

.

.

'

Datsun

■d Datsun

Datsun
Datsun

L

.

-

-

.

•;,

-

'

'Simca

'-
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.........
.

:

-

.

:.

,

;

Datsun

:

.

Okergeel 1977 V
Met-zilver 1977 .
Blauw
1977 /
120AFJI2dSSS:
120AFU2dLuxe:' Geel ' '1978 {i
120AFII4dLuxe.Aut. Met zilver 1978 ü
120Y2dLuxè ' :' ' .; Met groen-1977 .
120Y2d Luxe - ..'-Okergeel-, 1977 ■'•
120Y5d Stat Wagon Groen
1977Violet 4d Luxe.:'.
Met bruin 1978
Laurel 4d Luxe Aut '. Met beige- 1978
GeeL
Polo3d XM-.ï t
1978 '
Escort 2d - -! .'■ c Rood-, v ' 1977 • '
1100 LX3d ; ;il C<Rood i-f s 1977 >

120AHI2dLüxe
120AFI12d Luxe

-

VW
i Ford

■

Metzilver" 1976 -;
Okergeel 1977
Okergeel 1977
Met groen 1977
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100A2dLuxe
100A2dLuxe

.Datsun
Datsun
■Datsun
Datsun
.Datsun
Datsun
Datsun
Datsun
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Rietvëld's

!?S\|y€grEL672966' j^g
...

,

..

...

...

:

-

.

.

.

.

-

.".

-

Unieke Peugeot aanbieding

!

.

■

F.C. HOOFTS AUTOBEDRIJVEN V.O.F. ,?ï
SHOWROOM:
V

..

....

..

;

-

-

'

:.:..'...

.

'

304 Break diesel, 42.000 km. juni '78 11.950.304 Break diesel, 29.000 km. april '79 14.500.504 Break diesel, 65.000 km. juli "78 14.950.504 Break diesel, 36.000 km. juni '79 ig.gso.-'
504 GL diesel, 41 .Óóó'"'kmV'apHf '79 20:750.- ;;
504 Tl automaat, 37.000 km. april '79 21.000»-
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Eigenraam, van Beethovensingel 124,

!

.

....:...

Vlaardingen 010 \ 357900%1i-gi?,
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"Remo" ■:.■■;?■
autoverzekeringen
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R46

ChevroSei Mönte CarSo

.

.

±

+

-

nieuwe Mercedes Benz 300 D '80
■

6

.:

:

-

....

.

.

.

.*-.'

±

c#

....

nieuw. Van ƒ 37.000, voor f 28.500.
Automobielbedrijf Gebr. Büchner BV, Berkel Z.H.,
*;: R46
tel. 01891 -gar. 2697, privé 3516/3942.
■
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-
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:,

±

.
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■'. "
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-
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■'

+
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+

L. C. Quak, 2e Bloksweg 60 en 60a, Waddinxveen. tel. 01828 7777.
R46
-

733 i 1977, 60.0005

-

;

.

■,

in div. uitvoeringen met hoge kortingen.
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;

-

;

.".;

' '
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Krediet- en Assurantiekantoor "Remo"

SPECIALE AANBIEDING:

•-.;'

.

-;

Cat.waarde W.A.
All-Risk
All-Risk W.A.
285,60 ƒ 622,20.
ƒ 9.000.ƒ250,20 ƒ
- ƒ 11.000,ƒ 286,80 ƒ 630,60 ƒ 327,60 ƒ 724,20
f 13.000,- ƒ 306,00 ƒ 693,60 ƒ 349,80 ƒ 797,40
ƒ 15.000,- ƒ 324,00 ƒ 761,40 ƒ 370,80 ƒ 875,40
Met gratis ongevallen-inzittenden-polis en Schade
Alarm Service. Beperkte terugval no-claim. Goedkope W. A.-Extra. Geen verlies ■ no-claim • bij ruitr
breuk of diefstal. All-risks verzekeringen per maand
•te voldoen: bij total loss binnen een jaar vergoeding
van laatste catalogusprijs,' daarna laag en vast afschrijvingspercentage.
;'»iV.',.';j|;i,
■;.

■■'■":

.

.....

.

"

Rotterdam: Rodenrijselaan 57 :
hk. Bergweg. Tel. 010-657.833
Den Haag: Hengelólaan~l9sc.
Tel. 070-665.552.
■
Na kantooruren: tel. 01804-26158.
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tarieven met top no-claim
PARTICULIEREN
AMBTENAREN
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reldkampioenschappen
'sprint inWest-Allis.De,
nuchtere) Fries
seert zich terdege dat de
gouden f plakken zijn
■weggelegd' l voor V Eric
Heiden, maar hij hoopt
vooral via een goede 500
meter de basis te leggen

opentIOC-

gedrogeerd
. De
WESTr ALLIS ;
wereldkampioene schaatsenrijden, N'atalia Fetroe-'
sewa. heeft mogelijk toch
doping gebruikt' bij •de
mondiale titelstrijd enkele weken geleden in Haniar. Bij • het onderzoek
van haar urine in de medische faculteit van Oslo
werd niets gevonden dat
op doping leek, maar George Petterson, bestuurslid van de internationale
schaatsfederatie ■' (ISU),
zei gisteren in West-AHis
dat bij een tweede onderzoek in Londen, op het gebruik van anabole steroiden, sporen van deze
spierversterkende midde-

?,

eind?

vergadering

Lieuwe
de Boer:

„Wij ■ wachten met' een
uitspraak tot we officieel

bericht uit 'Oslo binnen

eeuwige

■*

-^

-

:

gen".

A...«-:■:'
„Dat ik misschien te laat ben
begonnen, vind ik niet érg.'Tot
nu toe heb ik,verschrikkelijk
veel plezier in schaatsenrijden.
Dit is voor de eerste keer dat ik
in.de Verenigde Staten ben. Later zal ik.nog tegen mijn kindskinderen kunnen zéggen dat ik
hier geweest ben. Ik hoop nog
steeds ';'■ hét gevoel: door".. het
schaatsen in een uitzonderingspositie te verkeren." '

■•

-

"

onderhoudsmonteur • uit
denkt zelfs in West-Allis nog met weemoed terug aan
De

Ureterp

die, verloren twee dagen in Deji
Haag. ,;Ik heb verkeerd gegoktf,
biecht hij op, „ik reed op zekef.
Ik had nooit gedacht dat Van dij.
Roemer mij nog ; zou' kunnefe
pakker: Later, ja dan krijg jï

spijt en vraag je je af,

Ploeg Post
superieur

•meter niet alles uit de kast gere-

Na Leo

van Vliet en de Belg Franky
de Gendt, ging de zege gisteren in de tweede rit naar
Henk Lubberding. Hij . had
op de streep twee seconden
voorsprong op een groep van
elf achtervolgers. De Belg
Walter Pianckaert \ won ■ de
sprint. De suprematie van de
bevestigd
werd
door Jan Raas (3e), Van Vliet
(4e), Wesemael (7e) en DeGendt (12e).
Franky *de
Gendt behield de leiding in
Raleighs

het algemeen klassement. .
De Belg Daniel Willems is
winnaar geworden van de
derde etappe van 'de Rit
naar de Zon. Hij versloeg in
de eindsprint zijn landgenoot
Jos Jacobs en de Italiaan
Pietro Gavazzi. ,

Toernooizege
voor Karpov

ien. Het is allemaal napraten;
!3printen is een grote gok," eeri
'roulette. Je moet gewoon rijden
sn anders niets. Ik heb dat niet;

1

De wielerploeg

'gedaanten, dus! een fout. ge-j
•maakt.",
:,....

,'■ ':.;■

mijn

.In Davos voelde ik dat

1

strijdwijze niet juist is geweest.
respect vóór Jan, ik had
in Den Haag Nederlands kam-j
pioen moeten worden. Nu "is het
wachten tot volgend jaar. Dat is!
de tragiek van onze sport.: Je
krijgt per jaar maar één kans.
Eenxóulette, dat is het." ;•"•'' j
, Lieuwe de Boer is het prototy-j-pe van een laatbloeiér. Pas vier
jaar geleden werd hij enthou-;]'
siast voor' de sprint. Daarvoor;'
voelde hij zich vooral thuis op?
de korte baan. "Geen2moment';
leefde bij hem de gedachte pro-J.
:Metallé

'"

,

fessioneler. te
Santema heeft

'

werken,
mij de

„Sake,i
prikkel j;
<

gegeven. Via het gewest Fries-j;
land kwam ik in de kernploeg.!'
De eerste 500 meter was voor j'

mij een martelgang. Ik kon,ge-

tol woord en gebaar is Lieuwe
de Boer een ware Fries. Rust en
zelfverzekerdheid stralen van
hem uit. Als een van de weinigen js hij kalm voor een start op
de sprintafstanden. Zenuwen
lijkt hij niet te kennen.; „Dat,is
een van' mijn stérkste punten",
zegt hij zelf., „Ik ken geen echte
zenuwen, Het is moeilijk over
jezelf te praten," maar'rrieh zegt
van mij dat ik een koude kikker
ben. Dat valt nog wel g mee.
Spanningen voel ik natuurlijk
ook, maar ik merk er erg weinig
van als de starter met zijn pis-

jj De rust was verdwenen én de
Nederlandse sprintploeg,.Uitgezonderd Lieuwe de Boer, vloog
letterlijk en ■ figuurlijk ujt'';de
bocht. Ook De Boer zou een van
de rijders zijn, die Gemser liever zag vertrekken. Nu, een jaar
later; wordt dat ten, stelligste
■~' y:,'.
door hem ontkend. '-'{■:■'
"'-'•'"'

:

'.

'„Ik heb Gemser niet laten vallen. Welke sportman staat er
achter'dat de beste .trainer dié
voorhanden is," moet verdwijen ik moet de
nen. Ik stond
naam van Jos Valentijn noemen
praktisch alleen. Wij hadden
-

-

:

■

,

aanwezigheid van Russische
troepen.in Afghanistan zou,
volgens La Stampa, een soort
'glijdende' boycot £ worden
overwogen. Dit zou kunnen
variëren van het niet,-rneevoeren 'van de" nationale
vlaggen tijdens de openings-/
ceremonie en het demonstra-:
tief afwezig zijn van politieke vertegenwoordigers bij de.
Spelen; tot militaire verbieden aan de Spelen deel te ne-

.

se

men..;:' j

(en Nederlandse) I streven

%*|->' ■;;;;

'sj'-ff:

-

leidt met 2-0

Spanje

TENNISTEAM
IN
"vSEVILLAv: ■-'•:■ Geen
macht ter wereld,' schijnt
Nederland uit de jaarlijkse misère van het Davis
Cup-toernooi te V kunnen
trekken: In het zwoele Sevilla,

Waar,

de' sinaasap-

pels aan j de bomen het

Hollandse tennistéam ëeh
oranje

welkom bereidden,

werd de eerste dag van de
ontmoeting tegen Spanje
afgesloten met 't een vrij
wel- hopeloze, 2fÖ [ achterstand.
Loek
Sanders
-

-

smaakte het|f 'genoegen'
met acht, games juist een
game meer% te scoren dan
de speciaal' voor deze ge-

legenheid
ingehuurde
TomOkkér.:
;

Mager resultaat

•-

■■: Een uiterst mager resultaat.

Zeker.;als men weet:. dat... de
Spanjaarden >op-."• het:ilaatste
ogenblik Manuel -Orantes, nog
ifltijd nummer 19 op de ATP-

Van der Gaast
weg bij de NOS

Cees de
Bruin in
arbiterscommissie

Visser weg
SCHIEDAM
Pim Visser
en SVV gaan uit elkaar. De
trainer heeft het bestuur van
de Schiedamse eerste divisieclub gisteravond meege-,
deeld dat hij na een dienstverband van drie jaar aan
het einde van dit,- seizoen
-

.ROTTERDAM
De, Rotterdammer Cees.de Bruin en de
Groninger Jacques I d'Ancona
zijn-benoemd lid van de scheidsrechterscommissie betaald voetbal. Ze nemen twee van de drie
plaatsen in die vakant raakten
door het bedanken van ■ Dries
van Leeuwen, Gerrit Eeden en

HILVERSUM
De 33-jarige journalist Rob van der
Gaast, heeft gisteren ' zijn
ontslag genomen bij de NOS.
Van der Gaast, die sinds '76
chefsport is van de NOS-radio, had eerder gezegd erover
te denken na de zomerspelen
in Moskou weg te gaan. ;."

Aad Stouthandel.

'.';-■

Vriesekoop

uitgeschakeld
Bettirie Vriesekoop is in de kwartfinales
van het enkelspel van de intafeltenniskamternationale
Pioenschappen van Wales
uitgeschakeld. De..; Nederlandse kampioene verloor.in
v >er games van de Chinese
nummer zestien op. del wereldranglijst, Cao Yang-Hua:
-

«■

~,

■•

a >-22,21-13, 21-15, 21-11. De

overige Nederlandse \ dames
net toernooi uitgeschakeld.

Voor bij de radio

Kickboxing

AZ-Éxcelsior,.

SROTTERDAM

Willem H-Eagles
Vitesse-NAC
f-

en heren werden al eerder in

Eredivisie

in Amsterdam

:

-.Rotter-

dammer Hans Lip van "der
«eer van school Maeng-Ho
doet zondagavond in gebouw
(het vroegere

Marcanti) in Amsterdam een
e°oi naar het Nederlands
kampioenschap
E kickboxing.
m het
halfzwaar ' gewicht
■
neemt hij het op tegen de
Amsterdammer Veltman. Er
staan die avond nog drie ti<*lgevechten op het g proSramma, dat wordt aangeVu'd met een grootaantal
in de B-en C-klasse.
Aanvang 20.30 uur. ..: i£ ;,'
.

,

.:?;

','■'

Haarlem-Ajax

~...:

.

tegen Okker, dié alleen vanwege

zijn zege twaalf jaar, geleden pp
Santana nog ; altijd een grote
"(.''
naam heef t in Span je. /„.

g Voeg daarbij

,

-,

<

het jammer, dat Visser-opstapt. „Maar we kunnen wel
begrip opbrengen voor zijn
beslissing," I aldus j voorzitter
Maarten Eising. \,y'. T %;;■;..',■, »*3j

zig-, •vï-v-VV.;':;-,'-■;>

.

.-..

...-..-

..-.;
..-..

,
*

.

~-..

,

Utrecht-Sparta li, 'J;'»
Feyenoord-Den Haag i <■. '■-.
Roda JC-MVV '
'.;■'.,.■-:;-..
Twente-PSV ■ ;<-'.- :"
Eerste divisie
~T

Bongers ongeslagen
Jos Bongers

1| VINCENNËS Het ontbreken
van echte klasse bij vijf van de
acht deelnemers heeft er toe. geleid dat de aanloop tot de finale
-

deelt jna
vier' ,ronden de eer-,

ste\

pees kampioenschap anker kader 47/2 in Vincennes, bepaald
niet spectaculair was. De topdrie, waartoe ook het Nijmeegse
talent Jos Bongers behoort, won'
toï nu toe alle partijen.

met

plaats

Connesson ': 'en
Hose. ;

::

Verrassingen deden zich in de
veerste
ontmoetingen |vanj het
•

zwak bezette toernooi niet voor.
Opmerkelijk -waren alleen: detegenvallende gemiddelden, ook
die van de uitgesproken favorieten, de Westduitser Hose en
,de Franse titelverdediger Con'
'
nessón.- . ■

Graafschap-Teistar;.;.

'*'--••

Fortuna S.-Heracles 'l
Helmond Sp-Vlaardingen
Eindhoven-DS'79 ;■ ;..
Den Bosch-Groningen •'■'/ ;'.....

'

-

..-..

-..-,.

•;.,..-„

Veendam-Volendam-. }■':

SW-Wageningen

.

■

:

*-:.

tegenstanders. Nauwelijks gehinderd door allerlei slordigheden haalde dit duo op de sloffen
de punten binnen/. In de_ onderlinge confrontaties van het trio
-;

.«-••

Amersfoort-Amsterdam. ;:,■,■•-■■

WV-HeerenveenV

Jos,' Bongers 'zegevierde giste-

ren in de derde tegen de Oostenrijker,.Scherz: 400 tegen 46 in zes
beurten. Later was ook de Spanjaard! Galvez: geen partij voor
onze landgenoot. Bongers, won
in vier beurten met een zeer
fraaie'laatste serie van 336. Galvez bleef op 55 steken. ~: ; , ,

.-..

•/..-..

■ Hosé'en Connessón bleken wel
in vorm, maar.vonden-in Gal-<
vez, Scherz,' Couespel en Bourrez bepaald j geen I inspirerende

YOkker mocht als excuus aanvoeren dat hij kampt met een
liesblessure. .Daar heeft hij al
jaren last van maar zijn recente
optreden-in het dubbelspel met
Fibak hebben de pijn verergerd.
De rustkuur van veertien dagen
was er mede de oorzaak van dat
hij zich pas dinsdag bij zijn collega's in Sevilla voegde.-v

'■. Zijri actieradius wasderhalve
beperkt en dat maakte zijn neiging, om . lange ; rallies ; aan te
gaan gering.-Eens te meer bleek
hoe zeer hij het gravel is ontgroeid. De : paar duizend toe-

"

'

Dat het daar helemaal. niet
van kwam, is tekenend voor de
zwakte van de Nederlandse spelers. Een Torn Okkerkwam er
tegen Luna zelfs niet aan te pas.'
De',; Spanjaard $ mag:■ dan een
piepklein erelijstje hebben opgebouwd en slechts 90-ste staan
op' de ranglijst, op een gravelbaan is er niet zo heel veel voor
nodig om de 'vliegende Hollan'
der' van weleer te verslaan. :

t

van;het toernooi om het Euro-

..-..

--..

dat José Higue-

ras, de enig overgebleven steunpilaar, halverwege de derde set
tegen Sanders met een kreet van
pijn ter aarde stortte en vervolgens met een omzwachtelde enkel verder strompelde en de ingrediënten voor een sensationele ontwikkeling waren aanwe-

.'

Cees de Bruin was jarenlang
scheidsrechter ,in het betaalde
voetbal en is nu nog secretaris
van'de BSBV/de belangenyer-.
eniging van de scheidsrechters."
Jacques d'Ancona is een topscheidsrechter in het amateur-■
voetbal.
■
De ' scheidsrechterscommissie
bestaat nu. uit : Van der.' Krof t,
Wallenburg; Dé Bruin en d'Ancóna. Het,, vijfde lid zal 'in : de
loop van dit seizoen worden benoemd. , . •

.

-

zijn Davis Gup-debuut opnemen

■•

beren.";?:..
■.•■•;-■' : RH ■"',)••;Het bestuur van SVV vind

Vissscr: „Ik ben een beetje
teleurgesteld over de prestaties van het elftal in de laatste weken. Na de winterstop
had ik goede hoop dat we een
gemiddelde van één punt per
wedstrijd ; konden, halen.

-

maar daar is nu geen sprake
•'•''>'.
meer van."/Door de matige" resultaten
in de voorbije periode ben ik
me gaan afvragen of het wel
verstandig zou zijn om er een
vierde jaar aan'vast te knopen. Ik geloof dat het beter is
dat een andere trainer het nu
maar eens bij SVV gaat pro..."-;."•

vertrekt.-

(Van onze sportredactie)

bij SVV

ranglijst, wegens een armblessüre hadden moeten vervangen
door een zékere Fernando Luna.
De 22-jarige ex-wereldkampioen:bij de jeugd mocht het bij

Connesson-Hose-Bongers

.:'

van

.vandaag en morgen zat moeten
blijken of dit toernooi het
dikaat Europees kampioenschap
wel waardig i5.,,; •'»■'.> i

schouwers raakten door de aanblik van de vergane glorie zo ge"roêrd dat Okker zich gaandeweg
in dé sympathie van het publiek
.en ..lijnrechters \ mocht, verheu-.
gen. Maar net zo .min als het lenteachtige ' zonnetje;- inspireerde
hem dat tot daden van enige betekenis." Luna won'uiteindelijk
gemakkelijk met 6-2, 6-2 ■en
6—3.

'

.

, Ook Louk; Sanders koesterde
zich in dé gunst van het publiek.
"Jqse Higueras mag dan in Gra-

Torn Okker kwam er op het Spaans gravel niet aan te
pas. Invaller Luna had niet de minste moeite met 'Nederlands vergane glorie.
V
•.

zijn geboren, artistieke
neigingen zijn hem vreemd. Met
nada

'

"

Jje. Hoeksteen

-

r

wende sportmensen. Het .woord
steriel is gevallen, dat was waar.
Wij waren aan niets gewend. Op
dat punt had Gemser volledig
gelijk. Ook een sportman ; heeft
een bepaalde verantwoordelijk-~:;-■
heid."
„De woorden, van. Gemser
hebben bij mij weerklank gevonden. Ik wist dat ik ook zelf
initiatief moest nemen.' Schaatsen is nu eenmaal een. individuele' sport/ Begeleiding ;?,;Prima. Maar van je zelf moet ook
iets uitgaan. Misschien is het nu
duidelijk waaróm ik ■ zo heyig
toen, ik ;; geen
was
Nederlands kampioen werd. Ik
rekende buiten Jan van dé Roe?
mer.Met negen-honderdste van
een seconde werd ik gepakt. Ikheb er dagen last van gehad.".4^
Ondanks het feit dat De Boer
geen nationaal kampioen werd,
zal er. niemand zijn dië betwist
dat." hij momenteel Nederlands
beste sprinter is.' Nu vde-concurrentie. Van Valentijn is weggevallen en Jan van de Roemer zo-,
wel in West AlliS als Lake Placid niet aan de start verschijnt,
is [De Boer . de onmiskenbare
topman.
Zelf houdt hij nog een slag om
de arm:-„Mijn duizend meter is
toch nog niet optimaals Ik zit "ér
wel.bij, maar ik,vind dat Bert de
Jong sterker is.' Ik moet het duidelijk hebben van de 500 meter..
Wanneer ik daar tienden.van
een seconde op zou kunnen pakken, ben ik tevredene Ik gok hier
op een plaats bij de eerste vijf.
Aan de overmacht van Eric Heiden valt natuurlijk niet te torr
nen. Hij staat op eenzame hoog-_
te. Het is een eenvoudige aftrek-"
som. Ik hoop dat het geluk een
beetje aan mijn kant is."; t ;

Verzwakt

I

BAD KISSINGEN
Anatoli Karpow heeft het viermanstoernooi in Bad Kissingen op zijn naam geschreven.
De wereldkampioen zegevierde in de laatste ronde tegen de Westduitser Robert
Hübner. Hübner en de Rus
Spassky delen in de eind;
stand de tweede plaats.

,

1,

geenvenkële-kans. De verwijten'
vlogen over en weer. Toch durf
ik te zeggen dat Gemser gelijk
had. Wij waren een stel ver-

~

>..

-

CARDIFF

|'

.Als een van de weinigen was
Lieuwe de Boer zeker van een
plaats in de, Olympische; ploeg.
Gezien zijn prestaties in het vorige seizoen had hij daar recht
óp;' Als beste Nederlander" vol-,
tooide i hij het . vorige wereldkampioenschap, in" Inzell.' Hèt
was een titeltbernooi dat voor- de
sprintplpeg een wrange nasleep
had. 'Reeds voor de eerste :start
in het Zuidduitse j wintersportplaatsje werd , de ; controverse
tussen trainer Henk Gemser en
zijn rijders iri vele kranten ruim
uitgemeten.
'■'■■'T -y

Dit weekeinde
wereldkampioenschap
in West-Allis

waaroir

heb.ik op die tweede duizend,

van Peter Post beheerst de
etappewedstrijd. De Ster van

~•...'

\

(

-■■

tooi in de hand staat. Dan wil ik
j%y.:;:.
zo snel mogelijk weg."

voor.

februari genoemd.
terugtrekking van de Sowjeti
troepen, , die, Amerikaanse
deelname aan de Spelen mo'■;
gelijk zou maken..
Bij voortduring van de

MISÈRE

-

-

gokken'

.

*

Natalia

*

■

is

woon -niet rond komen. ; Mijn
techniek! was | allerbelabberdst.
Ik had een gevoel alsof ik aan
een tien kilometer bezig was.
Nadat het wat beter ging, heb ik
er ook meer plezier in gekre-

Be eeuwige tweede noeml
WEST-ALLIS (ANP)
hij zichzelf. Een kwalificatie diëten onrechte is. Imi
mers Lieuwe de Boer, 28 jaar oud, vaandeldrager var|
het Nederlandse; sprinterskorps bij het wereldkam*
pioenschap dat vandaag en morgen in i West-Alli|
wordt gehouden, heeft meer in zich dan als
: ':'---_
>.•■.'■, -••-•-■. >, ■-.-- --■;■II
tweede te eindigen.'-.::
■..•■
De kille cijfers, liegen echter niet. Bij drie NedeiF
landse kampioenschappen werd § hij óvervleugelej
Eerst door Jos Valentijn en; Miei Goyaert en dit jaar; ik
januari op de Uithof verloor De Boer het sprintersgotèr
,
\ f.
spel van Jan van de Roemer.

Besseges, volledig.

De ,■' Russische

-

'Sprinten

—

l/\'-xr i.'■', ■

Petroesewa ontbreekt dit
weekeinde bij het WK
sprint Officieel heet het
omdat zij haar. voorbereiding op de I Olympische
Spelen niet wil verstoren,
maar na de uitspraak van'
Pettersson
wordt V: haar
absentie in verband gebracht met een mogelijke
dopingaffaire. Indien Petroesewa inderdaad positie zou zijn geweest dan
zal Beth Heiden, die in
Hamar als tweede eindigde,', de' nieuwe wereldkampioene worden.•'■ r v-ll 'y

tweede

LI'NEL

.j :

-

-..

len ■.» zijn ""•'■ aangetroffen.

hebben."

naar een boycot van de Zomerspelen,' toch deel te nemen. Aldus • meldt, het Italiaanse blad La Stampa....
Volgens het in Turijn verschijnende | blad.'. zouden \dé
negen landen de Spelen niet
geheel boycotten wanneer de
Sowjet-Unie tenminste. een
tijdschema voor de terugtrekking' van haar troepen
uit Afghanistan laten doorschemeren : en de ';■ nationale
Olympische Comités ■ vasthouden aan deelneming, gjf! |
Zoals bekend -heeft president Carter de datum van 20

.LAKEPLACID --.Cyrus
Vance, de minister van buitenlandse zaken van de Verenigde | Staten, \ zal vandaag
de 82-ste sessie van het Internationaal Olympisch
mite ] (IOC) officieel openen.
Vance is door president Carter/ naar : Lake Placid gestuurd,' en' algemeen wordt
verwacht dat hij een onderhoud zal j hebben | mét Lord
Killanin, -de voorzitter 'van
het: lOC,':, waarin hij het
standpunt van de Verenigde
Staten inzake de boycot van
de zomerspelen in Moskou
zal toelichten.
i Vance zal waarschijnlijk
aanvoeren dat het Kremlin
de Spelen aan het Russische
volk voorstelt als de bevestiging van de steun van de wereld voor de buitenlandse
politiek van Moskou en dat
het: Russische volk deelneming aan de Spelen zal beschouwen als een goedkeuring van de invasie in Af'•'.■.
ghanistan. . '~ C•;
De regeringen van de negen landen van de Europese
gemeenschap hebben: • een
lijst maatregelen voorbereid,
die het hun mogelijk maken
om ondanks het Amerikaan-

:

'<Jk

-

;

:

voor een ' goede,
klassering. ■..

CyrusVance

Petroesewa
mogelijk

Cieutoe: dei Boer zal de
Nederlandse eer'moeten
hoog houden bij de .we-

hard zwoegen heeft hij zich opgewerkt tot de eerste tien van de
wereld, mocht meedoen aan het
'de masters', 1 maar succes alleen
maakt de'Spanjaarden niet enthousiast.

,;: '.;'£.-":.

}Dat gebeurde pas toen hij na
anderhalf uur spelen, bij een
voorsprong van 6-2, 6-4, 3-1,
door zijn enkel ging. Hij liet een

drukverband aanleggen en eenmaal . weer naar de achterlijn
gestrompeld sloeg hij •zo hard
mogelijk naar elke bal.
Sanders kon er niet van profi-

•.,

;

teren. Hij veerde pas op mét éeri
matchpunt tegen. Op de een of
andere manier,werkte hij er ppUg
eigen service vier 'weg, i maar..
toen Higueras een keer naar. vo'-.
ren stormde-was het gebeurd .'

~~~

*

met Loek Sanders: 6-2,

Australië heeft op de^eerste ';■
dag van de Davis Cup-wedstrijd ■'■

*

tegen Japan een 1-0 voorsprong
genomen. Edmondson won met
6-2, 6-4, 4-6 en 6-3 van Fukui.
De tweede partij werd bij 1-1 in
de eerste set wegens de. regen

gestaakt. Hongarije staat na de
eerste dag I met 2-0 voor tegen
Bulgarije.

Rowic in slotfase

langs Punch

(Van onze" basketbalmedewer-

V- ;■■'?*;

ker)

<

•;;

• DORDRECHT
Frisol/Rowic
heeft dit seizoen al op ondubbelzinnige ;wijze bewezen ctot! de
sub-top van de ere-divisie te behoren.
De
wedstrijd tegen
Punch, gisteravond in de Dordtse sporthal Sterrenburg (92-90)
onderstreepte dat weer eens en
'maakte bovendien duidelijk dat
het met. het Nederlandse basketball bij vlagen niet zo slecht ge::.,'.?.';";.' ]','.'"'.i ■ steld is. •
■:", Een koel, nuchter en zakelijk
Punch met Pieter van Tuyll als
beste speler kon j.de Dordtse
ploeg lange tijd in de tang houden, maar bijna traditiegetrouw
kwam de geroutineerde Delftse
'plbeg'in de laatste seconden net
dat tikje geluk te. kort om de
-

,:

,.

aanstormende jeugd van Rowic
tegen te kunnen houden.„' ;•;•.'::
Rowic zag voor de'rust een
41-35 voorsprong.'als sneeuw
voor de,zon verdwijnen (43-48)
toeneen attent Punch aanvoelde
dat de toen pas ingezette René
Ridderhof (een slecht trainingsbezoek de afgelopen week koste
hem zijn plaats in de basis) bij
lange na niet meer de vorm kón
demonstreren,* die hem. vorig
seizoen nog de titel „rookie" op•-*/
/"
leverde.' '
: Na de. basketwisseling (rusf
51-54) moest Rowic tot de tiende
minuut knokken om de achterstand weg te werken, vanaf dat
moment werd de spanning om te
snijden: i Het' was 'uiteindelijk
toch Ridderhof die voor de win*:

..,.".

nende Dordtse treffer

tekende...'

1
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POSTBUS 5659

7 1 Voor versterking van onze TECHNISCHE.
.;:«;.".;■ DIENST vragen wij een
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Enthousiaste jonge
mensen die een
verantwoordeEsjke
funktie ambiëren;

te

■

;
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De werkzaamheden zullen bestaan uit het
onderhouden en repareren van ons..
kranenpark en het uitvoeren van andere
voorkomende werkzaamheden.

I

Voor nadere informatie of voor het maken
van een afspraak kunt u overdag bellen
nummer 010-298711 (tst. 129); na 18 uur
i, de heer W.J: Brouwer, 010-138072.'"■;-
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.Randstad Uitzendbureau bv maakt deel uit van deze groep.-.
Als één van de grootste uitzendorganisaties in ons land helpt zij ,
het bedrijfsleven aan tijdelijk personeel. Daarmee helpt ! ■
Randstad uitzendkrachten aan tijdelijke banen Deze dienst
naarde uitzendkrachten en bedrijven wordt verleend in de ,?■.'..
administratieve, (para)medische. industriële en
;'j
:

M

51

/'

:

technische,

."J

:
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,

;

ff

-

P
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[j Het ontvangenen selekteren van sollicitanten en het kontakt
onderhouden met bedrijven gebeurt door teams van 2 tot 3.
Ï-J
■.;•■'> medewerkers Wij noemen dit units. De leiding daarvan is in'■!
.-.■'■ H|
van een unitleid(st)er Deze werkt serieus en met ■<:,:". >V'
v;,;
in de unit mee en stimuleert een goede dienst.y ~iii V>'i V>\
Ka
~-V*.&; verlening naar de uitzendkrachten ert éen juiste afhandeling. .•rw '
van de administratie Daarnaast gaat de unitleid(st)èr op."•■■
|s|]%
bezoek bij bedrijven om het kontakt te onderhouden met
p
bestaande relaties. Tevens zal hij/zij in staat moeten zijn
'lês
kontakten te leggen met nieuwe relaties voor wat betreft
VM
e
plaatsingsmogelijkheden voor tijdelijk personeel
■-;
..
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leeftijd'±2s jaar
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Van hem wordt een positieve bïjcrage verwacht in het werken in een team
Vereist*
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Sollicitaties te richten aan de afde ing Personeel

&

-3|S£ï?^p,
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van 5 koks.'.
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Organisatie, Voorberghlaan 35,

.
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3123 AX Schiedam,
'
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verpksghmsßriemaassïede
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het diploma instellingskok en bij roorkeur enige ervaring.
tel. 010 714022.
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.Wegens vertrek van de huidige fu iktionaris, zoeken wij op korte termijn-, t
r
':«n
;•.;.. ;f.-,c
'.- '::-' ! V.;
ó,.V; .■:'.:;,;.■, /,//■■.
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62 somatisch zieke bejaarden verpleegd en begeleid worden op 9 verpleeg;r , ;
:: f
en begeleidingsafdelingen.
■'■'
■•

1
1

het;

■■■--..■..:.■.; -v

Driemaasstede is een modern verpleeghuis waar 217 psychogeriatrisch en

:

§

De Randstad-gróep heeft zich vaneen uitsluitend in
uitzendwezen gespecialiseerde onderneming ontwikkeld tot
|
,K*'?i'kx een mv "'service-organisatie met diverse bedrijven in een , ,1. "•"'.'..'
W
~;" aantal Europese, landen. Het gemeenschappelijk kenmerk van!'....;
S
-deze ondernemingen is dienstverlening.'De omzet bedraagt '.
p
v meer dan 450 miljoen gulden. De voortdurende forse groei zal
zich in de tachtiger jaren voortzetten
: •■-.■>■•
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administratief medewerk(stjèr
die de telefoons
in de regio Rotterdam aan
het rinkelen
houdt. ■ I
■
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Het telefoondistrict Rotterdam is het bedrijfs|
yjjj
onderdeel van de PTT dat vooralle telecomnriuI
v',r .'.;■;*'
bon "",
!|
■;■-•■■
'f
nicatie-voorzieningen in de regio Rotterdam
; -.!>; '
■'.
;•':•.<.',
?.--■
zorgt: Al dié aansluitingen en de da|rbij beho- ';'■; '.' Gaarne solliciteer ik naar een administratieve
, Schrifteiijke soilicitaties met volledige personalia, opleiding •
|
'p.
|
; rende apparatuur bieden werk aan éirca 3100
;!. functie bij het telefoondistrict Rotterdam. ",.
en ervaring en vergezeld van een recente pasfoto te richten aan
§
:
|
Randstad Uitzendbureau bv.t.a.v. de heer Jde Wit
medewerkers,
óver
diverseafdelingen
; '\";'
verdeeld
//.'T 'j> ' "''"■
."r■
1 :
Rotterdam.;>r:
.""..'»">'
1
39,3012
AR
Stadhuisplein
,
■•■•-..■;.
'^
I
\M'; ; 'i*
.
Veel van deze afdelingen houden zich met de '
Naam!
r-'V
."';'.
'
technische aspecten van de telecommunicatie- ■/' •'■•"-"■
:■
:.
maar
de
verbindingen
bezig,
bijdrage
zonder
Adres
,'•:■»■;
.;"v
deze
sollicitatie
|
v
Randstad houdt bij de verwerking van
van een goed administratief apparaat kan het i- :
'
1
het volgende tijdschema aan:' ■
v?1
r
telefoondistrict niet functioneren:. .:'; f' '. *," 'Postcode'
binnen 10 dagen bevestiging van uw sollicitatie en de ■/... :'■■ |
'
1
*J
de
sollicitatie. •, ; uitslag van de selektie op grond van
.
.
||3 Dé administratie omvat üitéehlöpe&de'zakèhiriAp-^?.-^
|
brieven, waarbij al of niet een uitnodiging voor een ,
K| zoals het behandelen van telefonische en schrif->; Woonplaats.
.
.
,'
•>',,
|l
ï|j telijkevragenórrfeentelefoonaansluiting, het
-binnen 10dagen na uitnodiging een uitvoerig gesprek
■....;. .
Telefoon
Pjl administratief verwerken van de klantengegeen het eventueel maken van een afspraak voor een
c
.'" '".'■' ':':. ':-^-: :
yens en het maken van begrotingen.; Materiaalpsychotechnische test.
P
-'wÊ
'É
binnen 10 dagen na de test definitieve afhandeling van\
\
/Rj i voorziening" correspondentie én persohëelsrégi-;J Opleiding:.
de sollicitatieprocedure. .
|
■'•■-H E stratie.behoren eveneens tot de bezigheden .'"'..;.
\.-'
''■':'".'
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met
moderne media-selektie methoden
i Bekendheid
of de bereidheid zich deze kennis eigen te maken is gewenst.
Het kontakt met adverteerders en reÖamebureaus geschiedt }/,■;>
zowel vanachter het bureau als 'op lokatie'. . •
■ Rijvaardigheid en ervaring in het persoonlijk kontakt ,'
met adverteerders en media-adviseurs zijn
':
'..'!
Leeftijdsgrens:±3sjaar.
..-'••'■.';,-,!■.
. Geboden: Een zelfstandige funktie, die 'ruimte laat 'y'
voor persoonlijke inbreng, en naar waarde wordt gehonoreerd
met een vast salaris, 27 vakantiedagen, 8,33% vakantiegeld
• Gesprekken die kunnen volgen op uw schriftelijke
sollicitatie, zullen gevoerd worden met een selektiekommissie
bestaande uit één medewerker personeelszaken en twee medewerkers van het advertentie-bedrijf. Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.' ':- \
Voor meer informatie kunt u terecht bij C. de Jong v . '
hoofd advertentiebedrijf tel 020 26 23 75 •
• Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan
dhr. K. Ploeg, Personeelszaken, BV Weekbladpers,
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om advertentieruimte te verkopen voor al onze tijdschriften
'Gevraagd: Een man of vrouw met ervaring in het ;
\
vak, wellicht opgedaan in landelijke of plaatselijke
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deze ervaring werd opgedaan in een buitendienstfunktfe is dat
een pré. Een leeftijd rond 25 jaar is het meest geschikt. .:

Daar stellen wij tegenover: een aantrekkelijk salaris. 8%%
/vakantiegeld. 23 vakantiedagen. 13e maand plus tantième,.
.studiekosten-, representatie- en onkostenvergoeding. Vanzelf
' sprekend zorgen wij vooreen gedegen bedrijfsopleiding...'
training en voortdurende begeleiding', '
l;
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zij tenminste een middelbare school
opleiding (VV\/0 met einddiploma) hebben, eventueel een
voortgezette opleiding, goede kontaktuele eigenschappen en
éen aantal jaren bedrijfservaring in de dienstverlening. Als
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"■': Randstad verwacht dat

*$

..-_.

-

.Wl IlllVlVtwl ;-,.;■'

s

."

..

tel

'§;

••

::

■'■£;■■ Voor onze vestigingen in Rotterdam zoeken wij jonge ,'-'".'..
mensen, die opgeleid willen worden tot

■

B.V. Weekbladpers is uitgeefster van Vrij Nederland, •/- '
Voetbal International en Filmfan. Daarnaast verleent het bedrijf diensten aan o.a. de Haagse Post en Opzij..,'.' ■'.: \'\
Er werken inklusief de onafhankelijke redakties
ongeveer 170 mensen in diverse funkties. Er bestaat een eigendomsrelatie met de BV Uitgeverijen Singel 262, een zelfstandig
bedrijf waarin drie boeken-uitgeverijen zijn ondergebracht,
:-■'..
te weten: de Arbeiderspers, EM Querido en de Wetenschappe
lijke Uitgeverij.
[-C' ' • \?-ïK{ifth"?ï5 ''j'^'u::^- '■' .
De Weekbladpers kent een sterke overlegstruktuur en '•■,'•,..
de ondernemingsraad heeft daardoor veel zeggenschap in het, •
bedrijfsbeleid. ; ■'■'. ' '•■'■
'''Hjtyi
•
Het advertentiebedrijf verzorgt de advertentiewerving
voor Vrij Nederland, Voetbal International, Haagse Post,
v;
Filmfan en Opzij.. ■.''.
>■''..' : ' 'V'.
kontakt
met
een
wij
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Daarvoor zoeken wij.
r
Medewerk(st)efs met diploma MAVO-4 met'
handelskenhis, MULO-A met boekhouden of
MULP- B : ::.V,v':";.;':
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stuur deze bon in een envelop zonder postee

,Telefoondistrict Rotterdam \),S.

:
■"•

F -Wat wij

bieden
De hoogte van het aanvangssalaris is afhankelijk
van leeftijd en ervaring en varieert van f .1363. >
(18jaar)totf 2058,-(27jaar)|f s ;:;' y'V;:
Bovendien krijg je minstens 22 vakantiedagen
en 8% vakantietoeslag per jaar,
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Hebjebelangstelling, vul dan'de bon uit deze
advertentie in en stuur hem naar ons toe, dan

Afdeling personeelsvoorziening
i-A-.
Postbus 70024
3000 LE Rotterdam ■
Telefoon 57 24 65
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Vette skicontracten

;

maakt. Op zijn plaats had geze-.
ten de hotelportier.
Bedoelde bobber had de vorige
nacht de glazen geleegd tot op :
de bodem, en was op het moment van de 'afvaart' bezig te.:
doen wat hij 's nachts had nage~.

Olympische struisvogels

.

,-'

;

suisde in duizelingwekkende;.;;
vaart naar beneden, op de klokken verscheen debeste tijd. . ! 7 :
Amerika had goud.

Snel werd de portier in de anonimiteit teruggestopt, uit een
andere hoek kwamen geleiders
voorzichtig met de katerige échte bobber aangeslopen. En...
over een kegel van drank gleed
een gouden, Olympische me-,
daille. ;.;■;..',;•.
Het is één van de verhalen die ■■;.
overeind zijn gebleven van de
Winterspelen van Lake Placid,
nu 48 jaar terug. Het andere is
dat van de schaatser John Shea,
plaatselijk idool, gespecialiseerd
in de discipline van de massa-'
start, en ten zijnen gerieve :

prompt ook bediend met een

Olympische start,en masse.' ' >■■:
Jon Shea won twee gouden medailles, op de 500 en op de 1500
meter. De eerste ereplakken ooit
door een Amerikaan behaald op ;
!
de gladde ijzers. Hij was, zo
goed als de dronken bobsleeër,
'|
het levende bewijs van de stel- , i
.',
ling dat er in die tijd nog behoorlijk kon worden aangerom- \
*
meld met regels en voorschrilten. Dat de reglementen konden !

worden aangepast naar gelang: ■'
het in des heren of ficials kraam
te pas kwam. •■•■■.»

"

Lake Placid, 2500 weken later

kwam niks van terecht Maar,

Lake Placid

1980, opnieuw Olympisch gastheer, nu van de
Winterspelen.
Het Noordamerikaanse; vlekje,
officiële
13e
New.Vork,
weinig veranderd zo op het oog.
de
staat
is
hoog in
Althans, van hart. Een dorp van nog altijd niet meer dan zon
2.700 inwoners een Amerikaans soort Broek in Waterland,
Callantsobg of Finsterwolde. De bevolking is sterk vergrijsd,
leeft deels van een aangenaam soort zomertoerisme, is voor
";:.,; v
V~?.r~.~~?,
bijna een kwart ook werkloos. "
Maar,;bleef Lake Placid hetlen helemaal niet meer. Passen
die door het skieën-- toch de
zelfde de 2500 wekért die se-

Olympische
de
gevangenis
kwam er
Gevolg: een aantal Olympische Comités zocht hun heil elders. Ging in de slag met specu-

—

lanten, en woekeraars,' die er
niet ,voor_,: terugdeinsden de
plaatselijke minder vermogende bevolking van hun huurcontracten te beroven, en de aldus
vrijgekomen J behuizing tegen
forse prijzen: te verkopen, re
spectievelijk verhuren. De Oos
tenrijkers hebben er. een-villa
gekocht, de j Zweedse koning en
dé Noorse kroonprins kunnen in
dat soort huizen worden opgef-

"

:

-

,

-

lies, slaagde het Olympische Or
ganisatie Comité van Lake Pla
cid (LPOOC) erin- de drollen
vanger te ontgroeien. En dan
nóg is het afwachten geblazen
wat zich na komende dinsdag

allemaal

afspeelt..
Eigenlijk kunnen Winterspe-

Doping-

controle
zeer
modern

!

;

<

Het dopingsonderzoek zal
verricht worden in het Nationale Instituut voor Wetenin
schappelijk
onderzoek
Montreal. Daar zal op basis
van diverse analyses (o.a:
kleurafscheidingen) gezocht
worden naar het gebruik van
stoffen die behoren tot één
van de vijf groepen die door
het lOC verboden zijn. Daar-

toe behoren

amfetamines,
morfine,
zoals

hart- en ademhalingsversterkende middelen, anabole
steroiden en sommige amines.

«De controle op het gebruik
van doping zoals het hier is
geregeld is waarschijnlijk de
meest doorwrochte uit de ge-

schiedenis

van de. OlympiSpelen", 'verklaarde
dokter Dugal van het Canadese instituut. „Menselijke
vergissingen zijn uitgesloten.
Alles gaat volledig automa?
tisch, het inbrengen van de
staal in de apparatuur ook.
Er komen geen mensenhan-

sche

den aan te pas."

Op de individuele num-

mers worden de eerste vier
Plus twee door het lot bepaalde deelnemers onderzocht.
Bij teamwedstrijden zullen
van elke ploeg twee spelers
aangewezen worden. De stalen zullen alleen worden
voorzien van. een, nummer.
Naam en nationaliteit van de

zullen niet aan

net instituut bekend zijn. Bij

Positief resultaat zal de desbetreffende deelnemer op de

hoogte worden gesteld door
**n uit eigen land afkomstige
Eventueel kan

hij

een contra-expertise aanvradie in dat geval zal worden uitgevoerd in bijzijn van
een official uit 'zijn land.

gen

•nstantie

.„''•

v'

"

l'■

uitslag in:twecde

weer positief-uitvallen, dan zal het geval geapporteerd worden aan het
£• B*i de gerinst mogelijke
'wijfel zal er geen overtre,

ding worden gesignaleerd.

zocht^ït;'^y;/ ;^-v-:';':.

Had het aan wijlen IOC-pre*

t

sident Avery Brundage gelegen
dan waren de Winterspelen van
Sapporo 1972 niet alleen ■ zijn
laatste, maar ook de laatste in
de geschiedenis geworden. Hij
persoonlijk schopte de Oostenrijkse ski-aas Karl Schranz niet
voor niets wegens al te 'openlijk,
"professionele" provocatie van
de Olympus.

Maar de lerse lord Killanin,
Brundages opvolger, wist de
bron van ergernis in een meeslepend decor van Innsbruck
1976 toch weer aardig op te kalefateren. Natuurlijk waren er de
ski's met gaten, de rodelsleeën
met verwarmende ' 'potten', | de
ijshockeysticks met. de gestroomlijnde krommingen/ de
snelpakken bij de schaatsers, de
dopinggevallen bij het langlauf
(Russin Kulakowa) en het ijshockey (Tsjech Pospisil), maar
in wezen zijn dat de onvoorziene
*

\\:

.-

t

Lake Placid 'Centraal Station' belangrijk kruispunt
in het vervoer ; naarf. de
Olympische Stad nu er geen
auto's mogen rijden (boven).
Hostessës krijgen de laatste
instructies voor de ope-

centiehouders en 75 officiële leveranciers. Elke 'contribuant'

mag volgens strikte voorschriften gebruik maken van het
woord 'Olympics', het officiële
symbool Roni the Raccoon (een
respectievelijk
wasbeertje),

produkten leveren. Totaalsom:
20 miljoen gulden. Tel daarbij
op de tv-rechten van ABC (31
miljoen) en een slordige hand
andere' privileges (12 miljoen),
en aan de Winterspelen verdient het organiserend comité
alleen al langs de weg van de
commercie ruim 60 miljoen gulden. ■;",'
''\t~.':y: ■'■■"■')'■!' *4v '
■•

,

,Maar dat geld wordt toch
aangewend om de; kosten te
dekken,' zullen mr. Idenbürg en
het lOC onmiddellijk pareren.
Met een huidig geraamd verlies
van 50 miljoen gulden op een
begroting van 400 miljoen (zeven maal het oorspronkelijk begrote) kun je inderdaad moeilijk van uitbuiting, of overyragingspreken.

,

,

De meeste vandie medailles
zullen de schouders van de Nederlandse deelnemers evenwel
voorbij gaan. Want hoewel het
NOC- nog nooit zon grote afvaardiging naar de Winterspelen heef t gestuurd, ziet het er
niet-naar; uit dat de successen
van de laatste Winterspelen in
Innsbruck, Sapporo en Grenoble
kunnen worden herhaald. Het is
zelfs de vraag of we aan het totaal van 1964 toekomen (lx goud,

.".

20 miljoen gulden. De businesswereld heeft de Olympische
struisvogels al lang in een wur-

'-;:'•
gende greep. •',
'■/;
Niet een kwestie van schande,
al zijn er ethischer,wijzen van
topsportbeoefening
denkbaar,
maar wel van een andere werkelijkheid dan die waarmee de
Olympische Comités nog altijd
denken (of hopen) te werken.
Idenburg. loopt achter, het is
"'•

niet anders,

-

J

■:■■■'i-

Jean-Claude Killy had herrie
over geld in Grenoble '68, Karl

Schranz mocht! in Sapporo; '72
niet eens starten,' en , Franz
afdaKlammer
na
lingsgoud van '76 in Irinsbruck
een vermogend man.' Klammer
wisselde na Innsbruck van ski's
het verhaal?gaat dat hij;bij
zijn nieuwe merk'• anderhalve
ton méér kon krijgen. Dat wil
zeggen: van .i 350.000-per jaar
naar een half miljoen.:.!"
Ziedaar de Oostenrijkse interpretatie . van de Olympische
regel 26, handelend -over -de
Natuurlijk
amateurstatus.'•'
krijgt Klammer het geld niet in"
zijn handen, net zo min als de.
Zweed Stenmark rechtstreeks

i Maar wie naast de cijfers van
Lake Placid, en de onlangs in
HVV's Dossier op Donderdag
genoemde cijfers van Moskou
'80, die van de Los Angeles Spelen van '84 legt- die zal toch
moeten toegeven, dat het instituut van de Olympische Spelen
bijkans geheel en al afhankelijk
is geworden van de financiële
injecties uit de hoek van de
-

tv-rechten aan

ABC; voor 450 miljoen ; gulden

(driemaal het bedrag aan Moskou), frisdrank-leveranties tegen bijbetaling van 30 miljoen
gulden, idem dito met bier tegen

.hets

Iwèrci:

-

~

DOOR

PETER

OUWER-

KERK

toucheert van de brillenfirma
en die in chocolade, of als Armemarie Moser-Pröll dat doét vanwege haar wasmiddelen-reclame. Dat geld gaat naar. de bonden, of naar het Olympisch Co'■;:■-- -j
je? f J . .•■
mité... ■;: •
De beschermheren roepen het
zo dikwijls dat ze er zelf in lijken, te gaan geloven. Net zoals
die van de ijshockeybonden, de
Nederlandse niet uitgezonderd.'
''

Wat de dressuurproeven zijn
voor de Zomerspelen, zijn de Alpine skinummers voor de Winterspelen. ' De afdaling èn de
reuzeslalom kunnen daarbij rekenen op een nog grotere belangstelling, zijn om die reden
commercieel nóg interessanter,
spotten derhalve nóg meer dan
het paardengedoe met de Olympische amateurregels.

Andere boeg
Kortom, het | bewijst" maar
weer eens dat het Lake Placid
van 1980, net :zo goed de; hand

er: even tussenuit geweest.

Het waren ook zulke slechte
dagen voor Oranje. Juliana
weg, Wim Jansen weg en tot
overmaat van ramp ook nog
Bfii
rood voor De Leeuw.

In één weekeinde laten in
Australië twee jeugdige cricketters het .leven, nadat ze
door een bal zijn geraakt:
Heeft die Ruhling töchgeRoda BC.
Rinus Michels luistert nog
eens goed naar Carter en zit
nog maar met één probleem:
Voetbal, is dat nou warme of
Maarten Vink zegt het,
maar wij hébben altijd wel
gedacht dat die Cor Pot een
gemeen speler is.De ene Bouwer is kennelijk de andere niet. Amper

heeft

Sparta's Floor Petescu

weggestuurd of Gerard haalt
hem bij DS'79 binnen als
scout.' 7

'

Zondag 3 februari

Voor Kees Sorgdrager een
vraag, voor Piet de Visser een
plaag: hoe zou het gaan met
Den Haag vandaag?

licht met de reglementen als dat
werd gedaan in 1932 Maar het is
wel een. anderej'rflanier, en - het
zóu "voor;: rechtscHapener. burgers aanleiding voldoende, zijn
om eens over dat soort zaken te
gaan praten. Om te kijken of de
boeg hier en daar niet in een andere richting moet worden ge-

lx zilver)
De ijshockeyploeg • geheel en
al verantwoordelijk voor de
grootte van de afvaardiging
mag al blij zijn als er op dit al
lerhoogste niveau j wedstrijden
worden gewonnen.' Alles hoger
dan een laatste plaats is winst
je debuteertonverwacht of niet

wend .'■■■<"■

<

Het aandoenlijke in de van alle kanten onder steeds heviger
druk gezette sportwereld is, dat

"'.

haar problemen van commercie
en verkapt professionalisme het
in de voorpubliciteit van Lake
Placid:.'Bo
hebben
moeten afleggen tegen een paar

andere zaken. ■' '>.'">■ : '*.■-■;.: >
Daar is in de eerste plaats de
boycot-dreigirig van de Zomerspelen, en de mogelijke invloed
daarvan! op ,de $ Winterspelen.
Carter heeft gesproken, Van
Agt zat in zijn buik, de rest (nou
ja) van de wereld denkt nog na,'
het lOC vergadert, maar het ultimatum van de Amerikaanse
president komt hoe langer hoe
dichter.. Over een paar dagen
weten we meer. :

IDe | boycot-kakafon ie . heeft
zelfs 'de .."gewone" problemen
van Laké Placid enigszins overstemd.' Madr die waren er ook.

en ze lagen in feite geheel in de
lijn van het 'eigenlijk niet meer
kunnen van de Winterspelen en
7eker niet in Lake

Leve het openbaar vervoer!
'n Klein beetje regen en met<

een houdt die blauwe \ trein
ermee op. '.
v .4!
'

;.

•

-

Gevangenis
Het Olympisch Dorp? De kosten zouden niet opwegen tegen
de efficiency van het uiteinde-

Zesdaagse van Antwerpen.

Nastoót ' wordt Wim'.: van
Cromvoirt fataal. Waar deze
■■~

rubriek al niet toe kan leiden...

\

<;'■

;

"

■'■.

:;

'

,;

'

r-..;

''':-':■'"■

Maandag 4 februari
Kop in HVV: Sparta weet
niet of het juichen moet of
huilen. Nou, wij wel hoor!
Er zullen toch eerst meer
landen de Spelen moeten
boycotten dan ' Saoedi-Arabië, Djibouti, de Fiji-eilanden en Bahrain, anders valt
Nederland straks in Moskou
nog niet in de prijzen.
Dick van Rijn: "VI? Voet■■'',?■ *>'■<
balinternationale!"
Rest dus nog dé bodemprocedure, met. betrekking tot
het restant van NAC-Feyenoord. Maar gelet op de toestand van de velden zal die
nog wel een paar keer.wor-

den afgelast. .
Boksen in Dordrecht: Amsterdam van Oorschot uit

dan, in de eerste of de twee-

tijds naar Vitesse was gegaan, had hij nu waarschijnlijk ook s bij Massada gespeeld. ~-:■; ! .'r-KY^óv^.;-

Vit. 'Nederland

op vdé
Olympische Winterspelen',
hoofdstuk Organisatie en
Richtlijnen, punt 14: "Voor
elke deelnemer V dient de
%

prestatie van de ander voorop te staan." Daar hebben dié
schaatsers hét hele seizoen al
geen moeite mee.', ■
Joop; Zoetemelk. Skilßaleigh.

,

Madrid is Rijvers zeker
niet zuidelijk genoeg?',';■- ";'l
Na' het succes van 'Nederland die heeft de bal', en het
,

aangekondigde

afscheid

van

Wim'Jansen gaat André.van
'Duin opnieuw een plaat uitbrengen:'Willempie'.

Rudi \ Koopmans in de
Kuip.'ln welke ring bokst-ie
:

-

-

i'Ajax Ü vindt Strasbourg
maar niks, Strasbourg is niet
kapot van'Ajax. Zullen leuke ï wedstrijden . worden]
;
straks.'x\ •'■■■; •;■'..',
Dinsdag 5 februari

• En wat de schaatsers betreft
is het hopen op een goede dag
van Ria Visser, Hilbert van der
Duim of Piet Kleine. Kunstrijden doen-we niet meer sinds
Dianné de Leeuw -opvolgster
Astrid Jansen in de Wal heeft
nog moeite met het behalen van
en dat
de Nederlandse titel
we niet aan skiën, rodelen, langlaufen of bobsleeën doen mag
worden verklaard met het feit
dat Nederland de Olympische
Winterspelen nimmer zal kunnen organiseren.
Wie de buit dan wel naar huis
neemt? Hoe Carter ook op de
Sowjets en hun bondgenoten
kankert, hij zal toch niet kunnen voorkomen dat de staats-j
amateurs van de grootste vijand
ook ditmaal 't vaakst met hoge
Olympische eer gaan schuiven,
Ook al heet John Shea nu Eric
Heiden,' heeft die geen massa
start nodig, en brengt hij bovendien zijn zus mee sy

De acties! tegen de (jeugd)ge
vangenis in Lake Placid zijn bekend. Stop The Olympic Prison
(Stop de Olympische gevangenis) woei ook over naar Nederland om in zon afgelegen omgeving te moeten boeten voor
een j doorgaans gering.vergrijp,
dat was onmenselijk." Om „daar
je te concentreren als topsporter
(kamer van nog geen 9 vierkante meter; raampjes van patfijspoortformaat' bewoning 'van
meestal twee, gemeenschappelijke douches en toiletten); daar

de?

'

Goede dag

lijke gebruik. Wat moesten 3.000
atleten en begeleiders in nieuwbouw die nooit door de 2700. La-,
ke Placid-zïelen zou worden bewoond? Laten we er een gevangenis van maken, opperde toen
een senator kordaat.; Dan zou
Justitie ook een forse dollar
kunnen meebetalen, en was het
ook na de Spelen gegarandeerd
altijd'volle bak' ,

Rotterdam tegen iemand uit
Schiedam. Zeg nou zelf, daar
is toch geen \ringtouw aan
vast te knopen?
\

-

Placid

Nastoot

Zaterdag 2 februari
Sorry hoor, maar we zyjn

koudeoorlog?

Injecties

commercie. :
Los Angeles

vang .:•ƒ..;■ <r.

ningsceremonie op woensdag (rechts). De bobsleebaan
op Mount van Hoevenberg,
waarop nogal wat kritiek is
geweest, en niet ten onrechte
getuige de, 50 ongelukken tot
nog toe (uiterst rechts)

"

de Spelen-zonder-ziel leeg en
zinloos blijken te zijn; de sport
zal zijn Olympische Spelen
kwijt zijn.' f
Ontroerend naief, is hier beter
op zijn plaats. Kent, Idenburg,
kent het lOC dan niet dé cijfers,
zoals ze vorige week nog eens in
het Zwitserse Sport Zürich werden gepubliceerd, zo Vraag je je
af?
De commerciële tak van het
LPOOC heeft voor de Winterspelen van '80 contracten afgesloten met 103 sponsors, 110 li-

;/ :

—

-

Killanin c.s. negeerden als het
ware de super-commerciële invloeden, waaraan ook-de Winterspelen sinds jaar en dag
blootstaan. Niet dat zulks per
definitie: minder fascinerende
sportbeleving hoeft op, te leveren, maar het blijft idioot als
(daar komt het weer) 'de notoire
domoren' zelfs daarvoor hun
ogen in de zak houden. '
Het is : ontroerend om NOCvoorzitter Idenburg te citeren
uit Olympisch Palet, één uitgave van hét Nederlands Olympisch Comité. ,'Als politiek en
commercie zich meester gemaakt zullen " hebben van de
Spelen om met dit festijn van de
sport' winst te boeken in hun
a-sportieve wereld, dan zullen

;

Waar je. echter niemand in
Lake Placid, of LPOOC-kringen
over hoort klagen is het stijgen
van de goudprijs. Twee jaar geleden bestelde het LPOOC voor
een forse bom dollars'de Olynv
pische medailles bij Tiffany's in
New Vork. De goudprijs was
toen 400 gulden per ons,' die van
zilver 10 gulden prijzen die inmiddels echter zijn opgelopen
tot 1250 gulden en ,70 gulen per
ons Maar-Tiffany's is verplicht
ze tegen de oude prijs te leveren
Een meevaller van i grote omj

Opkalefateren

.-

opsporen.

Mocht-de

:.';.

goegemeente

strijde worden getrokken tegen het gebruik van verboden stimulerende middelen.
De apparatuur is volledig geautomatiseerd en zo verfijnd,
dat ze zeer minuscule hoeveelheden (gesproken wordt
[over een triljoenste gram)
van een verboden stof kan

official.

■

risme.'

elementen die dienen voor een

-

«afzender";

-

nog grotere populariteit bij de

LAKE PLACID In Lake
Placid zal tijdens de.Olyrapische Winterspelen met zeer
moderne apparatuur ten

'narcotica

formule I van het evenement,
ook al bestaat er in ons land
minder aandacht vóorj absoluut niet langer in de nobele gedachten -van de hardnekkige
voortrekkers' van ■ het 'amateu-

•

dert 't gebeuren van '32 zijn verstreken lieten de rest niet onberoerd. Bedrog als met de dronken bobber, ■ gesjoemel met de
reglementen als voor John Shea
-dat is er anno 1980 niet meer
bij. En tegenover de 306 deelnemers van toen staan er. nu een
kleine 2.000 tegenover de 17 nationaliteiten nu 35,tëgenover de
100 journalisten nü 3.000, tegenover de 17 verschillende onderdelen nu 37.
h:vEigenlijk kan- het "helemaal
niet meer Winterspelen terug
in Lake Placid. Het dorp is er in
feite helemaal niet op berekend.
Slechts via een serie weinig verheffende trucs, als vanzelfsprekend gepaard met onontkoombare Olympische miljoenen ver

-

.:...,

.■::

Woensdag 6 februari

Als Simon Tahdmata des-

\

Die Lord Killanin vraagt
er ook om, met zon naam!
Weisweiler haalt bezem
door Cosmos. Daar moet dan
wel een geweldig lange steel
aanzittenXÈßÊ
.'Hollink bevalt' meldt de
Volkskrant. Ook een manier
om, de .verjonging door te
voeren:
Wie weten niet, hoe 't bij u
is, maar bij ons heeft die Simon Tapumata toch altijd
nog een streepje voor.:.
Datneemt niet., weg 'dat
Ajax vroeger gewoon op een
slof. '■ en een ouwe ; voetbolschoen kampioen werd. Moet
je nu eens om komen..!
"

Donderdag 7 februari
Bij de Olympische Spelen
in Lake Placid heeft dom

prechte amateur Jack de
Heer tijd genoeg om te overdenken of hij het grote geld
in | Heerenveen dan wel in
Zwitserland zal pakken.
Over amateurs gesproken
Bettine voor maar 20.000
gulden per seizoen, zeg nou
-

zelf, dat is toch een Vrièse-

v :.'-v.,
Zon twèémans-bob,-zou-

koopje?

den Jimmy Carter en Anita
Bryant daar eigenlijk geen
bezwaar tegen hebben?

...:,','

Vrijdag 8 februari

Citaat: „Zelfoverschatting
en mett loze argumenten onderbouwde excuses '''hebben
jarenlang het beeld van de
Nederlandse trainer bepaald.
Blufferige.nitwitten -ontleenden hun status aan een
groep stervoetballers, dié ook
wel voor prestaties kon zorgen zondereen bontjas in de
dug-out. Naarmate de neergang zich doorzette, werd
duidelijker: dat de ..,oefenmeester weinig meer was dan
lucht .in f f'eestverpakking.
Grootheden
huilebalken die kwaliteit en durf
tekort kwamen om zich geruisloos aan te passen aan de
veranderde ../omstandigheden." Inderdaad, maar goed
dat-ie weg is, die Rijvers.
"

~

i

;

'eind van de derde Olympische
Winterspelen, de Amerikaanse
viermansbób als winnaar van
' de gouden medaille naar het '■" .
erepodium werd geroepen, stapte er iemand mee naar voren die
I de laatste run niet had meege- '.

Olympische dag. De hotelportier
dan maar? Een kerel van 125 kilo, uiterst geschikt, zo leek het,
om zich met doodsverachting
mee naar omlaag te storten.~ Tien twintig, dertig dollar werden hem onder de neus gehouden, en hij kon zich moed indrinken met een paar glazen
cognac. De portier werd op de
bob gedrukt; de viermansslee

'

Dronken bobsleeërs

laten. Hij: sliep.' Een gat in de

1932, aan het

,
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zoekt wegens uitbreiding van acvoor haar afdeling
tiviteiten
ï

Gemeente-Energiebedrijf:

chemisch an*lp/v,
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■ Dnnkwaterleidmg verzorgt de zuivering van water
■ en het;
De
naarde
Een
de
'ervan
van
gebruikers.
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drijven, het
ligt aan de Schaardijk in-Rot-,
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Van de betreffende medewerker-

lll&CIIIC UUIIIIUIC
wordt verwacht, dat hij/zij,'•-.;.■ ' i(ster)
V
zelfstandig een groep van debi- ,
teuren en crediteuren kan behanfunctionaris zal zich moedelen.
./
/
ten bezighouden met de controle \\7
de
.
,
een
man
of
vrouw'
financieel-administratieve
Voor
actieve
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voor de afdeling Haven-en Loodsdienst enkele
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Tot deze functie behoren de volgende taken: het bedienen van
bruggen en sluizen binnen de gemeente Rotterdam en het hou-'
den van toezicht op de naleving van wettelijke voorschriften,
zoals het vaar-eri wegenverkeersreglement. Voorts het opma: ken van processen-verbaal bij overtredingen en het verrichten
van administratief werk. De werkzaamheden vinden in volcön•

F,; fX

t
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A-Kring Bescherming Bevolking Zuid-Holland C

.<

-

Bij verschillende bureaus van het kringcentrum te Rotterdam kunnen, wegens uitbreiding
van de aanwezige sterkte, worden geplaatst: i
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Het bezoldigingsniveau is 'vastgesteld op f. 2.337,- per maand -,
(excl. continutoeslag), afhankelijk van leeftijd en opleiding.
Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectie-
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administratieve ervaring,;"
leeftijd 21-30 jaar.
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Vereisten:,
-MAVO-niveau,
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Bij Algemene Zakenkan tevens worden geplaatst een
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belangstelling voor de logistiek
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bureau ïndelingszaken
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Taak*"''
>~-het door middel van ponsplaatjes en met behulp van
i.. ■
eenadresseermachinevetVaardigenvanappèllijsten.UV selectie,mdehngeninh,v,ngvannoodwacht-.
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Goudse Rijweg 21-23, Rotterdam
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Door de groeiende vraag naar kerapigmenten zoeken wij onze
onze Colour Division- met lokatie Industrieweg 120; Spaanse Polder, Rotter-'
'.",..'
dam een
'■■',
'~"■''■ ■'■'.'
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produceert grondstoffen
en installaties voor de

■
plastics
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industrie,

■

deze funktie is een opleiding MBO/HBO-Chemie óf een verge- r
.lijkbare opleiding en een redelijke kennis van moderne talen.
'
■"■;'■ '■•',,•,>■.-.. ■'?■s?■
Daarnaast is tevens een goed kleuronderscheidingsvermogen vereist....,''
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B.V.'

Wij zijn een jong en snelgroeiend
bedrijf met kantoren in Rotterdam
Antwerpen. ;
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;

en
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In de Benelux vertegenwoordigen wij:
o.a. de leidinggevende container-en
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In zon krant zit u goedmet uw advertentie
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het typen van brieven, overzichten e.d. Y.
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Voor zover niet anders is vermeld strekt ervaring bij
'een overheidsadministratie tot aanbeveling.
<■■'/■
het
van
Dekandidaten
dienen
binnen
de
gebied
'
Vereisten: >
A-Kring gevestigd te zijn. De kring is een samen-MAVO-niveau
van 17 gemeenten en belast met de
werkingsverband
;
enige boekhoudkundige kennis, eventueel blijkend
en
van noodwachters voor hulpvorming
training
uit een aangevangen studie voor het Praktijkdiploma
J
in buitengewone omstandigheden ën bij
verlening
Boekhouden
;!\\'}.,
rampen in vredestijd.;
-;: i
/leeftijd tot 45 jaar.
'
,:
;\.
Van
noodAmbtenarenreglement
toepassing is het
':
'
Snlnrïs*
'
■> ■'■?',■'.'•> wachters.De salariëring geschiedt overeenkomstig de
Loopt tot f. 2.199,- per maand...
,
;:;;/,
j „ormen die bij de gemeente Rotterdam gelden.
Het personeel valt onder de werkingssfeer van de
x
Algemene Burgerlijke Pensioenwet.
nnwnniinftln
<a
De premie AOW/AWW komt voor rekening van de,
l
.-•'
T'", werkgever: De kring is aangesloten bij het- r f -*.\
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De hierboven genoemde salarissen

,

zim

maxima.'

■';»."--. 'Het vaststellen van het salaril is afhankelijk van leeftijd,

>....*'opleiding en (BB) ervaring. Uitloopmogelijkheden zijn
f
Isaki -■•
iS.
/■
i aanwezig bij goed functioneren. ■,';;
'v .'
;"
'<■ het verrichten van werkzaamheden op de personeels- '>1' ■ ■
,-■■■
telefonisch worden verkregen
Nadere
,':\:/\
onder nr. 010-137052. (Vragen naar de heer ■':, 1
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'.'• 'j.,'..:
t -■','
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het verwerken van financiële gegevens, hetgeen deels
periodiek met behulp van een boekhoudmachine.
wordt gedaan.
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warenhuis in het
winkelcentrum
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Galeries Modemes
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typekamer
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'Loopt tot f. 2.545,-per maand.
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medewerker.
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Vereisten*■*

ervaring met de uitvoering van rechtspositie.
regelingen bij de overheid
' '
leeftijd 30-45 jaar;
"

>

■■•■
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'Loopt tot f. 1.996,- per maand.
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wereld..
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voor bovengenoemde

:

'

Voor deze funktie is kennis van de
' Engelse taal vereist, alsmede enige ,
: . : .i,,
type-vaardigheid, leeftijd ca. 20 jaar
's
Solliciteren schriftelijk aan
13-15 Waalhaven :
~)■ '■;'■
Pier 2, 3087 CH Rotterdam of na
i-:, telefonische afspraak (tel. 010- .
s28.08.11) met de heer Nederveen of *
'*',
mevrouw van Eijk.y
,'

&}

'£

';;<;-■ leeftijd 2N30 jaar.

',

Belangstellenden nodigen wij uit schriftelijk
of telefonisch kontakt op te nemen met de
aWeling Personeelszaken van Ferro (Holg
Pa n
, land) B.V. Van Helmontstraat 20 (bij Marconizu
Mid
plein), 3029; AB Rotterdam. Telefoon 010maatschappijen over de
760144.;
,
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gehele
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Vereist voor
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ferro (holland) b.v.
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belangstelling voor mechanische administratie
,eettl' d
-leeftijd 30-45 jaar.
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Voor deze dynamische funktie zoeken
; wij een praktisch ingestelde jongesman
' ■)' of jonge vrouw met goede kontaktuele
eigenschappen, vanaf 23 jaar, die
.';'■'•• reid moet zijf zelfstandig frekwent naar
•'. ,',
het buitenland te reizen.. Het werk. i
gebied ligt voornamelijk in de Benelux
: en Duitsland. ' , \l:-<-;- "'}{:'■: ■':','. VXWS}
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fè?";^LooP ttotf.2.337,-permaand.

'C: Vanwege onze snelle groei vragen wij;'
'
voor spoedige indiensttreding een . .*,:
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trailerverhuurmaatschappijen UNI- ■
FLEX en FLEXt-VAN Ine. New Vork.
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'Na een inwerkperiode in ons keramisch laboratorium in de Van Helmont'..: straat, zal hij/zij zich daarna
vanuit
bezig hou".de lokatie Industrieweg
den met de technische problemen van
de keramische kleurstoffen bij onze
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700 werknemers, is
Ferro (Hollafd) B.V.
sedert 1929 in Rotterdam gevestigd als
dochteronderneming van Ferro Corporation
(USA) en staat geheel onder (Nederlandse
direktiè. Het grootste deel van de produktie
wordt geëxporteerd via eigen verkoopkantoren in Europa en het Midden-Oosten.
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-V het verrichten van werkzaamheden op het terrein van \\
.'de kledingadministratie, de inkoop en de logistieke .
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.verzorging.
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Werk bij de Gemeente Rotterdam betekent alle voordelen van een overheidsfunctie.
.v^-Ai".
Schriftelijke sollicitaties met vermelding van het volledige .
vacaturenummer,'gaarne binnen ,10 "dagen te zenden aan:
hoofd Bureau Personeelvoorziening, Postbus 70015,3000 KT
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f. 'JT"'
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acSministretiewe ineiiewerkers (in/v)
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Vereist is lager onderwijs, enkele jaren voortgezet onderwijs en !
bij voorkeur een binnenvaartdiploma. Kandidaten moeten bereid zijn om verdere opleidingen te volgen, zoals het EHBO- ' :
diploma, Ambtenaar Havenpolitie ën het Binnenvaartdiploma
A-l, hiertoe zijn 4 vaarjaren in de binnenvaart noodzakelijk.
j Ook wordt van hen verwacht dat zij mobiel zijn. Leeftijdsni- '.;■••>
'veau: tot ca.'4s jaar. . ,'...
t

yacaturenummerBo.l2o/18497-O07:v

'*

■■

,

t

1

'

t

•.

•"■"'

01l ■■«"**■ Ê**n,%%ür\Wk
Cn SlUlSWaGlUerb

MM |#f _nM

fm/Vl

■

Vm

■

,

f

De functie omvat het bereiden van de maaltijden voor zowel; ;V
'■'
,'
'
patiënten als het personeel.
Voor deze functie is vereist hef diploma'instellingskok en de;bereidheid om weekenddiensten te verrichten, waarvoor een
vergoeding wordt verleend
Het salaris loopt tot f.2.199,—per maand, afhankelijk van
leeftijd en ervaring.
'
Nadere inlichtingen over deze functie worden gaarne verstrekt, ,'.'
doorhet hoofd Huishoudelijke Dienst, mejuffrouw Florijn, te- i ', '■
lefoon 010-228022. -■-'.■.
v; :V
•'•,'■■
Vacaturenummer 80.146/18497-007,
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voor. de geriatrische kliniek
Asserweg,'waar ±225
| lichamelijk zieke bejaarden worden verpleegd, een

;

s.

„

„,

•

Gemeentelijke Verpleeginrichtingen:

problematiek.
Het salaris loopt tot f. 3.105,- per maand, afhankelijk van
leeftijd, opleiding en ervaring. Een psychologisch onderzoek
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VacaturenummerBo.o32/18497-007 .
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Candidaten dienen accuraat te

kunnen werken, alsmede enige
boekhoudkundige ervaring te
hebben opgedaan.
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renvan,

hier een afwisselende, boeiende werkkring/ De kontakten

\

;

"

:Zijn taak zal bestaan 'uit het code.boekingsstukken, alsmede de controle op de in- en

i
k
onze
in controlewerkzaamhe- ,;•,
den bij voorkeur opgedaan in
• nen- als in buitenland, gesch emet het belang dat wij aan een
schr.ftel,]k als teleeen soortgelijk bedrijf nood-,
, den
g oed e vervulling van bovenge
,on| sch; de noodzaak
een
zakelijk. V
'
v
functies
hechten
goede beheersing van de Duitse ;^.,;.■."■■•■■.;•"•■:•■■-;.■,•
\.x
Opleiding
enEngelse taal is derhalve aan- ■".-.;. Sollicitaties worden gaarne tegeminimaal Praktijk
','
:.'" ;.L'',
Diploma Boekhouden en redelij- ,' . wezig.
moetgezien aan afdeling Perso7-,
ke kennis van de Engelse- en V
Ineelszaken,,Postbus
.
623, Rotol hrtllHl
nHi a kennis
Goede h
boekhoudkundige
Duitse taal zijn een eerste verterdam.
's een vereiste.
eiste.
Telefoon 010-331022. tst; 143.

:

;
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i'Ervaring

De taak van de gevraagde medewerker bestaat uit hét verrich- .
: ten van chemische analyses in verschillende soorten water ten
Naast het bevorderen van een goede interne communicatie
/
i
v behoeve van de kwaliteitscontrole.
. omvat de taak van de 'gevraagde medewerker het redigeren van
;
C
het maandelijks verschijnende personeels-en bedrijfsblad. Ui.Vereist is het diploma MBO-chemie, bij "voorkeur aangevuld,: . .
teraard wordt de gevraagde bédrijfsjournalist betrokken bij al-.;. , met enige jaren praktijkervaring.. '
,'
Ie andere werkzaamheden die tot hét takenpakket van het bv- '■•..- •:,■":
'•.-'■■•.'■ :'■•■'■"' ;-'-*'. ■'""/'.,'i'."'_' '■" , :
'
. Het sa aris loo Pt bij een 40-unge werkweek tot f. 2.545,- per
•
,X -' \
reau Communicatie worden gerekend.
•
.
.
:•; l]
■•■"/■'. maand en is afhankelijk van leeftijd en ervaring.
■
•';''•*•"
''': ™'njo'
;
'
Voor deze functie is HAVO-niveau vereist alsmede journalis'W;
79.948/18497-007 f :
; :->
tieke of daarmee té vergelijken ervaring in voorlichtingswerk- ■,
v /.
;■;,-'■; •
' .
,
zaamheden. Verder wordt enig inzicht verlangd in organisatie-

.

debiteurenbewaking

en expeditietransacties.
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■'■•

:■

werkvoorbereiding

Een medewerker

j afwikkeling van

...•,.■,

,

afdeling
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'■V-

,

medewerkër(sterl

'
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Het GEB in Rotterdam is verantwoordelijk voor de elektriciteits-, gas- en warmtevoorziening binnen een gebied van 1 mil-, .
joen inwoners, dat globaal het hele Rijnmondgebied omvat.,
Met circa 3.300 medewerkers en een omzet van circa 1,2 mil- .
jard gulden hóórt hét GEB tot de 60 grootste ondernemingen !
van ons land en is het de grootste energieproducent. Eén van
'déinterne bureaus is het bureau Communicatie, dat belast is
met het onderhouden van goede interne en externe relaties.
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voor de Scheikundige Bacteriologische Dienst van dit bedrijf
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Gemeente Drinkwaterleiding:

tiet GEB ccn v;

voor het bureau Communicatievan
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Voor de
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halfwas slager ■
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Salaris:

■

_":,!

\

Loopt tot f. 2.545,— per maand.

v, 'x ;•• y ->■
sollicitaties: .
Y'ï. .:■
met uitvoerige inlichtingen en opgave van referenties,
;

.

'

uitsluitend schriftelijk binnen 14 dagen na het
verschijnen van dit blad te zenden aan het Hoofd
Bescherming Bevolking A-Kring Zuid-Holland C,
Goudsesingel 150,3011 KD Rotterdam.
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Zijn taak zal o.a. bestaan uit: .
snijden, vliezen en uitbenen."
■"'• Voor de voorverpakking is reeds personeel aanwezig. ■
5 Naast een goed salaris voor een 40-urige werkweek bieden wij 8% vakantie- en 4% kersttoeslag, minimaal 22
vakantiedagen en 15% korting op aankopen in het
•
warenhuis.
Bovendien hebben wij 'een aantrekkelijke pensioen-

"Wsk ¥riS@ W@ik
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uiterlijk
Je werkt door

zelf
Postbankuit
plane

in

lonzakje

Onze samenleving
discrimineert

(Van onze sociaal-economische redctie)
AMSTERDAM Premier Van Agt zelf is bezig met
het uitwerken van voorstellen over de. vorming van
een Postbank. Op zijn wekelijkse persconferentie deel-

Krijgen mensen met een aardig uiterlijk de leukere
betaald dan mannen of
banen? Worden zé ook beter
aantrekkelijk
een
niet
voorkomen?
met
zo
vrouwen
socioloog
Dijkstra
dr.
ontdekte
dat de zichtA.
De
grote
} rol
een
handicap
speelt in
'
van
de
i baarheid arbeidssituatie. En zelfs doorwerkt tot
in het
iemands
; loonzakje: je krijft voor hetzelfde werk veel minder.

de hij gisteravond mee.een plan te ontwikkelen, „dat

voor alle betrokken ministers aanvaardbaar is." Zoals
bekend liggen vooral minister Andriessen (Financiën)
en staatssecretaris Smit-Kroes (Verkeer en waterstaat) met elkaar overhoop over wie verantwoordelijk
is voor beleid en uitvoering. ,:^r^,^, : - ..•■;,;'.

.

*

-

Berichten,' als' zou een" deel
van de Postbank in Leeuwarden
worden . gevestigd, wilde Van
Agt bevestigen noch ontkennen.'
Burgemeester Polak van Amsterdam heeft in een gesprek
met de premier, duidelijk gemaakt dat de hele bank voor de
hoofdstad behouden moet blij-

Van onze verslaggever BEN HERBERGS
ROTTERDAM/LEIDEN Mensen met een aantrekt
keiijk uiterlijk voorkomen zijn in veel opzichten
-

v
'maatschappelijk bevoorrecht. "\AH
lichamelijk
legt
uitziet,
prettig
gemakkelijker
er
fe
W
gunstige sociale contacten, lijkt eerder voor die baan
in aanmerking te komen, wordt ook eerder beschouwd
als een respectabel mens dan iemand die het moet doen
met minder uiterlijk schoon. Kortom: kan het verder

■:.'-,;.;..-,.,...■,•/
Wie eenmaal in deze, weinig

betaling.
'

benijdenswaardige situatie zit
iioet niet teveel hopen óp de
toekomst of denken dat het wel
over zal gaan> Vond_ Dijkstra.
Zicht op een hogere functie en
betere betaling bestaat ook op

,

kopers van privé-zwembaden en dure auto's hebben het in Zuid-Afrika de

laatste maanden drukker
dan ooit. De blanke bevolking baadt op het ogenblik in weelde, dankzij de
enorme stijging van de
inkomsten uit Zuid-Afri-

ka's belangrijkste export-'
artikel: goud.'jvt,\£j "X"' '?*,

v:* • ■••"■twijfels".
'Hij pleit voor een werkgele-

~e

„Ons land staat op de drempel
van nieuwe economische vooruitgang", verklaarde president
Marais Viljoen onlangs in het
Zuidafrikaanse parlement Zn
optimisme is vooral gebaseerd
op het feit dat zijn land dit jaar
zeker twee keer- zoveel aan het,
goud zal ■ verdienen als vorig

genheidsprogramma, en landelijke experimenten met de
plaatsing van minderheden. De
overheid als werkgever zou wat
dit betreft volgens hem praktisch best het voorbeeld kunnen
geven. Bij overwaardering lijkt
hem de laag op de maatschappelijke ladder'staande gehandicapte overigens ook niet gebaat. \
Dr. Dijkstraf „Een niet zo aantrekkelijk uiterlijk kan bij werk
een handicap zijn, maar het tegenovergestelde
onderhand
evenzeer. Wat te denken van
wat mij steeds meer bljkt uit ger
sprekken met managers: dat er
de neiging bestaat heel mooie,
knappe secretaresses nu ook al
niet meer aan te nemen. Om bij
voorbaat maar praatjes onder
collega's te voorkomen. Niet dat
dit trouwens betekent dat ze
plotseling, extreem lelijke vrouwen wèl weer in dienst willen
nemen. Maar zo blijven we wel
discrimineren".
v : ,v~,B
A. Dijkstra: „Stigmatisering
maatschappelijke gevolgen van

.:

Niet voldaan

:

•■' ' 'r
jaar. ..••-,:-;,.,.■,; <t- , .
./;_.De 70 mijnen in het land, dat

"

Voor voldaan achterover leunen bestaat volgens de:Leidse

onderzoeker dan ook weinig re-r
den. Alle hedendaags begrip en
de maatschappelijk .werkersbij-de-vleet ten spijt: de enige
werkelijke verworvenheid tot
nu toe is, vindt hij, dat de samenleving de gehandicapten
heeft aanvaard als mensen die
recht hebben op materiële steun.
Dr. Dijkstra denkt niet dat het
er de komende tijd voor mensen
met een uiterljke handicap gemakkelijker op zal wórden. Het
aandeel van minderheden in het
arbeidsproces' dreigt volgens
hem steeds verder terug te lopen." Door de afbrokkeling van
de werkgelegenheid die, ondanks protesten, zal doorgaan.

Ver-

—

als grootste gbudproducent van
dé wereld te ï boek staat, zijn
goed voor een jaarproduktie van
gemiddeld;7oo.ooo kilo. In '79
verdiende Zuid-Afrika zon
ƒ 13,5 miljard aan de goudproduktie. Dit jaar wordt volgens
nog zeer voorzichtige schattingen de ƒ24 miljard zeker ge-■".'!
haald. :
■
gj Ter illustratie: de afgelopen
maand werden er over de hele
wereld bijna 300.000 Krugerrands verkocht. Dat was ruim 50
percent meer dan vorig jaar ja.':;''
nuari.
Dankzij -die buitensporige
verhoging van.de goudinkomsten kan Zuid-Afrika met gemak de hogere olieprijzen opvangen. Het land wordt daar het
laatste jaar extra door getrof:'

~.

-

een afwijkend uiterlijk". Uitgeverij ' Lemniscaat, Rotterdam.

Prijs ƒ 21.50.

■■■

.■:;.

De Willemsbrug verdwijnt, 'n Mooi en oud stukje Rotterdam gaat verloren. Daarom v
is er een speciaal Behoudfonds Herinnering Willemsbrug opgericht. Dit heeft tot
doel gelden in te zamelen om straks bij de nieuwe Willemsverbinding èen duidelijk
herkenbare herinnering aan de oude brug te plaatsen. U doet toch ook mee?
Uw bijdrage kunt u storten op postgiro 28333 ten name van Het Vrije Volk C.V., g;
: : };
Witte
de Withstraat 25, 3012 BL Rotterdam.;
V
■'-'>>:&i
i
Vermeld bij storting: Behoudfonds
'•''''"'J''^: , .v '
;

■

>

;

-»

Herinnering Willemsbrug.

~"JL~~ Jj

■£i<7~~^-izLlLl

Als u ƒ 10,-of meer stort, ontvangt
u per omgaande een prachtige foto
van de Willemsbrug op briefkaartformaat.
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boek: het veelal onbewust
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Zweedse kroon
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.
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op concerns
Onderne-DRACHTEN .'mingsraden en vakbonden kvn T
nen geen enkele invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van
multinationale ondernemingen.
CPN-voorzitter Hoekstra die dit
gisteravond op een partijvergadering in Drachten' vaststelde,
noemt het verder noodzakelijk
dat er een parlementaire controle op de gang van zaken binnen
dergelijke, bedrijven moet: komen. „Zolang de arbeider, geen
beslissingsrecht in concerns als
Ogem en Philips heeft,'! zal' de
willekeur toenemen," 'aldus
,
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Duitsemark
Franse trano
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1.98
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.
108.75111.75
.46.00 49.00
6.49 6.79
117.50120.50
22.25 25.25
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Beurs Amsterdam

Handel, industrie, enz.
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Zuid-Afrika moest de olie het
afgelopen | jaar. daardoor duurder betalen dan andere Westerse landen, die wel door de OPEC-leden worden aangeleverd.
De," Zuidafrikaanse regering
moest het afgelopen" jaar 180
miljoen gulden aan subsidie uitgeven om de benzineprijzen op
een nog enigszins aanvaardbaar
niveau te houden. -•' • ■•;
f
7 De sterke stijging van de
goudinkomsten legt de Zuidafrikaanse regering geen; win-;
deieren. Haar positie in eigen
land wordt er alleen maar door
verstevigd. Te meer omdat Viljoen c.s. nu ook enige graantjes
voor de zwarte bevolking in het
vooruitzicht hebben gesteld.
Viljoen heeft pas „belangrijke
hervormingen",
maar J wat dat precies inhoudt
zal pas in maart, als de minister
van financiën Owen \ Horwood
met zn begroting komt, duide.'.'■_':
lijk worden. V
Economen verwachten dat het
zal gaan om belastingverlagingen, verhogingen van pensioenen en : kindertoelagen, meer
geld voor onderwijs en huisvesting van de zwarte bevolking.
Maar ook om een verhoging van
het defensiebudget, nog, eens
een verlaging van de vennootschapsbelasting (tot 40 procent)
en afschaffing van de importheffingen. '.-;
;ur-.,"•.,H «v£V*

De verwachte groei van de
economie zal in het bolwerk van
de apartheid zeker een gunstige
invloed hebben op de werkgelegenheid, zo menen economen.

Dr. Dijkstra wijst op nog een

ajn

Subsidie

Werkloosheid

Hulpverleners

*
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gedaan en bieden b
bieden
gedaan en laten x
laten .
=

*

Goudmijnwerkers in Zuid-Afrika: 65 gulden in de week.
Van de 18 mi;joen zwarte Zuidafrikanen zijn er nu nog zon
miljoen werkloos. Minister Horwood heeft echter al verklaard
dat van de werkgelegenheidsprojecten van de regering niet al
te veel moet worden verwacht,
zodat de "werkloosheid onder de
zwarte Zuidafrikanen nog wel
groot zal blijven. •;'-;;'./

Horwood vindt trouwens dat
Zuid-Afrika, ook al wordt er nu
aan het goud zoveel verdiend,
zuinigjes aan moet blijven doen.

S

van de inflatie, die nu (met ongeveer 14 percent) al op een hoog

niveauzit.

{'

''':■■

....'■",'.-;

Of de zwarte mijnwerkers, die
nu • gemiddeld 65. gulden per
week verdienen, echt erg veel
wijzer zullen worden van de extra inkomsten 5 uit het goud,
wordt door diverse economen
dan ook betwijfeld.
*

Hij is bang dat de gouden tijden
eens voorbij zullen zijn, als de

goudprijs zou kelderen. De minister van financiën is ook beducht voor een sterke toeneming

<

,:

;

'

fen, omdat Zuid-Afrika. bijna
alle benodigde olie op de vrije
(Rotterdamse) markt moet | kopen. Zuid-Afrika was voor 90
procent van zn olie-invoer afhankelijk van Iran, maar sinds
de val van de sjah wordt er aan
de Zuidafrikanen niets meer ge■■■•■■■,''
leverd.

;

de langere termijn niet. ,
„De uitkomst van dit'onderzoek heeft 'mij verbaasd," zegt
bij. „Tenslotte ging het hier nog
om 'beschermde' sociale werkplaatsen, die ondanks alle kritiek waarvoor ik ook medeverantwoordelijk ben, toch werken
aan verbetering van het huidige
arbeidssysteem.- "..:,. ...v,,:
f.
Als zon onderzoek' in het normale bedrijfsleven zou worden
gehouden zou de uitkomst
waarschijnlijk sterker negatief
■ajn geweest, zeker voor bepaalde sectoren.

merkwaardig

President Viljoen: „Op de
drempel van nieuwe economische vooruitgang."

Topmanneng

Wat mij steeds weer verbijstert in affaires als die
rondom B. J. Udink en K. Fibbe bij het OGEM-concern
is het duidelijk zichtbare gebrek aan psychologisch inzicht en kennis van de eisen die redelijkerwijs aan de rj
topleiding van een concern met een gevarieerde groep
grote bedrijven mogen worden gesteld.

Er zijn nota bene hele reeksen
voorbeelden hoe het per se niet
moet denk alleen aan de straffe ecnmansleiding, die heeft geleid tot de ondergang vam het
Nedehorst-bouwconcern in *
Gouda en aan de zwakke, sterk
verdeelde leiding bij het eveneens ondergegane KSH-concern.
Er zijn verder handboeken voor
managers met gemakkelijk
leesbare en dus begrijpelijke
hoofdstukken over de eisen, die
aan topmannen en commissarissen dienen te worden gesteld.
Ik vond in een van die boeken
tien vragen voor diegenen, die
de functie van topleider ambi-.
eren. Ik zal ze niet alle tien opnoemen, maar sinds de ergerniswekkende persconferentie, die
OGEM verleden jaar heeft gehouden bij de verschijning van
het jaarverslag vraag ik me af .
of de OGEM-top zonder aarze- ,
ling bevestigend kan antwoorden op deze drie: .
a. kent u uw eigen sterke en ■ ».'f*'
zwakke punten?
b. verstaat u de kunst goede be-

hoogste functies willen bekleden?Als je je die vraag stelt,
zou het interim-bestuur van '
Fibbe helaas wel eens langer
kunnen duren dan hijzelf mis-

c. kunt u zinvol communiceren?
Even interessant is wat dit
handboek zegt over de taken van commissarissen: „De aandacht van commissarissen dient

Een geheel ander aspect van de
OGEM-affaire betreft de mogelijkheid of onmogelijkheid van
een goed bestuur voor een dergelijke „veelpotige" groep van
overwegend Nederlandse on- v

-

trekkingen met anderen aan te;
gaan en te onderhouden? en |

gespitst te zijn op een hoogwaardig topmanagement nu en

in de toekomst. Wat de huidige
top betreft: commissarissen dienen zich de vraag te (blijven)
stellen of de directie adequaat is
bemand, zowel qua energie als

.'

qua deskundigheid."

Collegiaal
Als er bij OGEM werkelijk
sprake is geweest van een in :
ditzelfde handboek voorgeschreven goed werkklimaat en
„collegiaal" bestuur zou het! Ï E
'wellicht beter zijn geweest als
alle andere leden tegelijk vrijwillig waren opgestapt. Maar:
waar haal je razendsnel kundige mensen vandaan die bij een
omstreden concern met een
twijfelachtige toekomst de

vrijwel nooit rampen.''.)«
Bij OGËM zat en zit de top beslist niet goed in elkaar. Het is
bijv. duidelijk dat de financiële
rapportering niet deugt en dat
*"

de raad van bestuur onvoldoende greep heeft gehad op de verschillende bedrijfsonderdelen.
Overigens, als u wilt weten hoe
bedroevend slecht die financiële
rapportering bij OGEM in elkaar zit, behoef ik alleen maar
te wijzen op het feit dat Udink
veertien dagen vóór zijn vertrek
nog opgewekt heeft gesproken
over een winst in 1979 van zon
f 25 miljoen, terwijl één dag na
zijn overhaaste aftocht een verlies van maximaal ƒ 15miljoen ,
wereldkundig gemaakt moest
worden. Dat wijst duidelijk op
slonzigheid.
Het zal geen eenvoudige zaak
worden in het vereiste hoge
tempo de nodige maatregelen
tot redding van het zwaar zieke
concern te nemen. In elk geval
zullen commissaris Fibbe en de
resten van de aangeslagen topleiding thans voor het front
moeten komen met een welomli jnd beleidsplan, dat niet voor
tweeërlei uitleg vatbaar is en
waaraan vele bekwame derden
hun volle medewerking en
steun zullen moeten verlenen.
De eventuele redding met me-.
dewerking van de leden van de
(centrale) ondernemingsraad, de
accountants, de bankiers en natuurlijk alle andere partijen,
waarvan het welzijn van het
concern in hoge mate afhankelijk is, zal een grote krachtsinspanning vereisen als wij althans aan het rijtje KSH, Okto,
TSB niet nog een naam willen

■

over het standaarduiterlijk? Dr. A. Dijkstra verwacht niet zo veel van wettelijke regels die ondernemingen
verplichten om een bepaald percentage vanwege hun uiterlijk
moeilijk plaatsbare mensen in
dienst te nemen. Die regels zijn
gemakkelijk te maken, zegt hij,
het gaat er om dat het bedrijfsleven zich er ook aan houdt...-,;
„Hoewel er de laatste tijd toch
een tendens bestaat om meer
van deze mannen en vrouwen
aan te stellen. Het gebeurt hier
en daar wel nogal geforceerd, is
mijn indruk. Zo van: kijk ons
eens goed voor de medemens
zijn, het moet natuurlijk ook
geen charitatief vernisje zijn"?

ROTTERDAM

.

-

-

beschikt.

(Van onzesoc-econ. redactie)

Door
Wim
van der
Meulen

schien wel wil. ■

.
..

-

Zichtbaar \
gehandicapten
worden voor precies hetzelfde
werk ook slechter betaald dan
anderen. In de lagere loonschalen zijn ze oververtegenwoordigd, in de hogere loongroepen
komen ze nauwelijks of niet
voor. Vrouwelijke werknemers
hebben nog de extra-handicap
'van hun geslacht; zij worden
nog meer ondergewaardeerd
dan hun mannelijke collega's en
zitten in de allerlaagste schalen.
Zijn conclusie: er is eenduidelijke samenhang tussen de
mate van een minder aantrekkelijk uiterlijk en hét'niveau
van het loon. Met andere woorden: hoe zichtbaarder de handicap, hoe lager het niveau van
het werk, de waardering en de

verbeten

.<-;

IS?'.:

dernemingen. ;
V zult mij nu meteen voor de

_,

voeten werpen'dat onze multi-

I

nationals op dit vlak kennelijk
weinig problemen hebben. Daar
wil ik dit op antwoorden: die
multinationalsbeschikken over
grote „reservoirs" aan landgenoten en buitenlanders, die met
hoge lonen en de kans op inte- •
ressante posities in verre landen
bij andere bedrijven worden j;.-..
weggelokt als zij hun carrières,
zo van de universiteit komend,
al niet bij de desbetreffende
multinational zijn begonnen. ;
Ik vraag me af in hoeverre de
bestuursproblematiek van grote, zuiver Nederlandse concerns'
niet automatisch hun maximale
omvang bepaalt de ellende bij
de veel overzichtelijker middelgrote bedrijven veroorzaakt

-

.:

Onheil
Ondanks het fraaie, bijna Bijbelse Nederlands waarvan |
Udink zich bediendekon je op
die persconferentie in 1979 bijna
lijfelijk het naderend onheil' ;
voelen aankomen. Ik heb in

|

Lagere schalen

-

toevallig niet," zei hij. Concrete
voorstellen over de oprichting
zijn er dan ook nog niet. ..
£

zon ellendige vertoning meegemaakt en ik heb |S f. '■*.
daar destijds ook in sombere bewoordingen commentaar op ge-

-geen jaren

leverd.'':
Nu, acht maanden later, is de ellende in volle omvang aan de
dag gekomen en moet Ogem op
het scherp van de snede lopen.

■

-

Gouden tijden voor blanken Z-Afrika

„Arbeid wordt niet alleen
steeds schaarser,, omdat zich
daarvoor steeds meer groepen
zoals vrouwen- gaan melden.
Als je de personeelsadvertenties
bekijkt zijn ook nog maar weinig sollicitanten boven de 45
jaar welkom.
„Over een andere arbeidsmoraal is hij evenmin erg optimistisch. „Meer vrije tijd en deeltijdarbeid zie ik niet sneller
dichterbij komen zolang schoolverlaters, zoals laatst nog op een
1.t.5., verklaren: mensen die niet
willen werken, zijn eigenlijk
nietsnutten. Het beginsel „wie
niet werkt, zal niet delen in de
welvaart" zal nog wel een hele
tijd opgeld blijven doen. Over
lossere gedachten wat dit betreft bij jongeren heb ik mijn
;';

ring voor de werknemer die niet

-

„Dat onderwerp verschijnt pe-

riodiek op de agenda; vandaag

".

-

'

Atze

■

Uiterlijk heeft invloed op de hoogte van het salaris, ook
bij vrouwelijk kantoorpersoneel.

I

Dijkstra (37), werkzaam
Nederlands Instituut
voor Praeventieve Geneeskunde
van TNO in Leiden, ging het
verband tussen uiterlijk, werk
en salaris na bij ruim 5.000 mannelijke en vrouwelijke werknemers in sociale werkplaatsen.
Zij behoren tot de twintig protcent van de een miljoen mensen
met een handicap in ons land
'die door middel van arbeid
voorzien in hun levensonderhoud. Uit zijn onderzoek, dat is
verwerkt in het kortgeleden
verschenen boek "Stigmatisering maatschappelijke gevolgen van een afwijkend uiterlijk", blijkt dat werknemers met
een zichtbaar afwijkend voorkomen gemiddeld een lagere sociaal-economische positie innemen dan werknemers met een
niet-zichtbaar gebrek.
!

bij het

Dr. A. Dijkstra: „Gehandicapten in dienst nemen moet
natuurlijk ook geen charitatief vernisje worden."
(Foto: Niels van der Hoeven)

.

evragd

bleken, schrijven lichamelijk
'aantrekkelijke kinderen zelfs
rogere studieprestaties toe.

ben. •;.'.''-'
Is er enig uitzicht op

::

;..'

.

<

—

-

stigmatiseren gebeurt niet alleen door het grote publiek. Ook
de beroepshulpverleners zélf
doen er aan mee, terwijl die
iemand die 'er anders uitziet
juist uit zijn sociale isolement
zouden moeten helpenj •
■.".' Huisartsen, is gebleken, staan
trouwens niet minder negatief
tegenover, psychisch gehandicapten dan hun medeburgers.
Een onderzoek in eigen land van
tien jaar geleden toonde aan dat
professionele werkers in de gezondheidszorg ook zo hun vooroordelen hebben: ze staan niet
negatiever of positiever tegenover gehandicapten dan het grote publiek.'Al hoeft dat overi*gens nog niet altijd een slechte
behandeling tot gevolg te heb-'

'

-

'

t

'tolerante' samenleving
dus mensen met
een sterk afwijkend uiterlijk
kleding en vooral gezicht spelen
daarbij een rol. Mensen met een
handicap wordt
zichtbare
een ongunstige identiteit toegeschreven, hebben studies aangetoond. Contacten met iemand
die er niet helemaal 'normaal'
uit ziet, mijden we liever. Proeven leerden dat we tot zo
iemand ook letterlijk meer afstand bewaren/zelfs als hij ons
in een karretje maar om de weg
vraagt Het einde van zon contact geeft bij velen een gevoel
• <.
'
van opluchting.
'; Dit opplakken van zo'n'ongunstig etiket, een stigma, begint al op vrij jonge leeftijd.
Van kinderen met een sterk afwijkend uiterlijk is bekend dat
ze op school minder kansen hebben. Ze krijgen ér ook relatief
minder aandacht, volgens buitenlandse onderzoeken. Ze zijn
ook niet zo populair bij de andere klasgenootjes; kinderen laten
zich voor een deel nóg sneller
beinvloeden door een mooi
uiterlijk. Onderwijzers, zo is geOnze

discrimineert

;

Over

ding en de ambtenarenbonden
Abva-Kabo'aan het kabinet
hebben gestuurd.
Als de berichten enige grond
van waarheid bevatten, zegt de
directie van RPS en Postgiro,
zou er sprake zijn van een'onverantwoorde inbreuk op het
sociaal beleid en een bedreiging
van de werkgelegenheid.
EngelVakbondbestuurder
berts tekent hierbij aan dat het
hoofdkantoor van' de giro en
RPS pas geleden naar Amsterdam is verhuisd. :,,De verf in het
gebouw is bij wijze van spreken
nog nat," zó voegt hij er aan toe.
' Over de Postbank is gisteren
in het kabinetsberaad niet gesproken, aldus premier Van Agt.

■

■

•'

'.y'~'. .'i '';''■'
de eventuele plannen
rond vestiging in Leeuwarden
wil de Christelijke Federatie
van ■ Overheidspersoneel (CFO)
zo gauw mogelijk praten met de
betrokken j ministers. Onder de
800 personeelsleden in- het
hoofdkantoor van de Postgiro
en Rijkspostspaarbank te Amsterdam heerst al duidelijke on>•..';...;gerustheid.
„De regering zal op korte termijn duidelijk haar standpunt
bekend moeten maken," staat in
een telegram dat de bedrijfslei-

ven.',','...'; .

:

schoppen.

werkt Agt

Van

ZATERDAG 9 FEBRUARI 1980/ HET VRIJE VOLK/)
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Postbus 49,3330 AA Zwijndrecht.
Voor het maken van afspraken voor sollicitatiegesprekken:
tel, 078 -5128666. na 18.00 uur 078 124456. y .'.,
-

ür

dÉÊÊÊMgÊÊÊtÊSÊ

±

B

M

II
B

■■•■■

;..
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in bezit van P.D.B, en M.B.A. (S.P.D. of daarvoor
studerend wordt op prijs gesteld).
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AL MET AL VAN DUSDANIG KALIBER IS DAT
HIJ NA EEN BEHOORLIJKE INWERKPERIODE
:
AANGESTELD KAN WORDEN ALS:
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HOOFD VAN DE ADMINISTRATIE
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Wie een levendige en verantwoordelijke functie in
een gezond detailhandelsbedrijf ambieert, wordt
verzocht te schrijven
de heer PJ.Stuyu,die
daarna de kandidaten zal uitnodigen voor een
informatieve bespreking.
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Zij gaat het:
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een gunstige spaarregeling
een reiskosten-tegemoetkoming
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opname in het pensioenfonds
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studiekostenregeling
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Heeft u interesse? Richt dan uw sollicitatie aan:
Van denßergh en Jurgens 8.V.,
afd. Personeelszaken, Antwoordnummer 160,
'
.•.!••-"■' .'•-.- :
3000 VB Rotterdam.
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'xh Bij de secretarie-afdeling Interne Zaken van de
gemeente Schiedam kan worden geplaatst een

X,

voor de afdeling ■.■.■•;
EQUIPMENT CONTROL
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De werkzaamheden bestaan uit het volgen en behe- ,
ren van het containerbestand en het bijhouden van j
de administratie hiervan.
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De betreffende jongeman zal in eerste instantie wor-;
den 'belast .met het verzorgen van douanedoku' mentatie. Bij
gebleken'geschiktheid behoort een
opleiding tot waterklerk tot de mogelijkheden. ■ ,■ p;.
Sollicitaties te richten aan Kersten, Hunik & Coi 8.V..
afdeling Personeelszaken, Postbus 623, 3000 AP
\ Rotterdam. Telefoon 010 331022, tst. 1 43. ï
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voor de middaguren.,,
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Wat bieden wij
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Part-time aanstelling bespreekbaar,
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af delingssecretariaat versterken.
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JONGTYPISTE
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Westplein2.poslbus623.Rolterdam
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waagt vóór haar afdeling
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Neemt u dan schriftelijk of telefonisch kontakt
op ,' met •de 'afdeling Personeelszaken van
Ferro (Holland) 8.V.,. Van Helmontstraat 20.
3029 AB Rotterdam (bij Marconiplem). Tel.
(010)760144.
:->
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BAS VAN DER HEIJDEN B.V.
Mandenmakersstraat 11,3334 KEZwijndrecht.
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Heeft u belangstelling?
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Wij zoeken daarom een kandidaat vanaf 23 : i
|
een middelbaar.:opleidings- .
niveau beschikt, zo mogelijk aangevuld met
enige vakgerichte opleiding en die bijvoor|
keur al ervaring
opgedaan bij ,
'
j
expeditiebedrijf of -kantoor. Behoorlijke ken-'
nis van de Engelse en Duitse taal is vereist.■...„■' "/ |

~

txxiemveriMtertngsprodukten
voor de landbouw. Eigen

de gehele wereld.

■

Er wordt van hem verwacht dat hij:
ï* zijn vak werkelijk verstaat
kostenbewaking een interessant onderdeel vindt
op soepele wijze leiding kan geven aan een tiental
;

;

fERBO(HOu>NO)B.v. •'"'.
produeoort grondstoffenen
Installaties voor de emailteer-,'
keramische en plastics,.,
'-

-

Kandidaten, die hun weetje op het gebied van ~
expeditie weten,'niet willen roesten in een
routinebaan en bereid zijn erstevig tegen aan '■•..:
te gaan, kunnen rekenen op een goede honórering enj uitstekende sekundaire arbeidsvoorwaarden.
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Wat produceren wij
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VRAAGT OP KORTE TERMIJN

.

éö

met het meten van procesvariabelen. Deze metingen worden met behulp van moderne
meetapparatuur uitgevoerd, op diverse plaatsen in het bedrijf, gedurende het hele ,
produktie proces. Aan de hand van de gevonden procesgegevens zal de teamleider,
in samenwerking met zijn produktie-collega's, zorgen voor een aktieve
bewaking van de konstante kwaliteit
.
;;'
De werkzaamheden vinden plaats in 3-ploegendienst. (zaterdag en zondag vrij)
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Van de Samenwerkende Dirk van den Broek Bedrijven )

ASSISTENTTADMINISTRATEUR

;

K

•Chemisch-technischeMTS-opleiding of vergelijkbaar niveau, bijv. verkregen door
■'■"'«'■■■'
ruime ervaringinde levensmiddelenindustrie. «Leeftijd vanaf ca. 30 jaar.
Hij zal leiding geven aan onafhankelijk werkende kwaliteitscontroleurs, die belast zijn :
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Vereisten voor deze functie:

ZWIJNDRECHT

1

voor de uitvoering van de totale organisatie
m.b.t. het transport van onze produkten naar•:.. r
bestemmingen binnen een groep van enige I
landen. Hij krijgt hierbij
maken met een
grote diversiteit aan kontakten. Aan de'ene'
'
kant met onze interne verkoopafdelingen, ons v
en J;
bedrijfsbureau, v ons
onze verkoopkantoren in het buitenland. Aan
'de andere kant met vervoerders, klanten e.d.'
: Het betreft hier zeker geen routinebaan, maar ,
veel meer een baan, die dringend uitbouw be- '
''\'
hoeft. Hij kan van ons daarom alle ruimte en,
medewerking krijgen om het'werk naar eigen ideeën en inzicht aan te pakken en uit te
voeren.:--;::- --:.■:.'.■
;'■
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BAS VAN DER HEIJDEN SUPERMARKTEN B.V.
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EXPEDSTIEKANTÖÖR
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Hij krijgt tot taak zelfstandig zorg te dragen
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Weet alles vanschoen
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Voor onze afdeling Expeditiekantoor, zoeken
j
.
.wij wegens een vakature een

'
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Het grootste deel van de produktie wordt
geëxporteerd via.eigen verkoopkantoren in
Europa en het Midden-Oosten.
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Ferro (Holland) B.V.
700 werknemers. -is
seclert ■'■<.1929;,-.in< Rotterdam gevestigd als
dochteronderneming van Ferro Corporation
(USA) en staat geheel. 'onder. Nederlandse
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P. A. Verkerk BV.
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(en straks bedrijfsleider)

1

"

-

|

'::]

.

M.T.S.-diploma en ervaring strekken tot aanbeveling.
;■'. •
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:;

-

■■

De bedoeling is, dat u als assistent bedrijfsleider in dienst
j komt in ons filiaal aan het Liesveld 12 te Vlaardingen of
'l[- aan de Lijnbaan 87 te Rotterdam, maar binnen afzienbare
tijd bedrijfsleider wordt:'n goede, zelfstandige job met
;.;...'.,'
veel verantwoordelijkheid.
U krijgt interneen uitstekende opleiding en als ü over
enige ervaring in de detailhandel beschikt, of het
diploma Detailhandelschool bezit, dan stellen wij dat \
.
bijzonder op prijs.
1
Bent u jong en wilt ü een zelfstandige werkkring die u alle
■ kansen biedt om een verdere carrière op te bouwen, ,
C ; 'neem danvoor Vlaardingen kontakt op met de
heer H.Knipscheer, Liesveld 12 te Vlaardingen, :
tel.: 010-340679 en voor Rotterdam, de heer A. Landa,
Lijnbaan 87 te Rotterdam, tel.: 010-122366. ;;; :;
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voor het ontwerpen en tekenen van installaties in
utiliteitsprojekten.
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PRDTECH
liMTERIMATIOIVSAL

die in onderstaande wisselfuncties zal Het aan deze veelzijdige functie
fr
.
verbonden Salaris bedraagt, f
k worden geplaatst: <I"''
l|P\p*§pi|P general engineers and consultants
hét verrichten van secretariaats- , afhankelijk van leeftijd, opleiding en ;
;:.'- werkzaamheden voor de leden van■ ervaring maximaal f 2.622,— bruto
Protechïnternational b.v.', Stations■■. (.!
;
plein 2, Schiedam, met uitstekende
het college van burgemeester en { permaand.'
busverbindingenen.ruime
de
van
deze
'treinten
.
£
,
j
en
de
Informatie
over
inhoud
gemeentewethouders
'i
parkeergelegenheid/. is een geheel
..,*
secretaris.:
functie kan worden ingewonnen bij
Nederlands algemeen ingenieurs- en .
het functioneren als telefoniste op de heer E.S. Beijnes, chef van dé .
-';.'■
adviesbureau.
V onderafdeling Post- en Archiefzaken.
de receptie/telefooncentrale
"■'';'-' het verrichten van typewerk op de Belangstellenden worden uit- ,
, centrale typekamer.
genodigd onder nummer 8013 een f
sollicitatieformulier aari te vragen bij
• Voor deze functie is een middelbare
de secretarieafdeling Personeel en
, schoolopleiding (HAVO) vereist,
' Organisatie, Emmastraat 1,
| proturement/inkoop
terwijl een secretaresse-opleiding tot 3111 GA Schiedam. Telefoon
Taak: y'/
(010) 260500, toestel 236.
;
,
H'• algemene secretaresse werkzaamheden
aanbeveling strekt.
,'

I
'
secretaresse

BBHBHI

.

iGENERAL MOTORS ACCEPTANCE
CORPORATION NEDERLAND N.V.

;»<
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administratief
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Leeftijd 18 jaarof ouder

.

Blaak 22, Postbus 715, 3000 AS Rotterdam
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Degene die over deze eigenschappen beschikt bieden wij een
goede salariëring afhankelijk van leeftijd en ervaring!

Bent u geïnteresseerd? Beldan even met de héirJ P. Borsje voor informatie of een afspraak. Telefoon 010-113322 toestel 16.
r
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Sollicitatiebrieven
soms onnodig lang. En
.vaak ' onduidelijk, U*

toekomstige werkgever

.

'

-

zelfstandigheid in het verrichten van de :

fl
S

taak overeenkomstig de verleende .

.bevoegdheden

.

-

'.'"V

nauwkeurigheid en een gelijkmatig en
goed werktempo
beheersing van de Engelse taal in woord
V" en geschrift .'■•'''
i «leeftijd 30-35 jaar en ervaring in bij '\'■"'
voorkeur soortgelijk werk ; J
y_
woonac htig in Schiedam of directe
•

''

B

-

leeftijd

.

•

opleiding
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Het Vriiëlffeik is é@n wieiid

•

■

MULO.A, HBS of gelijkwaardig. .

.

,

Met vakantieafspraken wordt rekening

-

:,

.e,

.

f}ftjj}f| 'Voor. sollicitaties en inlichtingen •

iSSSim
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PHaTecH,NTEnNAT,DNALb*vPostbus 152, 3100 AD
telefoon (010) 378866. ,

-;
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~
burgerlijke staat
(gehuwd, ongehuwd.
aantal kinderen)
huidig salaris.. &■£

-

-'

rèferentie(s)

-
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salaris dat men wil gaan
-i
\v. verdienen
l.
reden van sollicitatie'
'

"■

aanvullende

-
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v
j vakopleidingen
-
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huidige functie aantal jaren ervaring
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heus niet nieuwsgienS
naar allerlei kleine b%
zonderheden. Wat hij *™
weten zijn de hoofdzaken.
We hebben ze voor u pp
een rijtje gezet y'.
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het maken van afspraken en inleidend te
v
woord staan van leveranciers ;
het zelfstandig opstellen en verwerken
van eenvoudige bestel brieven
het uittypen en verzendgereed maken „
vari gecompliceerde aanvragen en %
,
bestel brieven ;'.
het controleren van rekeningen ' , - .

Vereiste

Belangstelling voor gemechaniseerde boekhoudsystemen en
computerbediening. Voor deze afwisselende taak verlangen wij
een opleiding op MAVO-niveaü, goede kennis van de Engelse
taal, type-diploma, handelspakket, alsmede de bereidheid om op
variabele tijden te werken.
c
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«ELEKTROTECHNISCH

De installaties van Nieuwe Matex
->-In het Botlek-en Europoort„in het Botlek- en Europoort gebied
gebied worden dewerkzaam- ''•■ '
, heden in een vijf of vier ploegenslaan allerlei soorten vloeibare \ -,<;'.:
..:
; , dienst uitgevoerd.
,•,.':■■, produkten op zoals minerale-, plant/
T
' .'. '■;' aardige- en dierlijke oliën en tevens r . .:;
<..=■':V. ir;'",- ;'ï'; 4 -'4 .':'
een grote verscheidenheid van '
Een 3e operator heeft een opleiding
'
chemicaliën. De werkzaamheden van •
op LTS-niveau en is, bij voorkeur, min
de gevraagde medewerkers bestaan.*ï\:-h: of meer bekend met de omschreven
-werkzaamheden.
o.a. uit het laden en lossen van zee-•• .
. schepen, tanklichters, tankauto's en"
' Via onze bedrijfscursussen is
tankwagons. Dit afwisselende werk
V promotie mogelijk.

'

:

voor het ontwerpen en tekenen van schakelpanelen en
regeltechnische installaties. r
-oV • , [

,',..'

£fj
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■

installatie-medewerkers

'

1

Nieuwe Bata vestigingen worden geopend:, l,;t;,f;'
moderne schoenenzaken met een goede sortering in hét.*::
,
•
">■
populaire genre.
Daarom kunnen we een bekwame kracht (van 19-24 jaar)
. plaatsen als:
.'.'.-■/'■■■■i'-.- .v ''-.' mV:,
'ÉÊÊÊÊ^^^mm'.
"•■•■• .: ' *';':;'}' ''■■/.'■
.'"' ;■'•'*'..'■;; '■'■ '■•■'"■■-.<■
'./■■'' '■' ':'■' f '<.■'•■. '■''*
, •

:.

't-

'.-.

1

'?$

'■■

;

,

j§

*

indiensttreding

*
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Molenvliet 1 Zwijndrecht

X vraagt voor spoedige

>l

lij

en wil binnen afzienbaré.tijd
f n goede,.zelfstandige job?

■

I

:M 'installatietechniek
,
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Van Ommeren is een sterk, internationaal georiënteerd bedrijf met activiteiten op

~-,...

.

.

Praat eens met Van Ommeren...

18
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krant waarin men de

t< .;
*

j advertentie gelezen I

. !*,

heeft

öjf

' Als u met deze puntea
het schrijven van uw sd'
licitatiebrief. n rekening

houdt. Is uw sollicitatie m
ieder geval duidetjk.

*

yyaria<
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wordt nogal eens over
geklaagd dat jonge mensen in tram, bus en metro
niet opstaan voor ouderen. Mag
ik nu eens iets zeggen over ONZE kant van de zaak?
Ik ben zeventien en mijn beroep is kelner. Zwaar werk
dus, en als mijn werkdag erop
zit wil ik bijgevolg ook wel
eens zitten. Ik kan niet begrijpen dat bepaalde oudere mensen dan van me verlangen dat
ik voor ze opsta. Zij werken
misschien, maar ik werk ook,
en daarom vind ik dat ik even
veel recht heb op een zitplaats
als die mensen. ,We werken
toch allemaal hard?

ER

R. ROETGERS,
•'-*:'

Rotterdam.

Lef

IK

begrijp niet waar vele
Nederlanders het lef vandaan halen om kritiek te
hebben op het regeringsbeleid
en de regeerder van een. onmetelijk land als Amerika. Ik
vind hun kritiek onrechtvaardig en naief. Zij vinden regeren kennelijk hetzelfde als
spaghetti eten. Carter en de andere regeerders in de VS worden gebombardeerd met de
fouten van hun voorgangers.
Wat deze president ook doet, in
de ogen van anderen is het
nooit goed. Zolang die critici
zelf niets van regeren afweten
en niet met alternatieven komen, vind ik dat zij hun neus
niet in andermans zaken moeten steken. En zeker niet van
zon grote afstand.
N. BORGER
Rotterdam.

..

'
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VEEL

mensen verzetten
zich terecht tegen de hoge
huren of ijveren voor
handhaving van de 'koopkracht Niemand neemt echter
stelling tegen de absurde hoogte van vrijwille ziekenfondspremies. Een premie van 285
gulden per maand voor een
echtpaar dat nog onder het modale inkomen zit is toch niet
aanvaaardbaar? Kan
deze
wantoestand niet worden bestreden door de verplichte ziekenfondspremies met eentien'
de procent te verhogen?
J.VANDOORNE,
Rotterdam

IN

ZOU

de regering zich niet
beter kunnen inspannen
• voor een prijsstop? Daar
zijn we allemaal mee gebaat en
bovendien komt de loonpauze
dan vanzelf wel. Maar zolang
de prijzen stijgen moeten ook
de lonen omhoog gaan. Als de
regering, die de weg van de
minste weerstand volgt, hier
geen einde aan kan maken
moet zij opstappen.
CJ. DE GEUS
Rotterdam

.
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Toneel, muziek, enz

DE DOELEN, tel. 132490.Orale umi:, n.
20.15 uur Lucnicauit Tsjechoslowakije
Muziek en dans.
Kleine saai: za. 20.15 uur Chris Hinze
and Friends; zo. 11.00 uur Muziekop
zondagmorgen Het RegerTrio; zo. 20.15
uur 'n Rondje Romantiek. Wijnconcert'
THEATER ZUIDPLEIN, tel. 815844, Grote
saai: za. 20.15 uur Gekke Mensen? ,
Arlecchinozaal: za. 20.30 uur Players'
Theatreof New England. the Adventures of HuckleberryFinn van Mark
\
Twain.
DESCHOUWBURG, tel. 111766: za. 20.15
RO
uur
Theater i.s.m. Werkcentrum
Dans. Wasteland.
HOFPLEINTHEATER, tel. 622044: za.
20.15 uur Jan Blaaser met"Bruin
brood". Cabaretprogramma "
. .
PICCOLOTHEATER, tel. 111766: za. 20.30
uur Theatergroep Spelkollektief Hoogspanning; zo. 13.00en 15.15 uur Kindertheater Wiedus. "Muziek".
DE LANTAREN, tel. 364998: Film lnter- ,
nationaL

'

land).

SUNSHIP JAZZBUNKER, Boompjeskade 11: za. 22.00 uur Sun Ra-Sextet met
o.a. JohnGillmore.
STADSGEHOORZAAL, Vlaardingen: za
20.15 uur Uit pure Hefde, met o.a. Simor x :\*-n.*
' neßooskensenLucLutz.
PASSAGE THEATER, Schiedam: za. 20.15
uur ToneelgroepUtile Dulci met Men.-.'i
sen, mensen, kleine mensen,
THEATER DE TEERSTOOF, Nieuwstraat 12, Schiedam: za 14.30 uur Poppentheater Oliebol met "Pluim de eek-".•

hoorn".
MUSEUM BOYMANS-VAN BEUNINGEN: zo. 14.30 uur Museumconcert

\

'*

Malmö Percussion Ensemble.
GALERIE EGEL, Bergselaan 134a: zo.
15.00 uur Egel op zondag. "Bijenleven in
samenhang met mens en natuur", lezing.

...;*.."

„

v.

CASTAGNET. Schiebroek: zo. 1430 uur In
~

tenminste veertien dagen van tevoren per
briefkaart naar Het Vrije

•""

Abonnementenadministratie

BjJßftaay«3

3000 BD Rotterdam,

Direkteur: Gèrard Verschoor

.

Hoofdkantoor:

mlmDH

.

Ü?
12-BL, Rotterdam
Tel. 010 147400
j

'

-

•

Abonnementen:
Per maand ƒ 15.43
Per kwartaal ƒ 45.45
Losse nummers ƒ 0.60
Inlichtingen over bestaande
of nieuwe abonementen:
Tel.: 010-147400
toestel 243 of 261,
kantooruren van 8-16.30 uur.
Inlichtingen over bezorging:
Tel. 010 147400
afdeling abonneeservice. .
Maandag t/m vrijdag van
8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag
van 9.00 tot 16.00 uur. ■ .
Adreswijziging-

a,lng:

°L a?XJ*

"""^

g gaarne

verstreKt.

"

?:,,-:.;

-

'

Kwartaalabonnees die ons
nog niet machtigden tot giroof bankincasso (automatisch
overschrijven), gelieven uitsluitend te betalen d.m.v. een
stortingsoverschrijvingskaart
die hun aan het begin van elk
kwartaal wordt toegezonden
Machtigingsformulieren,

-

'

Opgeven van Tips:
(gerubriceerde advertenties)
Telefoon 010 119200
-

of aan de balie van ons
hoofdkantoor .

...

..;

Bijkantoren:

-[*rM i
3311 GV Dordrecht. I «*'
Spuiweg 30, tel. 078 135452
Voor bezorging: 010 147400
3111 HK Schiedam:
Hoogstraat 76,268798 of 265205
Voor bezorging: 010 147400
„..,

-

Ter voorkoming van stagnatic in de bezorging worden
adreswijzigingen uitsluitend
schriftelijk aangenomen. :,,.;

HILVERSUM I ; - •«'■«■
18.11 Dingen van de dag. 19.02 Metropole
Orkest, amusementsmuziek. 1935 Zing
zomaar simpel een melodie. 20.03 Muziek
uit eigen huis. NOS: 2030 Langs de lijn,
sport en muziek. (21.40 paardekoersen).
VARA: 2230-24.00 Wachten op middernacht
HILVERSUM II
18.00 Licht verteerbaar. OVERHEIDSVOORLICHTING: 18.40 Leven en welzija
1830 Een mondje Frans. 1930 Mannenzaken, hoorspel. 2033 Concert è la carte,
klassieke verzoeken. EO: 21.00 De bijbel
open. 2130 Van U wil ik zingen. 21.45 Laat
ons de rustdag wijden. 2235 EO-aktief.
2230 Nieuws. 22.40 Reflector. 2230 Deze
week. 23.15 Zaterdagavonduur.2335-2430
Nieuws.
HILVERSUM Hl
NOS: 18.03 De Avondspits met de Nationale Hitparade. NCRV: 19.02 Elpee-pop.
20.02 Elpee-pop-special. 21.02 Country style. 22412 Weckend-blues. 2332-2430 Jazztime";

:

v;

de wijk gespeeld. Concerto Rotterdam.

Stuur deze

|jj
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zondag

■•;■'■'■

HILVERSUM I ,
leder heel uur nieuws
NOS: 00.02 NordringRendez-vous. 01.02
Take it easy. 02.02 De NOS-Nacht VARA:
0732 Muziek voor de zondagochtend. 08.02
Vroege vogels. 0930 Gesprek. KRO: 10.00
Eucharistieviering. 11.02 'n Zondags pak...
voor alledag. AVRO: 1232 Muzikaal Onthaal. 13.02 AVRO-magazlne. 13.45 Miniatuurtje. NOS: 14j02 Langs de lijn, sport en
muziek. 1735 Mededelingen en uitgebreid
weerbericht 1830 Nieuwsberichtenen
sportuitslagen. KRO: 18.12 Echo. 1832 Bij
de buren zijn ze ookniet thuis. 1932 WK
Schaatsen. 19.07 Terwijl de mannen kijken. 2033 Op vleugels. NCRV: 20.15 Zondagavondzang. 20.45 Omzien in kritische
solidariteit, lezing. TROS: 21.02 Specialiteiten a la carte. NOS: 2332-24.00 Met het
oogop morgen.
'.*:"-.-■
HILVERSUM II
KRO: 0830 Nieuws. 08.10 Overweging.
0830 De hutsgeklutste. 0935 WatersUnden. HUM. VERBOND: 0930 Judith, een
moeder over haar zwakzinnige kind.
IKON: 10.00 Korte kerkdienst 10.45 Wilde
Ganzen. 1030 De andere wereld Van zondagmorgen. NOS; 12.00 SuaraMaluku.
1230 Tambu. 1130 Nieuws. 13.10 Zorg en
hoop. 1335 Programma voor de buitenlandse werknemers. IKON: 1730 Hervormde kerkdienst 1738 wilde Ganzen.
1830 Gemeentewerken. 1830 Brood en
spelen. NOS: 19.00 Radio Thuisland. 1930
Verhaal. 20.00 De slechtzienden. 21.10 Criminaliteit VI. 22.05 Spiegel van België.
2230 Nieuws. 22.40 Weer bij kennisko»f &■' ■'
men. 2335-2430 Nieuws.
HILVERSUM 111
leder heel uur nieuws
AVRO: 832 Ko de boswachtershow. 830 \.
-

/

Biets

Rip Kirby

Julia

Klaas en Klaartje

Paulus de Boskabouter

Peanuts
i-31 'Je had gelijk,' zei Pieter
tegen Paulus. 'Zo na het eten
zie ik de dingen heel anders.
Had je me willen vragen om
mee te gaan naar je bos?'
'Morgenochtend vroeg,' gaf
Paulus toe. 'Dan ga ik mee,'
sprak Pieter dapper. 'Als je

tenminste

zeker

weet

dat om jou uit te nodigen. Ze
heeft dus vast geen boze
plannen.' 'Wat heb jij precies
voor plannen?' vroeg Krakras
op datzelfde moment aan

Eucalypta geen valse plannen
heeft."Dat weet ik wel zeker,'
beweerde Paulus. 'Met mijn
hand op mijn hart kan ik verklaren dat Eucalypta allervriendelijkst was. Zij heeft
me zelfs op het idee gebracht

;

...

/
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Radio

EKSIT, Eendrachtsstraat 87a: za. 21.30 uur
Popconcert: TheScène; zo. 2130 uur
, Popconcert: TheHuman Leage (Enge-

ROTTERDAM

ÏÈrq |[y

DUITSLAND I P!PW@wlï*J?i
1435Ein Platz an der Sonne. 14.40 Jeugdserie. 15.10 Der Opernball, operette. 1635
Black Beauty, tv-serie. 17.45 Filmreportage. 1830 Journaal. 1833 Sport. 19.15 Wir
über uns. 1930 Reportages. 2030 JournaaL
20.15 Reportage. 21.00 Informatief programma. 2135 Tatort, misdaadserie.2230
JournaaL 2235 Reportage. 2X40-23.45
JournaaL " - *■■
DUITSLAND II
12.40 Die Herren der sieben Meere, tv-serie. 14.10 K leuterprogramma. 14.40 Journaal. 14.45 Reportage. 1435 Filmreportage.
154)5 Motrose wider Willen, Amerikaanse
speelfilm. 1635 Notenkonferenz, tv-spel.
1730 Journaal. 1732 Sportreportage 1830
Reportage. 18.15 Der Weg nach Oregon,
Amerikaansewesternserie. 19.00 Journaal. 19.10 Parlementairoverzicht 1930 B
Filmreportage. 2030 Das Riesenrad, Duitse speelfilm. 21.45 Journaal en sport 2230
Gala-avond. 2330 JournaaL
- r ,. \
*-;—TDUITSLANDIII II -18.00 Kinderserie. 1830 Informatieve serie.
19.00 Muziekprogramma. 19.45 Sport 1935
Journaal. 20.00 Journaal. 20.15 Dokumentaire serie. 21.00 Aktueel magazine [
21.45-23.15 Spelprogramma. '. •
BELGIË NEDERLANDS ' '�
15.00 Kleuterprogramma. 1535 Schaduwen, tv-serie. 1530 De mooie en het beest
poppenfilm. 16.15 Vrijetijdsmagazine.
17.15-1730 Sportuitslagen. 1830 Tekenfilmserie. 1835 Informatieveserie. 193S
Kinderprogramma. 19.40 Mededelingen.
19.45 Journaal. 2030 Sport 2030 Documentair programma. 22.15 Muziekprogramma. 22.45-23.15 Journaal en sport
BELGIEFRANS
*a*4A .'}..
1430 Filmrbriek. 1530 Spelprogramma.'
1635 L'homme qui valait trois milliards,
tv-serie. 17.45 Sportuitslagen. 1730 Amusementsprogramma. 18.15 Circus. 18.40
Kleuterserie. J8.45 Programmaoverzicht
19.00 Sport 1939 Weerbericht 1930 Journaal. 1935 Spelprogramma. 21.15 Lulu, tvfilm. 2235-2330 Journaalen sport.
'

-

-.

Premie

Loonpauze

Kindervoorstellingen '^*Vf
CINEAC NRC (Bei jenkorf): Jungleboek,
a.l„ 2.15 uur zo. 1.30,4 uur. ■
PASSAGE 810, teL 269563: De wüde Zwanen, a.1., za. zo. 2 uur.
LIJNBAANTHEATER; Lucky Luck en de
4 Daltons, a.1., za.middag 1,3.30 uur, za 1
uur.
METRO 2: Torn & Jerry festival, a.1.. za-,
zo. 2 uur.

Toneel, muziek etc.

—

Mensenrechten.
de jaren dat wij een groot
tekort hadden aan arbeidskrachten haalden de werkgevers en de regering tienduizenden gastarbeiders naar ons
land, legaal of illegaal. Mede
hierdoor konden ■ zij ook • de
looneisen indammen. De vakbeweging verzuimde goede
huisvesting te eisen. Buiten een
afgedankte boot bij de Hoogovens en elders een of ander
leeg klooster, moesten de buitenlanders zelf maar zien waar

.'

Zondag

.

Zitten en opstaan

.
DUITSLAND I
14.15 K leuterprogramma 14.45 Kinderprogramma. 16.15 Informatiefprogramma 17.00-17.30 Filmreportage. 18.09 Journaal. 18.05-19.MSport NDR: 17J0 Aktueel
programma. 1735-18.00 Informatief programma 19.00 Actualiteitenprogramma.
1932 Reportage. 28.90 Journaal. 20.15 Ein
Pf au wird gerupft,blijspel. 2L40 Trekking van de lottogetallen. AansL: Journaal. Daarna: Religieus programma. 22.00
Amusementsprogramma. 23.15 Brutale
Schatten (homme est mort), speelfilm.
<
'
�
0.55-1.00 Journaal.
."'.'
DUITSLAND II
SpelprogramMerlin,
tv-serie. 15.10
14.47
ma. 16.10 Tekenfilmserie. 1635 Poppenshow. 17.05 Journaal. 17.10 Informatief
programma 18,00 Das haus am Eaton Place, tv-serie. 19.00 Journaal. 1930 Jeugdfilm. 20.15 Abenteuer in Rio (L'homme de
Rio/Luomodel Rio), speelfilm. 22.05 Journaal. 22.10 Sport 2335 Josh, westernserie.
0.15 Journaal.
DUITSLAND 111
18.00Tv-cursus Engels. 1839 Informatief
programma. 19.00 Fazit 19.15 Sportprogramma. 19.55 Journal 3.20.00 Journaal.
20.15 Zangspel. 21.00 Ferien eines Filmmachers (De vakantie van een filmer), en Ein
Film fürLucebert (Een film voor Lucebert), films. 21.55 Josef und die Gerechtigkeit, filmserie. 2235 Boekentips.
BELGIë-NEDERLANDS
1630-1730 De fantastische rit (Stagecoach), western. 18.00 Tekenfilm. 1845 Petipsy (Giant Bei), jeugdfilm. 1159Korte
film. 19.00 Informatief programma. 1930.
Lottotrekking, Mededelingen en Morgen.
19.45 Journaal. 20.10 De collega's, tv-serie.
2030 Informatief programma. 2L35 Sloane
(A Man called Sloane), tv-serie. 22.25
Sport-portret2230-2345 JournaaL
BELGIë-FRANS - ■.
1730 Jongerenmagazine. 1830Licht muziekprogramma. 19.19 Regionaal nieuws.
1935 Lotto-uitslagen. 1939 Weerbericht
1930 JournaaL 1935 Ie jardin extra-ordinaire: natuurserie. 2035 Lord Jim, avon- S
turenfilm. 23.00-2330 Journaal en sport -

Eucalypta.

Zaterdag

TROS
L 1.55 TROS Sport
22.10 Vier tegen bank,

Nederland 1
'

;*'TELEACJ-;£v'

10.45 Russische les voor
~ gevorderden, herh.
lesl
11.30 Microprocessors 11,
Ie cyclus, les 13
O.S.
12.00 Fries voor Friestaligen WSM
NOS
13.00 Nieuws voor doven
en slechthorenden
. ; v
15.30 Journaal
l;"
KRO
15.32 Studio vrij
16.15 Maja, de bij, teken'•"i •" filmserie . ;.' G 1 *& '■}
16.40 Klassewerk
NOS
18.00 Nieuws voor doven
■ en slechthorenden
18.30 Sesamstraat
18.45 Paspoort voor Marokkanen
18.55 Journaal
TROS
18.59 Bassie en Adriaan

speelfilm

NOS
23.50 Journaal

Nederland 2

v v;i TELEAC
18.25 Energie, Ie cyclus,

'*

NOS
18.55 Journaal

-...-

19.25 De Showbizzquiz

20.40 De Hulk, tv-serie
NOS
21.37 Journaal

"

VARA

-

-

■ x

18.59 Barbapapa
19.05 Pinokkio, tekenfilmserie
19.27 DickTurpin.tv-se■' rie
NOS
20.00 Journaal
VARA
20.27 Lieve Jane, tv-serie ;;v
20.52 Mikeßurnstyn
Show
21.55 Achter het nieuws
22.25 Onedin Line, tv-serie U»jL
23.15 Voetbal'Bo
NOS
23.50 Journaal.
;""

.

Sportpanorama. 9.02 Juist op zondag. 10.02

Muziek mozaïek. VARA: 11.02 Het zondagse gezicht van de VARA op drie.
TROS: 14.02 De Europarade. 16.20 Ferry's
gouwe ouwe club. NOS: 17.02 De nationale
Hitparade. 19.02 NOS-Jazz. KRO'
2132-2430 Rock-dreams. | J
HILVERSUM IV
■ -W
NOS: 8.00 Nieuws. 8.02 Vroegklassiek. 9.00
Nieuws. 9.02 Musica religiosa. 10.00 Van
het Nederlands Concertpodium; Klassieke muziek. 11.00 Für Elise. 13.00 Operamatinee. 14.00 Nieuws. 14.02 Concerten op
de zondagmiddag: Limburgs Symfonie
Orkest met piano: Klassieke muziek.'
(1452-15.12 Praten over muziek).
16.00-17.00 Musica nova.

Maandag
HILVERSUM I
leder heel uur nieuws
TROS: 00.02 De nachtwacht 07.03 Een
goede morgen. 08.03 Aktua-sport. 09.03 Attent op jeugdsentiment 10.02 Toerja-toernee. 11.02Café-chantant 12.030pen house. 13.03 Aktua. 1330 Raad een lied... of
niet 14.02 Verzoekplaten. 16.02 De tien om
kindershow. 16.30 Kom eens langs op Slot
Zeist
,' ~;
HILVERSUM II
NCRV: 07.00 Nieuws. 07.10 Ochtendgymnastiek. 07.20 Het levende woord. 07.30
Nieuws. 07.36 Hier en nu. 08.00 Nieuws.
08.11 TeDeum Laudamus. 0830 Nieuws.
08.36 Hier en nu. 08.50 Onder schooltijd. ;
09.00 Gymnastiek voor de vrouw. 09.10
Waterstanden. 09.15 Plein publiek. 10.50 v
Onder schooltijd. 11.00 De wereld zingt
Gods lof. 12.00 Boer en tuinder. 12.15
OVERHEIDSVOORLICHTING: Een uit- I
zending van het ministerie van Volkshuisvesting en R.0.1230 Nieuws. 1236
Hier en nu. 13.00 Nieuws. 13.11 Kerk vandaag. 13.30 Onder schooltijd. 1430 Open
School. 15.15 Woord in de middag. 1530 In
t zilver. 1630 Op de vrije toer. 17.00 Amusementsmuziek. 17.24 Mededelingen. 1730
Nieuws. 1736 Hier en nu. ■
"\
:.
HILVERSUM 111
lederheel uur nieuws
v
AVRO: 732 Vol gas. (8.03-8.10 AVRO's Radiojournaal). 10.03 Arbeidsvitaminen.
ILO3 Hollands glorie. 12.03 AVRO's Radiojournaal. 12.08'n rondje voor Nederland. %
1337 Beursplein 5.14.03 Showparade. 15.03
Het steenen tijdperk. 16.03 AVRO's Radiojournaal. 16.10 Toppop disco. ï" -iHILVERSUM IV
KRO: 7.00 Nieuws. 7.02 Aubade. 9.00
Nieuws. 9.02 Aan woorden voorbij... 9.10
Laudate. 10.00Klassieke muziek. 10.30
Pianotrio: Klassieke muziek. 11.00 Het
PromenadeOrkest: Klassieke muziek.
12.00 Nieuws. 12.02 Interval. 14.00 Nieuws.
14.02 Spektakel magazine. 1430 Kollage
van alledaags en zeldzaam. 1530-17.00 ,
Van hoog naar laag en omgekeerd.
.

Bellen kan ook. Van maandag tot en met vrijdag van
16.00 tot 22.00 uur via nummer 144060. Noem eerst
naam, voorletter(s) en adres.

.

IN

HVV van 5 februari staat
een bericht over een tentoonstelling in de hal,van
het stadhuis, onder de ' titel
„Anti-NAVO". Jammer, die titel, want goedgelovigen nemen
daarbij direct aan dat dit moet
betekenen: Pro-Warschaupakt.
Volgens mij gaat het echter
meer om een kritische dan een
anti-tentoonstelling. Instituties
als NAVO en Warschaupakt
hebben vaak de neiging een
eigen leven te gaan leiden.' De
mogelijkheid is levensgroot
aanwezig dat de leiders ervan
doorlopend . bezig zijn om
iedereen, en zichzelf, in de
waan te houden dat hun „bedrijf" in een toenemende behoefte voorziet. Dat de macht-,
hebbers hun eigen statuten
waarin staat dat men zal afzien
van bedreiging met of gebruik
van geweld tot een dode letter maken, is even waanzinnig
als misdadig. Maar dat wij erin
berusten is minstens even erg.
Al is eenzijdige ontwapening
op dit moment misschien niet
in het belang van de vrede, we
moeten wel wakker blijven om
te voorkomen dat de wapens
ons vernietigen, omdat wij de
wapens niet op tijd vernietigden. Daarom die kritische NAVO-tentoonstelling. :.'.; i.:l>.iV)
W.DIRKSON,
Rotterdam

*

,

Anti-NAVO?

'-..*•

'

BEL 14.40.60

■

M

/

adres ,
0 niet-actuele brieven
maken weinig kans i : J
op rijm worden
brieven
0
niet geplaatst .
betekent niet
0 plaatsing
dat Het Vrije Volk uw
mening deelt

'

voorletter(s) en

<

■

0 vermeld naam,

der andere de Afrikaanderwijk. En nu, met de toenemende werkloosheid, zijn de buitenlanders overbodig geworden, vegen -wij ze als oud vuil
bij elkaar en schoppen we ze de
grens over. Gij vrome christeJijken in Den.Haag moet het
maar niet meer over mensenrechten hebben.
R.v.d.BOS
Rotterdam.

Televisie

TV-Buitenland

LUXOR, tel. 138328: Het geheim van Bear
Island, 12 jr., 2,7,9.30 uur
LIJNBAANTHEATER, tel. 333837: De begeerten van Melody, 16 jr., 7, 9.30 uur,
ma. 2 uur zo. 3.30 uur
METRO 1, tel. 844383: De vier vuisten op .
safari, al, 2,7,9.30 uur
METRO 2. tel. 844393: Death race 2000,16
■'
jr., 7,9.30 uur, ma. 2 uur
PASSAGE 810, tel. 269563: The goodbye
girl, a.1., 2,7,9.15 uur ben. za zo. middag
REK, tel. 772793: De grote karateslag, 12
jr., za. en zo. 7,9.15 uur
THALIA, teL 111555: 'n Moordbandiet, 16
Jr., 2,7,9.30 uur za. en zo. 2,4.30,7,9.30
.
..,
v
■ uur
■ -.■
t VENSTER, teL 364998, Zaal 1: Film International
t VENSTER, tel. 364998. Zaal 2: FUm International
Nwc h Woontellingen
ARENA 1: De 13 zonen van de gele draak,
16 jr.,za. 00.15 uur
CALYPSO 1: Play misty tor me. 16 jr., za.
00.15 uur
CALYPSO 2: The legend of the 7 golden
vampires. 16 jr., za. 00.15 uur
CENTRAAL: Het naaktrestaurant, 16 jr..
i za. 23.00 uur •a3PU**W3£M*tttfci-» tgï
CINEAC AD (Beurs): Magnum force, 16
jr., za. 24.00 uur
KRITERION: Film International
LUMIÈREI: Bonnte & Clyde, 16 jr.. za
24.00 uur
LUMIÈRE 2: Ilsa, harembewaakster van
de oliesjeiks, 16 jr., za. 24.00 uur i
LUMIÈRE 3: Dona Flor and her two husbands, 16 jr., za. 24.00 uur I
t VENSTER, zaal 1: Film International
't VENSTER, zaal 2:Film International

■

.

zij gingen wonen. Dat leidde,
tot uitbuiting en ruzies, in on-

ALHANBRAI. tel. 330293: Manhattan,
al.. 2,7,8.30" uur za. en zo. 1.30,4,7,9.30
uur
ALHAMBRA 2. tel. 330293: Time after time. 12 jr., 215.7.15,9.45 uur za. en zo. 2,
5.30,7.15,9.45 uur
ARENA 1, tel. 360830: Mad Max, 16 jr.,2,7.
9.30 uur za. en zo. 2,4.30,7,9.30 uur
ARENA 2, tel. 360830: The Visitor, 16 jr.,
2.15.7,9.30 uur za. en zo. 1.45,4.15,7,9.30
uur
CALYPSO I, tel 131855: De vier vuisten
op safari, al., 2.15,7.15,9.45 uur zo. 1.15.
3.45,7.15,9.30 uur
CALYPSO 2, tel. 131855: Race naar de
schroothoop, a.1., 2,7,9.30 uur zo. 1,3.30.
7,9.30 uur
CALYPSO 3, tel. 131855: Bloodline, 16 jr.
2.15,7.30,10 uur zo. 1.30,4,7.30,10 uur
CENTRAAL, tel. 138210: Het heetste hoertje gaat vrolijk verder, 18 jr., 1,3,5,7,9
uur
CINEAC AD (Beurs), tel. 138082: Meteor,
12 jr., 2.15,7,9.30 uur za. en zo. 1.30,4,7,
9.30 uur
CINEAC NRC (Bijenkorf), tel. 121139:
Jungleboek, a.1., 2.15 uur zo. 1.30,4 uur
Killer Fish, 16 jr.,7.9.30 uur
CINEMA OSCAR, tel. 149625: Airport "80
the concorde, a.1., 1.30,7,9.30 uur, za. en
zo. 1.30,4,7,9.30 uur
CINERAMA 1, tel 115300: Tess. a.1., 2,8
,
uur -.
CINERAMA 4, tel. 115300: Monty Pythons
life of Brian, 2.15,7,9.30 uur zo. 1.30.4,7,
9 30 uur
CORSO, te). 121110: Apocalypsenow, 16 ■
jr, 2.8.15 uur zo. 1.4.30,8.15 uur
,
KRITERION, tel. 128615: Film Internatio.
nal
V
LUMIÊRE 1. tel. 117755: Die Blechtrommel, 16 jr., 2,8 uur
LUMIÊRE 2, tel. 117755: Jungleboek, a.1., 2,
7,9 J 0 uur zo. 2,4.30,7,9.30 uur
LUMIÊRE 3, tel. 117755: Kiss in attack of
the phantoms, a.1., za. 1.45 uur zo. 1.30,4.'
uur. Hou je zakdoek bij de hand, 1.45,
6.45,9.15 uur ben. za. zo. matinee.
LUMIÊRE 4. tel. 117755: Strandverlangens, 16 jr, 2,7,9.30 uur zo. 2,4.30,7,9.30
uur

'

SPELREGELS:
0 Houd uw reactie beknopt:
lange brieven worden

Bioscopen

*

.

Brieven

*

•'

*

<

v

*

-..

Zondag

Nederland 1

■">■:.'•■ NOS ■•:
15.30 Journaal

11.00 Eucharistieviering

'15.35 Lassie

KRO

.•

nos ,;>>>s

13.00 Nieuws voor doven
en slechthorenden
TELEAC
16.00 Kleding, les 2 ;i^
16.30 Het menselijk lichaam

IKON
17.00 Vesper
17.30 Wilde ganzen

NOS
18.00 Nieuws voor doven
'ƒ.■'..''■'.",: en slechthorenden
TELEAC
17.30 Ruimtevaart
NOS '
19.00 Journaal
,'\
NCRV

19.05 Staaltje de locomotief
19.10 Jemenitische bruiloft
19.30 U zij de glorie
20.15 Ja, natuurlijk spel-

•

,NCRV

.

16.00 Eskimo's mensen
van het noorden
16.25 Cantate domino
■ NOS:v :v;
17.05 Studio sport
17.40 De reis van Darwin
18.40 Sesamstraat
18.55 Cinevisie
19.20 Studio Sport
20.15 Sprekershoek
HUM. VERBOND
20.30 Vijf minuten be;

denktijd

NOS
20.35 Journaal
VPRO
20.40 Uit de volksmond
21.30 Op hun pik getrapt
22.10 De Berceuse van

Busoni, Documen-

tair programma

:£*.v.NOS?f:--23.10 Journaal.

:

:

progr.
21.45 Ander nieuws
22.20 Voor wie dit hoort
22.35 Journaal.

Maandag

Nederland 2

| NOS-NOT
10.00-11.00 Schooltelevisic
11.30-12.00 Schooltelevi-

NOS '. •
13.00 Nieuws voor doven,
en slechthorenden
OS
14.30 Open Schooltijd

-

Nederland 1

i-s-»-,.

sic
NOS

13.00 Nieuws voor doven
en slechthorenden.

20
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administratief medewerk(st)ërs
met MEAO-diploma
l

i

Wegens;een forse expansie van onze overzeese
aktivitèiten vragen wij voor spoedige indiensttreding ,
op ons kantoor Rotterdam:

,

f

'i

-

|

I

zelfstandige expediteurs
t

•

I

.Voor het op een juiste wijze vervullen van deze /;,;
funkties is ervaring'in internationale transporten, bijv
voorkeur met USA en Canada, alsmede een goede';■;
kennis van de Engelse en Duitsëtaal een.vereiste. 7
Voor de expediteurs, die hetaantrekkelijk vindenin;
een dynamisch internationaal getinte sfeer te werken,

■

:

1 ~■7

'. . ■~;,,. : .''..'.",' v,'C,.„...... '■■'.■
Het telefoondistrict Rotterdam is hét bedrijfs- ".'boekhoudkundige werkzaamheden, hetópstel.—~j
V
onderdeel van de PTTdat voor ailè télecommu-'. leri van offertes voor telecommunicati&voorzie-' bon
nicatie-voorzieningen in de regio Rotterdam ,
ningen of in het beoordelingsgebeuren en de
." \.
zorgt. Daar vallen ook speciale voorzieningen .'.'.; vacatürevoorziening.
Gaarne solliciteer ik naar een van de functies
!.
.
:
,'.
voor het bedrijfsleven onder zoals de tèlex.'de.", '( Ook als je dit jaar voor je M EAO-examen denkt
voor M EAO'ers bij het telefoohdistrict Rotter
semafoon-de zogenaamde "pieper" waarmee,?,. te slagen, kun jei'riu vast reageren. r->; "■•',{ dam ■'
'.'■'.' [' :■ V ''•"'■' '**;-'.':?
'■
. ,
,
•
v
iemand draadloos kan worden opgeroepen -en
■:
i
telefoonfaciliteiten in de auto.■'..,';
Wat wij bieden
Naam
-m/v
.'.'
.: .. : .
Al die aansluitingen en de daarbij behorende ap- Alle médewerk(st)ers krijgen een uitgebreide in■\
.
paratuur bieden werk aan circa 3100 medewer-;;. troductié waarin de verschillende aspectenvan
!■ , ..
Adres;. .
kers, verdeeld over diverse afdelingen. Veel van
;
~ V
'
het bedrijf aan de orde komen. Daarna volgt een
V
~.'...
deze afdelingen houden zich met de technische' opleiding diespecifiek gericht is op de functie
.
.
Postcode:-;
j■
•
,
aspecten van de telecommunicatiéverbindingen' die vervuld gaat worden. Ook aan verdere oplei- :
;•;.''
:'.'...
~:?
admini-j
■■'.;.].
:.id',l'.-.[..',.',.:
.•'■.'., 'Woonplaats:
bezig. Zonder de bijdrage van een goed
ding wordt veel aandacht besteed.
x
stratief apparaat kan het telefoondistrict echter
?.o
i ■ "*A; .
■ v
'
niet functioneren.
De hoogte van het aanvangssalaris is afhankelijk/< Telefoon
De administratie omvat uiteenlopende zaken ;;.. van je ervaring en leeftijd," bijv. een schoolverla-- ■■■• 3 . •
.v ■ •'; y.;
.',
van
en
;•.';.;
: />)-:'.:- ■;■':. : : . . .
, , f
Opleidingr
zoals het behandelen
telefonische schriftervan 19 jaar f 1533,-, 20 jaar f 1668,-:. V.
'■'. '
telijke vragen om een telefoonaansluiting, het
21 jaarf 1803,■■.'■:''
administratief verwerken van klantengegevens v /Bovendienkrijg je minstens 22 vakantiedagen /.'Mijn
.
',|
en hét maken van begrotingen." Materiaalvóor-'.';' en 8 procent vakantietoeslag per jaar.» K yy ':'}, .-.'V ',';i
■'..-.''
'ir ';;;,■;;
ziening, correspondentie en personeelsregistra|
,: . .
v'■ ■■'.
■ ~ •■'",*. -'!??'/; '■'';
'.■-,'. ".„v-' '■■.'', ■ ■■'!■■•'". -■ '., •■■■.','.
: De sollicitatie
:v
tic behoren eveneens tot dë bezigheden:
-'■'
■*■■■■
",.■';., : V:'' . HphjfthplangstPlling\<nnrPftnfiinptiAirt_rjpgpi.^t;;
y.
!;;■
■
Daarom zoeken wij:
noemde werkvelden? Vul dan de bon uit deze
,
,
c
Medewerk(st)ers met het diploma MEAO \?u%?i advertentie in en stuur hem' naar ons toef Dan V- Stuur deze bon ' n een envelop zonder post
,;::
. ?.ege na™:
(BE of CE)
maken wij snel een afspraak,
'■"■'
_i
- mWV'- ; Telefoondistnct Rotterdam; :■ ~.;^,v..:,--;;; ';■-;
Zowel bij de personeelsdienst als bij de hoofd-;:
Afdehng Personeelsvoorziening
■->;,,■
.^
afdelingen bedrijfsadministratieve en commer: .
|
«««^ u s y
.:;,.»V'■v.7:'VV; ';v-'
'$'
ciële.zaken zijn plaatsen voor nieuwe medewerk- iB D' HB■ Él■'-.-.'ü :i
3000 LE Rotterdam;.-. ; :.,,:
v
TELEFOON DISTRICT
(st)ers. MEAO'ers met bovengenoemde richtinv
ROTTERDAM
Telefoon
57 24 65 ;?« ƒ/ ;.., ;, v ;; : .',
y\
|
gen kunnen worden ingeschakeld bij het voorbereiden en samenstellen van begrotingen en '■.":'":'.' H emn
!;i
'■.;
.y'
■^W'*':V7--/'/
'.'i
'fl

:

.;

....

~-.

;

-

-".-

.

.

;

:

'

-

.•

;

/

'

-

,*

-

_

;-'

ln verband met onze expansie en dë daarmee,gepaard
gaande vérkoopwerkzaamheden; zoeken wij tevens op v
;'
zeer korte termijn:
. ;

E
,

~

.;

commerciële medewerkers
buitendienst vi

~

4

'

;

~..

'

"

~

~
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Voor deze zelfstandige funktie achten wij eenopleiding op middelbaarniveau noodzakelijk; hetgeen
ook een gedegen kennis van de Engelse
taal. inhoudt. Tevensis ervaring ineen soortgelijke,'; ;
funktie vereist, bij voorkeur met USA en Canada:
Gezien het internationale karakter van onze nieuwe
struktuur is de mogelijkheid aanwezig op één van :
onze 38 buitenlandse kantoren in Europa te wórden •-"' ;
gestationeerd. Het salaris en secundaire arbeids-., ; ;
voorwaarden zijn in overeenstemming met de.;'. :
betreffende funkties. Uitsluitend schriftelijke
sollicitaties kunt u richten aan:
;
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;
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,3008 EA Rotterdam
n
t.a.v. afd. Personeelszaken
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Aan'de gemeentelijke pedagogische academie (scholengemeenschap tot opleiding van kleuterleidsters en onderwijzers(essen)) is per
''•
1 mei 1980 de betrekking te vervullen van:

,;•

|

...

.:

::

-

.'■ Smit's Bouwbedrijf B.V. te Beverwijk is een middelgroot aannemingsbedrijf dat zijn produktie organi-

,

—i

■■

";:

satorisch heeft ondergebracht in de regio's NOORDEN,
HOLLAND-NOORD,
NOORD-HOLLAND-ZUID
■;... ROTTERDAM. . $?£?• _.■]....;•..
.A,,. • In deze gebieden worden utiliteitswerken en grote
ji' woningbouwprojekten gerealiseerd. j
Voor de regio ROTTERDAM met als standplaats het
regiokantoor te Rotterdam zoeken wij een • ,

■

..■..■■■

spreken.

voor het geven van onderwijs in het

;.

Inlichtingen worden verstrekt door de directeur, de heer B. Voskuyl,

|

010-771055.'-,' f \' v

|

,-/';■'^]':'.'

|

.De Rijks-verplaatsingskostenregeling is van toepassing.
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';■":"■ Hij zal worden ingezet op een groot projekt dat in
gietbouw wordt uitgevoerd.",,
Hij moet in staat zijn leiding te geven aan een team,
bestaande uit één of meer uitvoerders en een
1 ;' organisatie-medewerker. .;'
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'Een gedegen opleiding en ervaring zijn vereist/ .
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een vooropleiding op
VO-niveau
didactische en organisatorische kwaliteiten
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Het salaris loopt tot f 2.545,- per maand. De benoeming geschiedt in de aanvang als
adspirant-instructeur. Na gebleken geschiktheid volgt aanstelling tot instructeur.
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van referenties, uitsluitend schriftelijk binnen
Ww
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met uitvoerige inlichtingen en opgave
14
dagen na het verschijnen van dit blad te zenden aan het Hoofd Bescherming Bevolking AKring Zuid-Holland C, Goudsesingèl 150.3011KD Rotterdam. ;
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die zelfstandig analyses gaat uitvoeren van poly- .•'.;•■:
meren en halffabrikaten met behulp van moderne;
';': ',:.;■■' .-,"■'
instrumentele technieken.
■
Bij;afwezigheid ■ van de chef treedt hij óp als
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Een informatiebrochure over ons bedrijf wordt op
aanvraag tóegezonden.
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j Sollicitaties

■

■',

;

Lf l

hét

Hoofd van de Afdeling
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gaarne aan

Personeelszaken.
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EX D D smits bouwbedrijf bv
l] □ □ Parallelweg 8, Beverwijk v',
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Sollicitaties met volledige gegevens:te richten,
aan ■de afdeling Personeelszaken, Slachthuis-'.'-..
weg 30,V3151 XN:Hoek van Holland (telefoon
01747-4940)..
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Voor deze afwisselende functie denken wija an"
kandidaten met minimaal een HBO-B-opleiding
enige jaren analytische ervaring. Bekendheid met
0.a., chromatografie; (G.L.C.,H.P.C.C:)Ien de I.R.- .'•■'■•.v spectrometrie is een vereiste. ;-'."
"\ *,-','"•
•■'
..,' Leeftijd tot ca; 30 jaar
,■
. :
. .;
■"•■ v ..v;■"".';'; :'•..';;-/
;
,^'v;Vfe v: p f:
.--„•:;'.; Ons bedrijf kent goede arbeidsvoorwaarden, w.0..
. een : kerstgratificatie, reiskostenvergoeding, een,.-:
;/:\Veen
studie- en spaarregeling,,alsmede variabele
werktijden.. In ..vervoer; van en naar' het station
Hoek van Holland is voorzien...;
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plaatsvervanger.
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Kandidaten, die over de gevraagde kwaliteiten beschikken,'bieden wij een goed salaris, tantièmeregeling, {autokostenvergoeding, opname in de
premievrije pensioenverzekering en andere bij,
komende gunstige voorwaarden.
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mogelijkheden aanwezig.
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Wij zijn een internationaal georiënteerd Nederlands chemisch
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Sollicitaties:'
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Het hierboven genoemde salaris is het maximum. Het vaststellen van het salaris is ,
afhankelijk van leeftijd, opleiding en (BB) ervaring. Uitloopmogelijkheden zijn aanwezig
bij goed functioneren. '
';''"'
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Nadere informatie kan telefonisch worden verkregen onder nr, 010-137052. (Vragen naar
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Op ons modern geoutilleerd "analytisch
rivm kunnen wij op korte termijn plaatsen

...

I

■■■:.'■

\

,\

./

|

Van toepassing is het Ambtenarenreglement noodwachters. De salariëring geschiedt
overeenkomstig de normen die bij de gemeente Rotterdam gelden. Het personeel valt
onder de werkingssfeer van de Algemene Burgerlijke Pensioenwet. De premie
AOW/AWW komt voor rekening van de werkgever. De kring is aangesloten bij het IZA
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\?s' analytisch medewerker
[

'"

■

'?;

:...,:

~•'..

|

kandidaten dienen binnen het gebied van de A-Kring gevestigd te zijn. De kring is een
samenwerkingsverband van 17 gemeenten en belast met de vorming en training van /
noodwachters voor hulpverlening in buitengewone omstandigheden en bij rampen in

Zuid-Holland,

«■•

i /.',, . .■•',•• '■■■■ bedrijf
tot het DSM-contern
dat met ca: 500' :
h '~". j > ,5. % medewerkers in Hoek van Holland o.m. kunstharsen produceert '
. ■'
■.' '■■. 'y'.voor de vertr';' drukinkt-, en polyester verwerkende industrie.
Daarnaast'zijn er eigen prqduktiebedrijven in Frankrijk. Italië,',;. ■„
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Spanje, Portugal,,USA en México..
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de bereidheid om, in voorkomende gevallen, ook in de avonduren te werken
kennis van EHBO/EHBR strekt tot aanbeveling.
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Onder supervisie van de projektleiding zal hij worden
belast met het toezicht op een deel van een bouwwerk
V;V dat in gietbouw wordt uitgevoerd. Dient te beschikken
óver MTS of Uitvoerdersdiploma en meerdere jaren
praktijkervaring hebben opgedaan als uitvoerder in
.'■-.:'■ de woningbouw. Leeftijd omstreeks 30 jaar. Promotie-
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Vereisten:
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fSlïïl Gemeente Rotterdam
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'Leeftijd omstreeks40jaar.
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het in teamverband voorbereiden van les- en oefenprogramma's voor noodwachters "]■
het geven van instructie
optreden als óefenleider
"■'•'.-■
het verrichten van daarmee verband houdende administratieve werkzaamheden.
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operationeel medewerker(m)
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telefonischverzoek-tussen'l4.ooenl6.oouur-(tel.nr!010-173293).
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hoofdyitvöerder
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Voor het kringcehtrum te Rotterdam wordenkandidaten gevraagd voor de functie van
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zonder overlegging' van stukken binnen 14 dagen na
het verschijnen-van dit blad te zenden aan burgemeester en wethou-"I*1
:', .ders (p/a
Jeugdzaken en Vormingswerk, kamer : \.\'.'.:
afdeling
330, Haagseveer 35, 3011 AH Rotterdam); zij dienen vergezeld te
]
!.'.;■• '■.' zijn van een volledig ingevulde staat van inlichtingen. Deze formulie, ren worden door genoemde afdeling toegezonden op schriftelijk of ƒ
,!
'Sollicitaties

':

A-Kring Bescherming Bevolking
Zuid-Holland C
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Voor ons rayonkantoor ROTTERDAM t.z.t. SCHIEDAM
wij ter versterking van het secretariaat een zeil-

-.""'zoeken

'•-;:■. ««andifle.-

"

Breda Deventer Rotterdam '

De Nationale Woningraad (NWR) is een belangenbehar
tigingsórgariisatie op het terrein van de volkshuisvesting
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Voor deze functie denken wij aan een medewerkster die
niet jonger is dan 17;jaar;en een opleiding heeft op
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SYNRÉS INTERNATIONAAL BV
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HOEK VAN HOLLAND
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afwisselende werkkring met gunstig?
arbeidsvoorwaarden. Salariëring, afhankelijk van opleiding : en ervaring tot max. ƒ 2.287,--, bruto per maand,
'_ : ! ..'•:';, '';',]. , , .
excl. 8%
x

Telefonische informatie over deze functie wordt verstrek!
:doör de heer G Poortvliet, telefoon 010-333622.
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Wij ■ bieden
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Sollicitaties te richien aan Nationale Woningraad..,
Postbus 50051, 1305 AB Almere.
Op de enveloppe linksboven vermelden' P.Z.
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heel wat anders.; Maar een' advies van de .koning kan zeer
waardevol zijn. ''.
Koningin Juliana zei eens: als
ik teken: bent ■; : u'" weliswaai
staatsrechtelijk;' verantwoordelijk; maar.; ik ■■ voel' mij moreel
verantwoordelijk.' En Izo is ( het
bok. De positie van de constitu*
tionele vorst in deze tijd is misschien ', bijna onmogelijk, maar
aan de andere kant: zijn of haar
keuze bij bijvoorbeeld een kabinetsformatie > kan heel belang

Het
Vrije
Volk
VRIJUIT
ZATERDAG
ZATERDAG 9 FEBRUARI 1980

.'.';

rijke gevolgen hebben.

Ik zie met de nieuwe koningin
Beatrix weliswaar geen belangrijke verschillen optreden, maar
de betekenis van deze troons
wisseling wordt de eerstkomen
de kabinetsformatie.: Als deze
regering 'dit jaar niet valt en
dus de vier jaar vol maakt, ko*

men er volgend jaar reglemen
De dan vol-

tair. verkiezingen.

gende kabinetsformatie wordt
volgens mij bijzonder, moeilijk.
De kijk van de nieuwe koningin

Beatrix daarop kan dan van belang zijn.' Ik vind het erg praktisch van koningin Juliana dat
dit nu allemaal op zich wordt
genomen door een jonge konin-

sin."!: .■":>:"•

.

Kopje thee

21

„Wat de'buitenstaander, zich

moet ; voorstellen van een gesprek met de koningin?, Ach,

daar is niks bijzonders aan heb
ik al die jaren ervaren. Ze biedt
je een kopje thee aan, eventueel
een sigaret en verder is het rustig, ■ menselijk in de stoel met
haar praten. Nee, totaal geen afstand. U jkent het verhaal van

koningin Victoria uit de vorige

eeuw: het protocol daar schreef
voor : dat. ;ministers staande
moesten ,■;.; worden ontvangen.
Géén stoel voor de gast. Heel
veel formaliteiten hier zijn nu
vereenvoudigd. Je kon in plaats
van majesteit:'■ ook, : best 'mevrouw' zeggen. De koningin was
en is steeds zo tegemoetkomend
dat de minister zich | voortdurend iwel bewust moet blijven
dat hij met het staatshoofd
spreekt."' -1

het raam zitten, in

[emakkelijke

stoelen. Ik

licht bij hem, zodat hij
«ij kan verstaan.

geen
koningin
'De
is
handtekeningmachine'
,

Dreessr.:
En dat is dus nou
,net 't geheim

Foto: NIELS VAN
DER HOEVEN .

monarchie lossen niets op. Ik
ben bang dat; heropening van
die discussie alleen de aandacht
zal afleiden van de werkelijke
problemen waar we op dit ogenblik allemaal voorstaan: de sociaal-economische. ;; Bovendien,
als je.de West- en Noordeuropese monarchieën: bekijkt, die
hebben het nog zo slecht niet ge-

—

-

-.

daan...:, : .....-'- •■•■;

ben; maar daaraan kleven eveneens bezwaren zoals. Hitler en
Nixon ons
hebben. Je
kunt het trouwens zelfs, zoals in
Zwitserland, helemaal zonder
president doen. Of de ministerpresident,'dat is ook denkbaar,
naar buiten toe tevens staatshoofd laten zijn. Maar daar wil
ik nu niet voor pleiten. Ik ben er
in ieder geval niet voor dat zon
president rechtstreeks door het
volk zou worden gekozen."

neemt sterk. af, en ook met het
gehoor is het niet zoals hij dat
graag zou .willen: hij is nagenoeg doof. Diverse malen verontschuldigt hij zich 3 voor het
snerpend geluid, dat;sóms \opstijgt uit het apparaatje in zijn
linkeroor.' i.---.v,
"Vier middagen
een ochtend in de t week I komt i mijn

en.
schoondochter ff me- f voorlezen.
Alles is.ondoenlijk,;we maken
'-

-

'Normaal'

meestal een keuze. Vaak is het
even koppen oplezen, of de inhoudsopgave. Dan weet ik zo of
het zo interessant is dat we nog
het hele verhaal moeten door-

r
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• Natuurlijk kun'"je
ook een
president als. staatshoofd. heb-

....:*

nemen.'!

:'••'."'

Oranje-rood is een tegenstelling waar i minister, van' staat
Drees zich : nooit : zo '■ gelukkig
mee heeft gevoeld. Er is een tijd
geweest dat sociaal-democraten
principieel een koninklijke onderscheiding weigerden. "Wat
het koningshuis ..betreft'-- zegt
Drees '."heb ik me' echter altijd
normaal proberen te gedragen."
Hij neemt een laatste slokje
oploskoffie,' en begint met: eén
karakterschets van '; de huidige
koningin Juliana: "Een vrouw
met grote menselijke gevoeligheid. Dat bleek bijvoorbeeld ook
altijd uit haar kerstredevoeringen. Ze; is ' sterk religieus opk,
met een enigszins mystieke inslag. Dat is ook het misverstand
geweest in de zaak-Greet Hofmans, die gebedsgenezeres. Velen vroegen;zich af waarom de
koningin deze mevrouw te hulp
had geroepen, maar ze heeft dat
niet gedaan als staatshoofd."»:..
Ze deed het als moeder van
een \ kind, als gelovige i moeder
die ' hoopte - daarmee het v; gezichtsvermogen van haar dochtertje terug te winnen. Dat had
men haar moeten laten; vind ik.
'. Koningin
-twas L; pok
zeer sterk vóordëjéügd. Daarnaast stond ze heel objectief,
zelfs zeer, relativerend, .tegenover de monarchie. 'Als er een
federatief Europa "i komt f dan
kunnen we onze monarchie dus
gewoon opheffen, zei ze eens. Of
dat dan ï nog wel' zin \ had,s">5 die
vraag .wierp. ze! zélf op." Ik heb
haar—toen-.-gezegd
V nou
nog maar even met het uitvoe<

';
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De krant

:

*

Boven:

f,

dé;:

"

(1955):f:KbningihïïJuliana
'ontvangt(kt de

;,

Thees op.het'Lange Voorhout inperi Haag
Linksboven!* minister-president péQüdy. (links) ■mei

vrouw C.
(Foto's \ beschikbaar gesteld
doordr.yy. Drees'sr.)
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familie vrij goed. Dat was bok
de aanleiding hem te. vragen
voor dit' gesprek. - Onvermijdelijk komen daarbij,ook andere

onderwerpen

ter. sprake.

Hier

en daar/verzoekt hij nadrukkelijk om een weergave "in het algemeen, de rest doet er toch niet
zoveel tóe." Op een aantal punten ' heeft: hij,. vindt '■■ hij, f geen
vrijheid van spreken. Eén keer

antwoordt hij: "En. dat is dus
nou net geheim". Dat is op de
vraag wanneer hij precies koningin Juliana. voor het laatst
heeft ontmoet.
?■'■■■ \ "r: :^
',

;

Andere stijl?
Van de opwinding rond de komende troonswisseling begrijpt
hij overigens maar weinig.' "Ik
denk niet dat er zoveel zal veranderen,' 1 misschien' wat■ in "de
stijl, wat andere accenten. De
nieuwe, koningin; Beatrix heeft
een wat andere toon: ze zal misschien ' wat zakelijker j spreken,
maar ook directer. Waarmee'ik
zeker niet bedoel dat dat minder
zal zijn dan haaf moeder." v ?'.■_■
De discussie die hier en daar 1
>

'*

in politieke partijen' weer' opsteekt over een mogelijk andere

staatsvorm,vindt hij'"geen' en-

kele zin".'. hebben, "Nieuwe te-,
genstellingen over republiek of
*

v

ren van die gedachte. Want zo
snel zag ik dat federatieve verband er nog niet komen: De koningin zag te gauw iets tot stand
komen- dat lateiy nog op grote

moeilijkheden bleek te stuiten.''

Respect
Over troonopvolgster Beatrix.
„Een , koningin I die bijzonder
veel respect heeft voor ons volk,
kennis! van de internationale
-

verhoudingen ook. Ze heeft een
bijzonder helder inzicht, ; en

daarnaast de steun .van een
waardevolle, man. Ze; is eveneens heel gevoelig, in het spreken misschien anders, maar ze
zal daardoor ook: meer rechtstreeks over de dingen praten."
Over wijlen koningin Wilhelmina: i.Die was nogal teleurge-'
steld .in ■. mij n verwachtingen
over de,. naoorlogse: samenleving. Ik was daar minder optimistisch over dan zij, ik zag naderhand toch weer een voortzetting van de verzuiling. Wilhelmina dacht dat' de onderlinge
tegenstellingenj voor een groot
deel, zouden zijn V verdwenen
door de oorlog, ze verwachtte
een grotere politieke eenheid.
Later is de verhouding met haar
;

!

bijzonder.- goed geworden. Met
koningin -Juliana heb j ik! altijd
een bijzondere vertrouwensband gehad, ik was toen ook tien
jaar lang minister-president.'
Ik denk dat die bijzondere
band met Juliana ook een beetje
komt doordat ik de privézaken
van de koningin altijd de privézaken heb gelaten, dat ik daarover naar buiten toe steeds terughoudend geweest ben. Want
mensen hebben ; daar 'volgens
mij nu eenmaal geen! recht op,
ook 'al' willen ze deze l dingen
juist zo graag weten."
-;

-,—

Dat modern koningschap. is

toch ; ook' geen lolletje, hoor je
wél eens: Je ontslag, dat schijnt
zo ongeveer de enige beslissing te
zijn die je nog zelf mag nemen

•

,

De krant, artikelen in'tijdschriften, vakbladen, wekelijks
Economisch Statistische berichten, hij volgt het nog allemaal.
Als minister van staat krijgt hij
ook nog steeds alle Kamerstukken. Soms dicteert hij nog artikelen aan zijn oudste zoon Jan,
met wie hij het huis deelt. Het
meeste schrijft hij echter., nog
zelf, in steno. Hij is ook een van
de weinigen. die j nieuwe \ delen
over '40-45 van rijksgeschiedschrijver Lou de Jong vóór publicatie ter inzage krijgt.
„Daarnaast, wordt hij nog geregeld benaderd voor advies. En
ontvangt hij bezoek, soms zelfs
"hoge" visite. Maar daarover is
hij nogal zwijgzaam, zeker naar
buiten toe. Hij is ook zon beetje
de "peetvader" van I Beatrix en
Claus,' sinds; de -kroonprinses
hem halverwege de roerige sixties als getuige vroeg voor wat
hij beschouwt als "zakelijk ook
een zeer gelukkig; huwelijk."
"Maar dat hoeft allemaal niet te
gedetailleerd vermeld te worden" zegt hij. "Die term peetvader vind ik trouwens zeer overdreven, schrijf maar gewoon op
dat ik nog contacten met hen
onderhoud." '
'.■':'■■■■■"■•'
Oud-minister-prësident Willem Drees' kent de koninklijke

*

*
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U heeft met het oog"op, de
troonswisseling verklaard dat

;'.

—

"ook het volk moet veranderen."

'We lopen vast'

prijs

.

,of '.."Drees senior"
Drees ■•
zoals hij zich aan de telefoon
is nog verrassend goed
meldt
op de hoogte van de dingen van
deze dagen. Op de naar hij zelf
meedeelt "onmogelijke leeftijd
van drieënnegentig",jziet hij
tussendoor niet op tegen een actuele beschouwing overOKTO
of .de i trendvolgers.; "Sociale
kwesties Rebben /altijd; mijn
eerste interesse gehad, jammer
genoeg kan ) ik, alleen -nu niet
,s
meer alles bijhouden."
.Ter been is;hij. nog redelijk,
maar zijn gezichtsvermogen

hoogste progressie,'het 72 procents-belastingtarief. Of, misschien nog wel hoger. Nee, van
die AOW houdt men op Soest,
dijk dus bijna niets over." .

,-Drees: „Daar bedoelde ik mee:
we lopen op dit ogenblik sociaal-economisch volledig vast.
Het grootste deel van ons volk
schijnt niet te begrijpen dat het
bereid moet zijn nu zelf ook iets

Drees: „Misschien heeft u gelijk als u.zegt dat het bijna onmenselijk is om in deze tijd nog
zoiets van iemand te verlangen.
Aan de andere kant: ik zie geen
oplossing die alle moeilijkheden
doet verdwijnen.' Inderdaad, de
ministers zijn tenslotte verantwoordelijk. Maar dat betekent
niet dat de koningin een handtekeningenmachine is. Een minister dient met haar oordeel .of
adviezen «wel' terdege rekening
-te' houden.- Hij mag er zich niet
achter .verschuilen, ; dat is .weer

',

>ij

Dr. W. Dreessr:

;

"Wacht, u krijgt de
asbak van prinses Bea.-:■.:' fi#srstë*
trix."
"Die is bij de juwelier,
meneer Drees," roept de
hulp in de huishouding
bij de schuifdeur naar
de achterkamer, als hij
een tikkeltje ongelovig.
zelf op onderzoek uitgaat nadat de gast hem
heeft laten weten dat
het koninklijke
gebruiksvoorwerp , nergens valt te bekennen.
Een eenvoudig ouder
rijtjeshuis met voortuin
in de Haagse Beeklaan.
Ik verwacht een uitbrander, omdat ik nogal
laatben.
v^aV
Willem
Dr.
Drees, de
grand old man van naoorlogs Nederland, lacht
slechts bij het horen van
het excuus. "Weg kwijtgeraakt, veel verkeerslichten", hij kent die
verhalen natuurlijk al.
Zijn gezicht \ is milder
geworden,
vergeleken
bij de strenge verkiezingsportretten waarmee wij kwajongens als
handlangers van de ro-'
den in de vijftiger jaren
's nachts de deuren van
de rijken op het dorp
dicht plakten.;, \ y : p:s\*
In zijn werkvertrek
staat veel
gezellig
ouderwets houten meubilair. Tegen de wand:
een kast met planken
?ol voorname boeken.
<*an de behangkleur te
rien is hier menig uur
«inzend, raadgevend
in in ieder geval rokend
voorgebracht. Het bureau: bakjes voor in- en
ütgaande post, brieven,
«rrespondentie, een re*nt kranteknipsel over
ie problemen van het
gemeenteraadslid. Op de
flasplaat over het kleed
'P het ronde tafeltje
roorin een zilverachtige
oos, vol rookwaar. Op
ie tafel in het midden:
*n doos cassetteband*?• Wij gaan vooraan
.

,

Van onze verslaggever
BEN HERBERGS

,
,',Of koningin Juliana ook
recht heeft op AOW? Daar heb
ik. me eerlijk gezegd nu nog
nooit; in verdiept. 'Als I iemand
aan het hof daarop'recht heeft,
ben ik geneigd te zeggen, dan is
dat haar . mah"" natuurlijk, de
prins. Veel zal het het koninklijk paar trouwens wel niet opleveren, want dit stukje
men is wèl belastbaar. Eens kijken, dat zou dan vallen in.de

te geven. We zijn

momen-

teel, met telkens nieuwe leningen ook door het rijk, nog
slechts bezig onze werkloosheid
te vergroten. Onze welvaart, zeker voor de arbeiders, is binnen
enkele jaren enorm gestegen.
En nu zie je dat allerlei groepen,
zoals bijvoorbeeld de ambtenaren meteen op hun achterste benen ; gaan staan als je ze ook
maar de kleinste kleinigheid wil
afnemen. We staan voor zeer
grote moeilijkheden, en wat
doet de oppositie? Die keurt elk
regeringsvoorstel dat ook maar
ietsje de problemen probeert te
verminderen zonder meer af.
rik zie helemaal het bezwaar
dat mensen onaangenaam werk
moeten verrichten. Maar als
men niet bereid is hier en daar
te doen wat misschien iets beneden iemands opleidingsniveau
is, dan moet je ook aanvaarden
dat we blijvend mensen uit het
buitenland moeten halen voor
dit.werk. Na verloop van tijd
hebben die mensen, met hun gezinnen, natuurlijk recht op
huisvesting!, hier. Wat weer
nieuwe problemen schept.
Ik zou bij vestiging in dit land
het voorbehoud willen maken
dat dit vrijelijk kan, zolang hier
zelf geen werkloosheid en woningnood '■ heerst. Ik heb daar
vroeger in Europees verband al
voor gepleit. Als straks Spanje,
Portugal en Griekenland tot de
Europese

Gemeenschap

gaan

toetreden rijst de vraag of zon
uitzonderingsbepaling niet toch
wenselijk: is.' Met alle respect,
maar ik geloof we zitten helemaal vol. Je kunt dan nog eens
niet andere problemen erbij
hebben;?

;

;..-:

,

/;
~

-mU\v;>M

■, Ik i had trouwens niet verwacht dat jullie krant nog belangstelling voor mijn opvattingen over deze zaken zou heb-

Souvenir
Ik vraag Drees of hij bij wijze
van souvenir een handtekening
wil zetten in ."De vorming van
het regeringsbeleid", dat ik bijna'tien jaar geleden van een in.middels verdwenen' hoogleraar
als studieboekj heb moeten gebruiken. • ',*Zal; ik ze hier dan
maar neerzetten?" reageert, hij
spontaan," de pen boven een pagina vol tekst.;:' ;„"■
"Ach; weet u wat het is," zegt
hij als hij me even later uitlaat
('nee, ik ga; met' u mee tot de
deur, dat doe ik altijd persoonlij k'),\"als ik, nou mijn ogen en
mijn oren maar terughad. Geestelijk gaat het nog prima. Maar
aan, een debat, vergadering of
polemiek kan ik niet meer meedoen. Ik versta tegenwoordig al-:
leen nog maar mijn linkerbuurman. Nu ja, laat ik daarover ook
maar ophouden
v

"

:
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DoorHerma

mensen
inrichtingen bestemd
zijn." Mogelijk staat
in de APV van het
door uw zoon beplaste
dorp ook zoiets. Hopelijk herinnert de Kantonrechter zich de tijd
dat hij zelf als jochie
zo graag zijn naam in
de sneeuw "schreef"
(wat allé jochies pro-

Geen uitgebreid: I
probleem, maar Wel ,
graag je mening. Onze
zoon zit in R. op .
school. Vorig jaar,nog
voor de kerstvakantie,
komt hij uit school en
onderweg merkt hij |
dat hij vreselijk moet
plassen. Hij zoekt een
paar struiken op en
doet wat hij zo nodig ~'
moest doen. Komen er

.

—

het delict werd gepleegd, niet in beslag
, heeft genomen! Dat
: zou pas echt lullig
zijn. Ze rekenen dus
Ongeveer een cent per
theelepel. Of een dub-

■■

*

bedragje de "Kleine
Gids voor de Nederlandse sociale verzekering", die bij elke
Raad van Arbeid verkrijgbaar is en waar
alle Ach en Wee in
staat? Wie wat weet
staat sterker en houdt
zich onafhankelijk en
blijf vrij mens. Te
veel mensen houden
zich onwetend, zijn
onzeker en maken
zich AFhankelijk:
daar ben ik tegen!
-

'

"

-.

:

beltje per seconde? Je
.ziet toch dagelijks
mannen tegen muren \
in portieken,

achter.

:

bomen en over de

-

AAWAOAWWOW

f<

•;'.;;'

Het is misschien
een onnozele vraag .
maar wat is het verschil tussen WAO en E
AAW? Het zit er in
dat mijn broer in de
WAO moet, maar
komt AAW niet voordeliger uit? j •

brug hogenood oplos.
sen? Daar gaat dan
voor kapitalen de mist

in, want ik heb nog
nooit gezien dat er een
op de bon ging daar
voor. Wij vrouwen
moeten altijd een kof
f iehuis of restaurant
in en dat loopt altijd
op. Tien jaar geleden
hielden vrouwen de
Actie Plasrecht, maar
nog steeds moeten we
ons behelpen met be
talen of de struiken
in. leder wordt geacht
de wet te kennen. Jaja, maar denk maar
niet dat het in de
Grondwet staat
Het zal wel in de APV
staan, de Algemene :£,;.;
Politieverordening,
waar elke gemeente
zijn eigen ver- en ge
bedjes in stopt. In
Amsterdam geldt Ar
tikel 106, lid a: Het is r
verboden op of aan de
openbare weg, buiten
privaten of waterplaatsen, te verrichten
datgene waartoe die v

recht, of hij een boete
van ƒ 5,- wil betalen
Kwaad ben ik niet,
maar ik vind het zon

wegens moord op drie
vrouwen en een 6-jarig meisje. Omdat de
jongen geen "betere"
manier wist om klaar
te komen, werd hij in
een inrichting gestopt

In het weekblad De
Groene van eind ja
nuari jl. schrijven
Duitse psychiaters

wonen we niet, al gaat
hij daar op school,

-

maar onderweg

Nog een mazzel
dat de Kranige Kit het
voorwerp waarmee

en

Euthanasie

met de Vereniging!)

noemde één middel
tot zelfdoding en
deed dit met zoveel
voorbehoud dat het
meer op af- dan op
aanraden leek. We
kunnen dagelijks
kennis nemen van
vele methoden om
eigen of andermans

stond, kan iedereen

f me, somnifen, luminal, herome, insuline, soneryl, allo-

r

:

heidswet. Bestemd
voor wie niet ergens

'

"vast" zat: zelfstandi
gen, f ree lancers e.d

gaat/:

>

justitie (2)
een blijkbaar gek
op. Denken aan een
zachte dood mag
niet: daar wil niemand mee te maken
hebben, zeker niet
als die dood zelf gevraagd of gezocht
wordt. Knip dit uit
en bewaar het: volgende week kom ik
er op terug.
;>:•

zoekt zijn middelen
De hier genoemde

—

<

jfvVragen richten

aan:

Hërrria Vergouwe; p/a*
Hef» Vrije/Volk-Post-'

;bus;ll62,'Rotterdam."

Uw-naam wordt■■! niet ;
bekendgemaakt UJw
?

I wordt

voornamelijk amu-

rpost

—

een fikse dosis gewelddadige dood

[Vnvelop-met postze."

?

«?*

[beantwoord,'dus sluit'

sement: dagelijks

lemand die ab
soluut dood wil,

"

met "gevaarlijken" en
'hopelozen" en "onproduktieven". Denk
over wat "bevolkings
politiek" inhoudt;
Weet waar het om V,

drinken. Het is zelfs

rax).

:

omgebracht. Lees hoe
ook nu nog wordt gedOv.it over/gehandeld

rijden, uit de trein
"vallen", vergif tigen, ophangen, ver-

nal, seconal, largactyl, cocaine, bellanox (die enigszins
met vesparax overeenkomt) en vesparaxette (half zo
"sterk" als vespa-

virusziektes
(waaronder
griep), met inbegrip van viruskankers en wellicht nog heel
wat meer.
S
| Interferon is de verzamelnaam voor een aantal op elkaar gelijkende stoffen, die elk
mens in zijn ; lichaam aanmaakt, zij het in uiterst geringe hoeveelheden. Het bestaan
van interferon werd in 1957
ontdekt en de'stof werd herkend als een natuurlijk af-~
weermiddel' dat de mens aan
boord heeft tegen (voornamelijk) virusinfecties. Die. ontdekking was van veel belang,
want men herinnerde zich wat
een geweldig effect dé toepassing van penicilline heeft gehad bij de bestrijding van bacterie-ziektes. En , hoe pijnlijk
men het gemis voelde dat een
soortgelijk middel tot bestrijding van virussen ontbrak.
Men zag interferon al als de
toekomstige "penicilline van
het virus".
Het mocht echter niet zo zijn
tot op heden. De interferons
worden in het lichaam in zulke
buitengewoon geringe hoeveelheden geproduceerd (wat
overigens aangeeft hoe krachtig ze werken) dat het bijzonder duur en bijzonder moeilijk
was om zelfs maar geringe
hoeveelheden van deze stof te
verkrijgen
uit menselijk
bloed. Het gevolg daarvan was
weer dat er maar zeer mondjesmaat in enkele klinieken
kon . worden
geëxperimenteerd. Men heeft gewoon nog te
weinig ervaring omdat er te
weinig interferon op de wereld

"nutteloze levens" zijn

ken cri films of uit
de kranten weten
we plenty andere
middelen en methoden. Steken, verwurgen, slaan, naar
beneden (laten)
"vallen" van grote
hoogte, (laten over-

makkelijk uit boeken en kranten halen: Digitaline, mor

Verder worden we
"voorgelicht" via
duizenden detecti-

Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Be
stemd voor werknemers, dus mensen die
ergens in vaste dienst
zijn, in loondienst. <*
AAW is: Algemene
Arbeids Ongeschikt'

"medicijnen" zijn
soms niet meer verkrijgbaar en anders
altijd óp recept.
Welnu, uit de boe-

genoemde Vespara?
dat in een stencil

dood te bereiken.
Boeken van Houts,
Fuch & Simons,
Speijer, Anger, Zeldenrust en vele anderen zijn in elke
boekhandel te koop.

-r WAO is: Wet op de

j

veromans, thrillers
en uiteraard de gewone nieuwsberich
ten. :
Behalve het door
het Informatiecentrum zo voorzichtig

Het Informatieeen
trum Vrijwillige.
Euthanasie (vooral
NIET te verwarren

nen afzienbare tijd een goede
behandelingsmogelijkheid
komt voor een hele reeks van

over de 120.000 (hon-?•:■
derdtwintigduizend)
geestelijk labielen die
door de nazi's als '

;

Mijn man zegt dat het
onbegonnen werk is
en dat hij toch moet
betalen. Het gebeurde
niet in R. want daar

Met alle slagen om de arm
wetenschappers
waarmee
voortijdig gejuich bezweren, is
zojuist een prestatie begroet
die wellicht een van de grote
doorbraken van de jaren tachtig belooft. Gebruik .makend
van de techniek der DNA-recombinatie is het gelukt menselijk interferon te laten produceren door eèn bacterie.
De opwinding zal begrijpelijker zijn wanneer we het zo
stellen dat er misschien bin-

Onvrijwillig

,

ontzettend lullige ma
nier van doen. Ik wil
er graag over praten,
maar hoe moet je
zoiets aanpakken.

seën aan uzelf gerichte

fgel in. 1

,;,

MAG, daar is ieder-

'.

■
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DIEKEN & PLANTEN
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"M Lannervalk sterk bedreigt
i^^^^lM^^^i^MliW^'W^^'
:-:)^-P mM

van u zullen
Ufc- j& Weinigen
het bestaan kennen
bU-IUI

oerwoudgebieden
rond het Congo-bekken daargelaten, vrijwel geheel Afrika be
woont. Wie van u heeft ooit
zon vogel in levenden lijve ge
zien? Zelf kwam ik er een tegen in de dierentuin van Ant
werpen.
Met de "Vogelgids" in de hand
vergeleek ik de werkelijkheid
met het plaatje: de goudkleurige kruin, de smalle, zwarte
baardstreep en de lichte oorstreek. Met een lengte van 43
centimeter is de lannervalk
nèt wat kleiner dan een slecht
valk, maar hij is bijna een de-.
cimeter groter dan de torenvalk, die 34 centimeter haalt
Bij ons in Nederland hoef t u
nooit naar een wilde lanner uit
te kijken. Zijn jachtgronden
bestaan uit rotsachtige stre

\
:.

'

.

'kAnn

van de lannervalk,
een roof vogel die, de
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ken, steenvlakten en half"**
.
i
■.
woestijnen. Nóg bewoont de
»
■
lanner enkele zuidelijke delen
f*
van Europa, maar dat is bijna
\
verleden tijd. Informatie over
de stand van zaken kunt u vin;ot*<:''-'* ■'•'-'''
den in het 1975 verschenen ■.■'•p'.*'\ir'i
: van Europa, vermeldt dat het ,-.W'i
"Bedreigde vogelsoorten van
Europa"./ ■;'!•'"„, ■!-' ;-!2ï'u'~-'rr-;-'~''i'.': aantal lannervalken rond het
Het boek, dat werd gebaseerd . ' Middellandse Zeegebied in de
.;-'laatste twintig jaar sterk is afop een rapport van de Raad
'.
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-nO; -'->Vï:?: *V~genomen. Het broedbestand
wordt hier nog maar op 50 ï
paar geschat. In Italië werden
in 1971 en 1972 nog maar enkele
~
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paren aangetroffen in het
noordelijk deel van de Apennijnen. De rest van Italië
wordt door de rapporteurs afgedaan met één groot vraagteken, In Sicilië komt de vogel in
het oosten nog regelmatig
Dat
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de spelen weer in Griekenland
moesten worden gehouden. Ik
las de volgende dag in de krant
dat hij had gezegd: in Athene.
Hij had het niet over Athene,
'
natuurlijk niet."
Ze vroeg: „Wat doet dat nu ter
zake?"
„Niets", zei hij, „Ik dacht
waarschijnlijk aan Olympia
en dat ik daar twintig jaar ge
leden voor het laatst geweest
ben. Het leek me zon goed idee
om op dat puinveld in de volle
zomerzon die zielige Oostduitse meisjes atletiek te laten
: ;
: v
doen."
Ze keek hem aan of hij dron
ken was, en hij dronk niet.
„Die Carter" zei hij, „kreeg
vrij exacte vragen te beantwoorden, over inflatie-pereen
tages, en hij antwoordde dan
autoritair dat Afghanistan een
groot probeem was. Ik werd er

bang van."

„Waarom werd je bang?' vroeg
ze.vv./
„Ik ben bang voor mensen", zei
hij. „Onverstand is allerwer
"

■■

gen",

„Dat is van Leopold" zei ze tevreden. „Dat is toch prachtig?'
ALFRED KOSSMANN

'Bacteriënfabriek' maakt geneesmiddel

Begin 1946 werd de
17-jarige scholier William Heirens gepakt

_

„Meet the press". Hij had het
er steeds over dat volgens hem

WETENSWAARD

Kalender

.

een stortingskaart in
de bus van de Griffie
van het Kantonge-

vraagd om hun gedichten op te

nemen, en toen ze weigerden
die gedichten toch opgenomen
Dat kan natuurlijk niet. Het
blijf t idioot."
„Waarom dan", vroeg ze.
„Publiceren betekent prijsgeven", zei hij. „Wanneer je
daarvan uitgaat laat je bloemlezers net zo hun gang gaan als

—

'

Hoe moet dan een
kind van vijftien de i '
wet kennen? Een paar
weken later kreeg hij

;

beren) en laat hij uw
zoon zijn zakgeld houden. Daarheen bellen
of aan een wetswinkel
of sociaal raadsman
vragen hoe u er over
praten kunt. Tenslotte
zijn die agenten voor
hun sanitaire stopdjjfj
niet zo lang onderweg
als uw zoon van school
naar huis
>

"

kennissen gevraagd, ■
maar niemand wist
dat dit verboden was.

algemeen moeilijker
zitten. Waarom koop
je niet voor een luttel

i

Er kwam wat intimi- <
datie aan te pas in de :
vorm van: als je niet
je juiste naam opgeeft, komen we je •
persoonlijk uit de klas
sleuren. We hebben
links en rechts aan

Uitgekeerd wordt
nooit wat het "voordeligste is, maar slechts
datgene waar men
recht op heef t. Als regel zijn AAW-ers
minder goed uit, zodat
zelfstandigen in het

het Reve een auteur van onsmakelijke boekjes van het toneel had geduwd wist hij ook
niet. Misschien had de man
iets onsmakelijks gezegd.
Nu zuchtte zij. Er kwam straks
misschien wel iemand op bezoek, iemand die een mening
had of althans behoorlijke informatie, en zij voelde er niets
voor om geheimzinnig glimla-,
chend naar een gesprek te
luisteren waarvan ze niets be-.
greep.
„Die bloemlezing van Gerrit
Komrij, waar dat proces over
is", zei ze, bijna zenuwachtig,
„hoe zit dat in elkaar?"
Hij antwoordde: „Ook al iets
idioots. De dichters die een
proces met de uitgever zijn begonnen hebben gelijk, denk ik.
Bert Bakker, de uitgever heeft
huncerst toestemming ge-

gewone lezers of recensenten
of literatuurhistorici. Enkel
als de uitgever niet betaalt
moet je hem een proces aandoen." '■■:-'
„Maar als die dichters nu gelijk hebben volgens jou?"
vroeg ze. Hij zuchtte weer.
„Een onzinnig gelijk", zei hij
afwerend, „en als ze gelijk
krijgen verdwijnt een leuk
boek uit de handel. Wie heeft
daar wat aan?" Ze keek naar
hem met iets van ergernis en
iets van medelijden. Hij
maakte het haar nodeloos
moeilijk en het leek we!of zijn
hoofd er niet bij was, zo mat
praatte hij. .
$ï<\t%Crf*\i
„Ben je erg moe?" vroeg ze.
„Ik denk van wel", zei hij. „De
dingen waar we het over hebben zijn me zo vreemd."
„Het lijkt wel of je nergens een
mening over hebt", zei ze.
„Dat is niet zo" antwoordde
nij.„lk heb meningen genoeg.
Maar we hebben het over zulke rare problemen." „Je maakt
je ervan af", zei ze, bijna snibbig. „Over zoiets als de boycot
van de Olympische Spelen kun
je best een mening hebben. Ik
ben voor een boycot."
„Ik ook", zei hij. „Maar al die
onzin. Jij hebt Carter niet gehoord in dat tv-programma

.

.

'
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lannervalken ook voor

stropers de nodige waarde
hebben moge blijken uit de
mededeling dat een man kans
zag om in 1967 niet minder dan
23 jonge lannervalken uit nesten te halen, vanwege de enorme winsten die de export van
deze vogels naar buitenlandse
valkeniers oplevert. In het
Balkangebied is de lanner vrij
zeldzaam in Joegoslavië en Albanië. In Griekenland komt
hij nog voor in redelijke aantallen, maar ook daar is de
stand teruggelopen,
Het voedsel van een lannervalk bestaat uit vogels als patrijzen, trappen, kwartels,
eenden en duiven. Deze prooidieren worden zowel in de
lucht als op de grond overmeesterd. In het nest, dat bijna
altijd tegen rotsen is gebouwd,
legt het wijfje 3 tot 4 bruine
eieren. Over de broedduur en
de tijd die de jongen op het
'■. nest doorbrengen is weinig be, kend. Tot de volgende week p
maar weer.., ■■'

beschikbaar is.
Het beetje ervaring dat er
dan wél kon worden verworven, was hoopgevend genoeg.

Tal van virusziektes konden
heel wat beter worden bestreden dan met de gebruikelijke
middelen. Interferon bleek bovendien remmend te werken
op de groei van een aantal

kankergezwellen.
In veel klinieken ervoer men

dit alles als een tantaluskwel-

ling. Kennelijk bestond er een
natuurlijk geneesmiddel van
grote kracht, maar er viel niets

mee te doen omdat er van die
stof maar enkele grammen
voorhanden waren op de hele
aardbol. Men boekte de zaak
bij de "toekomstverwachtingen". Nog maar enkele jaren
geleden kon bijv. June Goodfield in haar boek "Playing
God" schrijven: Wat we nodig
hebben is interferon, in flinke
hoeveelheden. De stof kan belangrijk zijn in onze afweer
tegen kanker. Als we interferon konden maken in een bacteriële fabriek, zou dat op een
enorme manier de problemen
verminderen die we nu hebben
(
om aan die stof te komen.
Sommige
ontwikkelingen
gaan in deze tijd ongelofelijk
snel. Wat in 1977 nog een toe-

komstverwachting was, is in,
1980 gerealiseerd. Althans: in
beginsel. De stand van zaken
nu is dat de manier om interferon aan te maken in gewenste hoeveelheden voorhanden
is. Die manier is de methode
van de DNA-recombinatie. ,
DNA is de scheikundige stof,
die zich bevindt in de kern van
in
elke lichaamscel en' die
code alle voorschriften bevat
voor de aanmaak van nieuwe
cellen met precies die eigenschappen, die op een bepaalde
—

—

plaats van het lichaam vereist
zijn. Dat een kapotte levercel

vervangen wordt door een
nieuwe levercel, met alle
eigenschappen die kenmerkend zijn voor levercellen,
komt doordat ergens in het
DNA een afdeling bestaat voor
de produktie van levercellen.
Zo bevat het DNA talloze
(afdelingen)
voorschriften

voor de prpduktie van gespecialiseerde cellen in ons lichaam. Eén van die afdelingen
is verantwoordelijk voor de
produktie van interferons.
De kunst van DNA-recombinatie (ook wel genoemd: knutselen aan de erfelijkheid)
houdt in dat het mogelijk is om
een stukje DNA waarin een
bepaalde eigenschap ligt besloten, weg/te knippen en onder te brengen in het DNA van
een totaal ander organisme. Of
om het te preciseren: het menselijk vermogen om interferon
aan te maken kan weggeknipt
worden uit het menselijk DNA
en worden ondergebracht in
het DNA van een bacterie. Die
bacterie (men gebruikt daar de
darmbacterie
'doodgewone"

E-Coli; voor) krijgt dan de
nieuwe eigenschap om menselijk interferon te gaan produ;*;•■?!
ceren.
-

•

En nu hoor je een tribune vol
onderzoekers halleluja roepen.
Want bacteriën vermenigvuldigen zich gigantisch, als je
maar de vereiste voedingsbodem verschaft. Wat geen probleem is. Zodat opeens de belofte kan worden gegeven dat
menselijk interferon binnen

afzienbare tijd (
enige jaren) beschikbaar zal komen in
zulke hoeveelheden, dat eindelijk eens geëxperimenteerd zal
kunnen worden met deze stof
op een schaal die groot genoeg
=

is om algemen conclusies te

rechtvaardigen

Waterplanten houden 't zuiver
Dat waterplanten
in het
bijzonder de waterhyacint
zeer geschikt zijn om het huishoudelijke en industriële afvalwater te zuiveren is langzamerhand misschien vrij algemeen bekend, maar niet
iedereen zal óók óp de -hoogte
zijn van het waterzuiverend;
vermogen van riet- en biezenvelden. ■■'.-,
Op ! die "natuurlijke filteraars" wordt gewezen in een
artikel in Milieudefensie, het
blad Van de gelijknamige ver-

—

j

De wet

geen onderwerp was werd zijn
uiteenzetting vervelend en onduidelijk. Waarom Karel van

,

„Die boycot van de Olympische Spelen, wat vind je daar
van?" Ze vroeg het aarzelend.
Ziekte had haar lange Weken.,
in beslag genomen, en ze wilde
graag een mening vormen:; •;;;;
;;
maar wist niet hoe."
Hij haalde zijn schouders op
en zei: „Ik weet het niet."
„Ik vind het flink van Van
Agt", zegt ze, eigenlijk zomaar
voor de vuist weg. Hij zei: „Die
Olympische Spelen interesseren me helemaal niet. Ik vind
het een liederlijk bedrog. En ik
heb het altijd idioot gevonden
dat ze in Moskou werdert ge- |
houden." „We lopen misschien
te veel achter Carter aan", zei
ze voorzichtig. „En die neemt
zijn beslissingen enkel om bij
zijn kiezers in het gevlei te ko •
men." Uit zijn zuchten bleek
dat hij geen zin had in het on
derwerp. Hij mompelde: „Als
we achter Giscard d'Estaing en
Hellmut Schmidt aan lopen is
het ook niet goed." Aarzelend
onzeker of ze hem boeide zei
ze: „Wat is dat eigenlijk met
die Jeroen Brouwers en Rena,te Rubinstein. Heeft Karel van
het Reve echt iemand van het
toneel geduwd?"
Hij probeerde zich te herinne
ren wat hij wist van het onderwerp en omdat er eigenlijk

•

Vergouw

Lieve

twee agenten aan die
hun boekje trekken en
hem bekeuren voor
dit delict. Geen waar- ■
schuwing, mijn zoon
zei dat hij niet wist
dat het verboden was

22

De dingen van de dag

1

vïïjüit

eniging.
De huidige Nederlandse waterzuiveringsinstallaties werken zo dat het water waarop ze
lozen toch nóg vervuild wordt.
Ook met het aanbrengen van
een "derde trap" in die installaties zijn we nog niet uit de

problemen, want het slib dat
daar uitkomt is wel grotendeels vrij van fosfaten, maar
ongeschikt als voedsel voor
planten. Bovendien komen aan
deze methode kostbare chemicaliën te pas.
Te zuiveren water wordt in
de Verenigde Staten steeds
meer langs waterhyacinten'
geleid: Deze planten vermeerderen' zich zeer' snel (onder
gunstige omstandigheden in

zeven tot acht dagen), en slokken in de loop van dat voortplantirigs- en groeiproces een
groot deel van het vervuilende
materiaal op.
Volgens het stuk in Milieudefensie zouden in Nederland
riet- en biezenvelden op een
soortgelijke manier kunnen
worden gebruikt. De mogelijkheden lijken spectaculair: een
rietveld van 30 hectare is genoeg om het afvalwater van
ongeveer 100.000 mensen te
zuiveren.
Ook uit economisch oogpunt
wordf de methode aantrekkelijk genoemd. Zowel de investerings- als de exploitatiekosten liggen onder die van de
huidige zuiveringsinstallaties.
Als gebruik wordt gemaakt
van waterhyacinten kan van
die planten bovendien worden
geoogst. Ze hebben een hoog
eiwit- en mineralengehalte en
zijn daardoor zeer geschikt als
veevoer. Een goede methode
voor het drogen van de planten
wat nodig is, om ze tot voedsel voor het vee te kunnen verwerken is er echter nog niet.
Het probleem is dat de vezels
;van de waterhyacint vooral in
vochtige klimaten sterk wa-

—

ter-aantrekkend zijn

Wiöitï
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(Van onze verslaggever

ROTTERDAM

HANS MAAS)
EEN TRIEST rijtje formicataf eitjes. Aan de wand 'portretten van Troelstra en de
oude Drees. In ' een :; hoek
vochtplekken en gebarsten
\' ', v
■'. '".'r?•'"*.''■
gips.
De mannen die nog elke
vrijdagavond komen klaverjassen moeten . • veel -,, weerstand tegen verkoudheid
hebben, want het tocht er hevig. Dwars door.de scheuren
in de achtermuur kijk je op
een rommelig en nat binnen
plaatsje. Vreugdeloosheid en
verval; een VARA-zaaltje in
.'"

'-•-'..'

DICHTOPELKAAR
onze serie

*

in
schetsen van Rotterdamse straten vandaag eerVaflevering over de (korte) Willebrordusstraat,
?/.•'?'£•" gelegen tussen Bergsingel en Rodenrijselaan.
Nog geen zeventig jaar geleden werden de burgermanshuizen neergezet op palen die nu voor een gedeelte verrot zijn. Hoewel het geen officieel stadsvernieuwingsgebied is staan sommige huizen op instorten. Er wonen nog wel mensen, veel mensen, dicht

:

;;

-

eenFénnispand.

;

:

..',;*'*■*■

V

■

Erboven woont

de (korte) Willebrordusstraat

oude

de

Alleen..
mevrouw Besouwen.
is

•-■

,

„Mijn man een jaar geleden
plotseling dood gebleven. Hier
voor de deur zakte hij in elkaar.
Zomaar opeens. Achtenzestig
jaar, maar nooit wat gemankeerd. Hij was even een bood■*' .",
schap wezen doen:'
■'
Een dreun was het. Je staat er

helemaal alleen voor hè. .-.'.:
Wat mijn man allemaal-niet
gedaan heeft aan het' huis.

Scheuren gedicht, gaten gevuld,
deuren rechtgezet. Maar moet je
nu zien! In de slaapkamer heb
ik alles met plastic moeten bedekken, omdat het plafond
langzaam naar beneden komt.
Tegen de tochtspleten heb ik
maar kleedjes gelegd. .
Vorig jaar heb ik zes weken
/

Me- V;

vrouw
Besouwen:
"Ik ben
wel eens
bang
hier, ja."

'.

.

zonder licht gezeten, omdat het
water het electriciteitskastje
was ingelopen. Ik ben wel.eens

bang hier, ja. De; bouwpólitie
heeft ook gezegd dat het ge-

OTënnièt^êtballèS?fW^^arßße^

vaarlijk is. Maar ja," ze. doen
niks. De boiler is half verroest,
ik durf hem nauwelijks nóg te
gebruiken. En moet je hier.kijken, op het balkon. Ik durf.er
bijna niet meer op. Je hebt toch
wel gelezen van die mevrouw
laatst in de Ackersdijkstraat?
Die is doodgevallen van dr balkonnetje. Dat heeft nog in de
krant gestaan. ■'•
Van de vensterbank aan de
voorkant is een heel groot stuk
afgevallen. Nog goed dat er niemand onder liep. Je zou zo een
'
doodklap krijgen.
;
Ze zeggen dat Fennis een
leboel huizen aan de gemeente

'Ik droom wel eens dat ze een mooi
nieuw huisje voor me neerzetten'

~-,

terug. Alle andere stations hebben duizend piek gelapt. Joh,
het stikt van die zenders hier.
Alleen hier in dit korte stukje
van de Willebrordusstraat staan
al vier van;die verdacht lange
sprieten op het dak. Laatst zat
er eentje zo dichtbij dat ie
dwars door de televisie kwam.
Toen heb ik toch even opgebeld
dat ie maar weer verder moest
gaan na het laatste journaal.
Hij deed het nog ook." ' ':s,'s':

■

.De ouwe baas is hartpatiënt,

Pandje

maar hij rookt er geen zwaar
shaggie minder om. Op een gegeven moment heeft -hij ook

slopen,

heeft als hij minder pillen

fikkie

"Die straat,' meneer? een associale bende is het geworden. De
huizen hebben van onder tot bo.ven onder de kakkerlakken ge-

;:

gewoon:;

"Wie het
eerste bij
die paal

;zeteri

zijn nog niet weg.
krengen : zijn natuurlijk
meegekomen op. die boten uit
Paramaribo. Varensgezellen hè.
De ROTEB is bij mij drie keer
komen spuiten. Kostte een
tientje, maar die Joegoslaaf boven vond een tientje teveel. Die

Die

jes, begrijpt u?
Ach, persoonlijk heb ik geen

Foto's:
Hans
Pattisi.

last. Alleen die vent van hiernaast hé. Die heeft met oud en
nieuw nog bijna zn wijf van het

~

was het eerder een reden
f, ..;-.
om te blij ven.
„Ik heb altijd liever gewone
mensen in mijn praktijk gehad.
Dure patiënten houden het bij
mij meestal niet zo lang vol. Die
beginnen altijd meteen over
specialisten en daar ga ik niet zo
,
in mee. ... ;
-■. ;)"^',
Ik moet wel zeggen dat het
werk er na de komst van de buitenlanders niet eenvoudiger op
geworden is. Een goed gesprek
met een patiënt is toch het halve
werk, maar met die mensen kun
je nauwelijks een woord wisselen. Het is één groot zwart gat,
hun hele ziektegeschiedenis.
Vooral als ze, zoals de meesteri,
van het platteland | komen.- Ik
kan alleen maar vermoeden.dat
ze volzitten met medisch bijge•'.<.;-

loof.

...

■
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r

,

■

:
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En dan die angst hè, vooral bij
de Mohammedaanse vrouwen.
Het is net als in 1945 bij de Nederlandse vrouwen. Die waren
°ok enorm bang voor een j inwendig onderzoek. Je kan zeggen dat de geslachtsorganen er

Nee, de j grootste. problemen
zitten:eigenlijk bij de meisjes.
Die worden soms-, dood . verklaard ; door de familie als ze
met een Nederlandse jongen
omgang hebben gehad. Ik krijg
ze hier die zijn weggelopen, die
pogingen tot zelfmoord hebben
gedaan. Echt enorme probleemgevallen. Die vrouwen en meisjes zitten nog in een vreselijk
onderdrukte positie. Moet je nagaan,' als een vrouw in Turkije
alleen over straat loopt biedt ze
zich aan. Maar die meisjes denken dat het hier kan. '■':...
;

;

Thuis krijgen ze dan met de
broekriem of worden dood verklaard. Goeie raad is er van niemand voor ze, als ze ziek worden
ook niet van grootmoeder, want
die zit meestal nog in Turkije..
Er is nog veel ellende, ook met
de mannen hoor. Ik zie aan de

;

Surinamërs ook, die komen
heel gemakkelijk binnen. Ik
maak het mee dat ze naar Nederland gekomen zijn, omdat ze
in Suriname de dokter niet konden betalen. Er zijn wat dat betreft toch wel enorme politieke
fouten gemaakt. , ; : .

Ik wandel vaak door de wijk,
ik kom veel bij mensen thuis.
Soms ■■"; zitten die rijksgenoten
met 21 mensen op-een etage.
Maar goed, als dokter kan ik in
ieder geval met ze praten. Een
gesprek over de pil kan gewoon
in het Nederlands. Dat zon ge-,
sprek; soms pas' komt ' als l een
vrouw al kinderen van vijf verschillende vaders heeft, is weer
een heel andere probleem."
■

iu'j Tl,. ***'...:".■.■•■';,. ','v.,.
HET.LISKWARTIÊR heeft een
~.:,.,

\ punktentv binnen
zijn
grenzen: KASEE. Niet alleen de
buurtjeugd vermaakt zich daar.
De bezoekers komen tot uit Den
Haag, hoewel de! Rotterdamse
punkers nóg niet zo lang geleden met "vuisten en kapotte
bierglazen , te ï kennen J hebben
gegeven dat de Hagenezen
eigenlijk niet zo welkom zijn. ;

echte

,

l

„

>

Bewoners Organisatie Liskwar-

tier is het een grote:puinhoop.
De BOL zit midden in een verhuizing van De Meerpaal naar
een winkelpandje in de Willebrordusstraat.\ Buurtwerker
Ben Vde Levié coördineert de
opeatie. Hij is een goog, die, opmerkelijk genoeg, zonder wantrouwen gadegeslagen i .wordt
door de vrijwilligers.
riH^
*

'--

-•■-

■iyi"AchVjai" zegt hij, "de"gemeente probeert de laatste tijd

de vooroordelen tegen
krachten in de wijken, tegen de
sociale academici' dus, aan te
wakkeren. B. en W. vragen zich
hardop af of er niet meer vrijwilligers moeten komen. Een logisch geluid in eèn tijd van be. ",':
,',
zuiniging, nietwaar.
'

Natuurlijk moeten er meer
vrijwilligers. komen,. maar des
te meer steun zal er dan van beroepsmensen moéten zijn," denk
ik. Op het ogenblik ben ik de
enige betaalde, werker van
het Liskwartier, dus ik trek me
het geschamper van de gemeente hoe dan ook niet aan.' Ik weet
wel dat als er straks een buurt-;'
huis komt er toch echt nog een
'betaalde kracht \ bij; moet

■

men."

fin

:

Of dat buurthuis er. komt is
niet zeker. "Jarenlang voeren
.

>

S

schrijven.'/

r

'

'

I

:

drijven bijvoorbeeld; konstant

rwordt-

de,

straat.jgeblokkeerd

door zware vrachtwagens, en
last met de huisbazen.'En uiter-'
aard ook gekanker op de buitenlanders. Dat is bekend; ér wordt
gewoon -gekankerd,';; maar erg
Veel is er toch niet aan de hand
hoor.' Als je doorvraagt blijkt
het, vaak alleen maar te gaan
om vuilniszakken j of over een
ruzie van twee jaar geleden. .

-":

".-.'

'"'■'■
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Ach joh, laat me niet lachen.
Centrum Noord! moest zonodig
een I dèelgemëéntéraad' krijgen.

Bij -de{verkiezingen -kwam 18
procent op, :tel uit je winst. Democratie heet dat.
~;.

:^

-

'■:

We hebben nu al een hele serie internationale feestavonden
georganiseerd. Zo van: je kunt
•beter feesten dan knokken met
elkaar. Alle avonden;waren een

De .V buitenlanders $ mogen
straks ook meestemmen.-Waarop doet er 'niet:toe. Dè verkiezingskraritjes f zullen • heus niet
in; dertien J talen 1 verschijnen.
Dat gaat waarschijnlijk net zo
als bij de straatvernieuwing in
het Nieuwe Westen, waar ik zelf
:

WOOn.'

■'

''••-'.

~•:'-?

':r\!' '-■':

i ''>;,vr

'•'.''

Gemeentewerken stopt brief jes
'ondér/de' ruitenwissers, die al-

Nederlands gesteld
zijn.. .'Morgen i s.v.p. ?uw-„-auto
weghalen,?'.want | we "gaan, de
straat openbreken.' Én wat gebeurt er? De buitenlanders ko-

leen in het

men te laat tot dé ontdekking
dat,ze;in-de smurrie staanien
niet meer weg kunnen, 'j S- '.■ ',- »:,.',
'".■;. Hler/i gaan ze nu ook met
-

straatvernieuwing :

beginnen.

waanzinnig ':■ sukses, % uitgezon-

derd dan de Turkse en de Ma
;rókkaahse avonden. Met die bc-

:

yolkingsgroepen,' ligt; het wat
moeilijker. :■, Turken. ;zijn erg
moeilijk benaderbaar, omdat er
vaafe-veel onderlinge vetes zitten. Ze maken elkaar voor fascist uit' en komen zeker niet op
eikaars feestavonden." y> -l \"',, 7
,
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RADIO ANJO schalt door 'de
ether.' De 'ene smartlap :na \ de
andere , knalt. eruit:, Veel £ ver-

zoeknummers van i taxichauffeurs en ouden van dagen.v-• •:,
De ; oude?manjdie ,vaak voor
het raam zit luistert er de.heie.
dag naar. "Yoko 3 is ook weer
~

balkon I gelazerd. .Wat .zeg je,
Riet? Is dat nu al weer twee
jaar geleden? Jezus, wat gaat
het hard zeg. .
§ Drie deuren verder woont een
Portugees waar ik nog wel eens
een pakje sigaretten van gehad
heb. Er was een telegram voor
hem. per ongeluk bij mij bezorgd. Ik ging dat effe brengen
dus..' Hij werd helemaal zenuwachtig. Zijn vader was dood,
loof ik; Hij moest direct naar
Portugal. Hij mocht toen nog effe zijn koffers bij mij in de gang
-_

zetten. . Achteraf .'misschien
stom, want er kan wel hasjiesj
in gezeten hebben. Maar goed,
hij wist niet hoe hij me moest
bedanken. Hij lacht nog elke

.:.'•'
keer naar me. .
.Weet, je wat het is? Ze zijn
niet allemaal rot. Er zitten hier
het zo goed rotte Nederlanders.
Vooral i die straat jochies j die
sneeuw door mijn ruit gooien en
net voor mijn deur gaan voetballen. En wat dacht je niet dat
er ,'s avonds gebeurde in dat
gangetje 'hiernaast. , Allemaal
viezigheid. Nee hoor,' voor mij
hoeven er geen bloembakken te
komen. Die jatten ze eerst leeg
en dan gooien ze er condooms
in»,;..
:.::•-■
.'■'..'. Mi
:.

HIJ
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STOPT GAUW; het elas-

tiekje, in zijn zak en kijkt me

schuldbewust aan.
Dehiz heet hij, Deniz- Youkais-

kadil -of zoiets. Waarschijnlijk
was. hij net bezig de ruiten te
beproeven van een leegstaand
pand. Ik,wijs op de bal die hij
gauw van'de straat heeft opgeraapt en vervolgeris op het raam
waar de oude man voor zit.
VGa jij daar wel eens voetbal

leri?.;\

/>

;'

,-

'

.
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"Nee, opa'is een kolërelijer,"
zegt hij in perfect Rotterdams.
, "Hij snijdt mijn bal kapot."
"

l

puis

ze nooit iets.

-/;'''"':ƒ'::'«•." ■.:^***]'X-:-%''FfP.
IN HET KAMERTJE van de

In de '.■'■ Willebrordusstraat
bleek trouwens dat ze helemaal
niet. zo! zitten te wachten op
bloembakken en parkéerkómmen. Op' die inspraakavond'
kwamen heel ■ andere dingen
naar voren. Overlast van dé be-

>

I

ai

man en vrouw binnen, de man
ging zitten en de vrouw moest
blijven staan. Dat heb ik gauw
omgedraaid natuurlijk. Van lieverlee zagen de mannenbok dat
Nederlandse vrouwen gewoon
alleen bij mij naar binnen gingen en nu komen ; die buitenlandse vrouwen ook steeds vakeralleen. Ze kunnen nog wel
niet veel meer zeggen dan: „Ikke geen baby", maar ja, het is
toch al een hele vooruitgang. '$i\

KASEE was vroeger K.C.,'of-;
'■"■
tewel Kultureel Centrum. '.* :~:k .'<-;.

>

~

I

heeft

dupuis

ruim 35 jaar een praktijk in de
buurt. Sommige van zijn collega's trokken weg uit hét Oude
Noorden bij de intocht van de
buitenlanders. Voor dokter Du-

Langzaam maar zeker'verbetert het trouwens wel; In het begin was het zo, dan kwamen

Daar hebben we net een-tentoonstelling over gehouden; Zelf
alles in vijf talen over laten, zetten. Toen ze dat hoorden op het
stadhuis zeiden ze:. goed! idee
zeg, daar hadden we nog niet
aan gedacht. v

,

'-j

.-:.'...

Ze weten de weg naar mij wel
gemakkelijk te vinden. Ze beginnen , ook al heel gauw over
specialisten te praten. Tja, misschien ' hechten ze niet zo veel
waarde aan een huisdokter, omdat ze daar niet voor hoeven te
betalen. Van het afdragen van
'een ziekenfondspremie merken
'~

ieder geval de bushalte wat verder van de tent af komen te lig-

wë er al strijd voor," zegt Ben de
Lévie, „maarwe zijn nog niet
veel 1 verder gekomen ; dan 137
:vergaderingen.': Dure enquêtes
hebben ze gehouden, inspraakavonden, weet ik veel. , Op
één zon inspraakavond voor de
jeugd zaten er 25 jongeren in de
waarvan g 24 "padvinders,
plus mijn persoontje dan. Ik heb
het op die avond nog zo weten te
regelen dat de padvinders een
buurthuis belangrijker vonden
dan 'een Leger-des-Heilshuis.
En ook dat brave, dure praatcollege. van een deelraad hebben
we zover kunnen krijgen! dat
een buurthuis bovenaan gezet is
op dé lijst; \ maar bouwen, ho
maar. Ze hebben; het te druk
met ": moeilijk doen en ;nota's

',

�;�'�.•':'•';_

\'

hun man of met hun zoontje.
Moet je je even voorstellen, de
moeilijkheden alleen al die het
geeft als zon jochie van 10 jaar
als vertaler op moet gaan treden
voor een inwendig onderzoek.

drank, motoren en

,

met dikke zwarte letters naam
en adres van eenhomofiel. Gezien de schunnigheid van de
tekst is het niet aannemelijk dat
de man in kwestie de tekst er
zelf opgekalkt heeft; .'',..';' j ?.i' '<

Die vrouwen komen'hier met

Omdat

spuitbussen een belangrijk deel
van de punkfolklore uitmaken
omwonenden
zijn:'' sommige
minder blij met KASEE. Op hun
aandringen zal | binnenkort | in

'

,

veel schuttingtaai. Daartussen

ste werk doen. Vooral rugklachten en maagklachten hebben ze.
En ook klimaatsproblemen! erg
veel verkoudheid, veel hoesten. .

;

/'

klachten waarmee ze komen dat
ze toch het zwaarste en het vuil-,

bij de Nederlanders nu. gewoon
bijhoren, maar de buitenlanders
zijn nog lang niet zo ver. .

|

"

Dokter

te sterk

!

JEUGD uit de Willebrordusstraat en omgeving heeft,
een klus ter hand genomen die
de gemeente al vier jaar laat
liggen: de sloop van een-rijtje
panden aan de Schiebroekselaan. Alleen,- de . brandweer
werkt een beetje .tegen. Die
komt telkens weer het vuur doven.
■ .', '■';.'■ :'.",'."
Op dichtgetimmerde ramen

'

met

Ben Levie (links);één
goog is 24 padvinders

'Wat
wij
moeten

bloemakn'

DE

:

heeft niet zon hekel aan beest-

;

*'*'*.'■'-■'"

slikt

en in plaats daarvan weer af en
toe een borrel neemt

!

stoken,
maar
ook nog

"■':'■

maal overgelopen.'.': ..*? I
Vroeger maakten, ze wel veel
herrie 's nachts, maar dat is nu
over, omdat er een baby gekomen is. Ik heb nog eieren voor
haar gebakken na de bevalling.
Nee, verder zijn we niet zo praterig. Voor mijn buren zou jik
heus niet willen blijvert. Ik.ken
weinig mensen . meer in de
straat, hoewel ik er 44 jaar gewoond heb. . ..;,- \„/I ,
Ik loop wel eens langs dat
bouwterrein bij het. Hofplein.
Dan droom ik dat ze daar een
huisje voor mij neerzetten. ■Ik
heb nu lang genoeg in een oud
huis gewoond, vind ik."

ontdekt dat hj veel minder last

.

verkocht heeft, maar. ik weet
niet of dit er ook bij hoort. : •
Dat willen zè nergens zeggen.
Ik kreeg pas geleden nog wel
een rekening van hem; 988 gulden achterstand stond erop. Als
ik binnen acht dagen niet betaalde zou de deurwaarderkomen. Ik heb toch maar niet betaald. Ja, je. wordt vanzelf wat
bijdehander hè. Vroeger schreef
mijn man altijd brieven.-Nu
moet ik er zelf achteraan.
Hierboven zitten ze in dezelfde troep. Daar .wonen Surinamers. Ach nee, aardige mensen
hoor. Een beetje.< slordig .misschien. Laatst was er weeir een
lekkage, mijn 'halve plafond
werd bruin. Tóen ik bij ze ging
kijken bleek dat ze een bloempotje onder het lek hadden gezet. Dat was natuurlijk hele-

�**';;■■':•" ï?..b;ii;
DE KRASSE

HEER Bax van 87
jaar : heeft een overwinnig geboekt op de ROTEB. Hij had

uitgevogeld dat iemand ' die
nooit vuilnis buiten zet ook niet
voor de ROTEB hoeft te betalen.
V «"Wat heb ik als ouwe man nou
voor • 'ri-,vuil?,", zei hij en hij
schreef; met succes ; een brief
naar de vuilophaaldienst..
'Inderdaad zet hij nooit vuil op
straat, zo kon de buurt beamen.
ze hem heel soms met
een ; tasje naar zijn volkstuin
fietsen. .
*
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Oudenbosch
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J. Klein Haneveld, 01652

-

4523.
~~~

,

f;Inl. H.

-

;.■

Alg.: Hetelucht verwarming, luxe afwerking, volledig
geisoleerd, thermopane, uitstekend onderhouden.
ƒ 585.000. . •
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;
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■
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■■
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vrijstaande bungalow gelegen in bungalow-,
wijk Velletriweg 18. . .
Ind. beg.gr.: entree, woonkamer (70 2) in drie nii. veaus met vide en openhaard, schuifpui naar terj: ras met aluminium windschermen en gemetselde
js barbeque, open luxe houten. keuken, slaapkamer
badkamer, 2e slaapkamer, inpandige garage.
i-J met
V 1e Verd.: 3 royale slaapkamers, 2e badkamer veel

■

|:Luxe

|;

Oosterhout (N.8.)

.

-

,

Te koop Breda

-Ruitersbos
-

■•

•JSE^teS"JBiBBÖBB ! 'i&'

I
|

i

-

•

222121
\ R2B

'
!

076

MEEUS MAKELAARDIJ 8.V., Breda. Tel.
222121/141033.

-

,

|

-

±

;

|

m

>

semi-bungalow

m

met 765 2, grond, dubb. garage, verw. zwembad,
| aparte eetkamer, 5 slaapk., 2 badkamers, | grote
Ij L-kamer, luxe keuken, dakterras. Koopsom n.o.t.k.
|;

-

•

T;"V

a/h Peperbos 37, ruime

-

\

Heden open huis

|

-

]

%

Van 14.00-17.00 uur.
TE KOOP IN

R2B

Prinsenbeek

■

\
|
\

580

■
m

4494.

Bouwperceel

-

-

/Uïi

.'.*.

-

/

Roosendaal
LANGENDIJKSESTRAAT

Uniek gelegen landhuis

I^^

-

slaapkamers,
Zeer: goed

veel

'■i Kayero,

extra's.

onderhouden. Schouwsedijk 2, 4318 TM, BrouwershaVraagprijs f 259.000,- k.k. ven.
1
Cura Makelaardij en assurantiën, Molenstraat 3, 4761 CJ
Zevenbergen, tel. 01680
NIEUWBOUW TE ZEELAND
25920. ■--.-.
R2B
Op korte termijn op te leveren vrijstaande en geschakelde
Zeer luxe afgewerkte WObungalows te Zeeland, rustig gelegen te Amemuiden.
NING, helft van 2 onder 1 kap
: hd.: ruime hal, living met open haard en ged. open keuken,.
op 470
43 m2, 1 si. kamer van 2,5 x 2,85 m. 1e verd. 3 si. kamers,
2 grond. Direct bij
dorpskern gel. goed geisobadkl met ligbad en 2e toilet. Garage. ,
leerd, b.j. "74. Beg.gr. woonk,
, Prijs ƒ 198.000.- v.o.n. en ƒ 228.000 v.o.n. •
;v ;V;
met open moderne open inb
Voor
meerdere
informaties:
II
keuken (Siematic), 1e verd. 3
ruime slaapk. grote badk. met
2e toilet, 2e
gekl. sanitair
verd. zolder 4e slaapk. zeer
'm. { Gonnchem Kruisstr. 4. tel. 01830-32400/31253 I
grote tuin op Z. met garage.
r
N Sleeuwijk Larikslaan 32, tel. 01833-1840
i
Vr.pr. ƒ 259.500,-; kk> ml. I i- \ Vr»ag on» gratlt Woning Journaal aan mal maat aan 130 wonlngan - I
.
'
01623-14840.
R2B
-

m

Jel Oni9ji46£of^s^^___^_R27

I

>

s=?l DE GROOT WONINGEN B.V.

+

+

ZÉEUWS-VLAANDEREN.'

Kortgene

'.

Boerenhuisje voor minder dah
ƒ 40.000.-01106-1315. R27
Weg. omst. met spoed t.k.a,
gelegen
half vrijst. woonhuis op 3000 ZEEUWS-VLAANDEREN.
Schitterend'
grond, met bungalow geb. op 1.000
mtr. eig. grond te "S HEEREN- Ruim .400
2
landeunieke
tegen zeer reHOEK, vr.pr. ƒ 150.000. Tel. bouwval, doch
2 grond,
ƒ 25.000,- 01106 delijke
prijs.
01663-661. ;
R 27 lijke ligging
■■■■-;:■ -.•■■-.■■■■■■■•■.
R27
aan het water
ZEELAND. Stevige, goedge- ZEELAND: Herenhuis, staan- enkele
gelegen villa's met eigen
bouwde hoekwoning met leude op 480 2 grond. Uniek aanlegsteigers.
Prijzen
ke voor- en achterkamer. Deop hét polderlanduitzicht
n.o.t.k.
ze woning staat in het mosselschap. Vr.pr.: f 159.000,- Inl. I. Boot, Kortgene, tel.
dorp. Vr.prijs' ƒ 67.500,- Inl. Rodelko
b.v., Kade 23 te Vee- 01108 234 niet
op zonRodelko b.v. Kade 23 te Veere Tel.ollBl -555 of 01102re, tel. 01181 555 of 01102- 2809.
.
R27
2809.
R 27

lOkm.vanGöes

m

-

m

..

m

-

-

-

-

..";

,

-

..:

,\.

-

:

<

.-

:

±

,

-

-

-

-

-.

.

±

m

-

+

•

-

-

.

m

-

•

-

m

±

m

-

-

-

.

.

slaapkamer. Aanv.: 1-4-1980.
Vraagprijs ƒ139.000,- k.k.

excl. garagebox. Inl. C.M.K.
Bredao76-142145.
I R2B
OUDEMOLEN. gem. Fijnaart
Oudemolensedijk 63. Zeer
mooi verbouwd woonhuis,
voorzien van c.v. -gas en gas-

.•.

;;-.;.-'r>,
■-;v'": ,
•

k

;:

•<

Royal Residence I

Witsénkade

■

;

■

-

'

:

I

Mtip-telefbonnummer:

V?

Ten Bel

"

!&/'■■'■■ ■"■■'■:
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Een huis, daar moet je snel van af. Met weinig zorgen..
'Voor zoveel mogelijk geld. Dus adverteer je een huis
daar, waar de meeste mensen zoeken. •
\
'TIPS worden'dagelijks bekeken door zon één komma
twee miljoen mensen. En daar zijn heel wat huizenkopers bij. Allemaal mensen die weten waar ze moeten
zoeken. Plaatst u een FOTOTIP, dan zit u op de eerste
rang. Even bellen, en u staat riant in de krant! ;

:

'

,

•:

,-.

:

woonkeuken mcl. vaatwass.,
kookplaat, afzuigkap, droogtromm., grill, oven, koelkast.
Ben.: dubb. beglaz., kelder. !e
verd:.2 gr. slaapks m. vaste
kastenwanden,
wast.'+: .
badk.m.bad, douche, v.w. 2e
veid: 2 slpks m.v.w., bergzolder. Vr.pr. ƒ 285.000,- Inl. via

"v.:-

;j;.

i

IPiipi

onze kantoren of via uw eigen
NBM makelaar. Makelaarskantoor Assink KOERSEL&

MAN 8.V., Hoofdstraat 104 te
Velp. Tel. 085 617023 of Wilhelminaweg 47 te Dieren tel.
08330-19030. '.■-.' •..,-.; R34
-

■

Buitenland

in Denia, Moraira en Benidoleig S bieden
wij
GRONDSTUKKEN
m.
zeezicht ■ aan, v.a.' Sp.Pts. 800 p.m2. Villa's
met 2 sl.k. v.a. ca.
ƒ 50.000. Voor gratis documentatie: - Expl.mij. J.
Rotgers ■ 8.V., Abeelstr.
68, 3329 AE Dordrecht.
Tel. 078-160044 : R3B
v

-

-

+

Enschede

;

Costa Blanca

;

m

In Zuid-Frankrijk in

Vernet Les Bains

Te koop aan dé rand van Enschede, rustig gelegd
luxe VAKWERKWONING bj. eind '78 met garage en
zolder.
''"■ n; ." "'.'"!'..'" £»!■-•
Ind: ruime entree -m. open hardhouten trap.
schrootjesbetimmering, ' garderobenis; ; toilet 'e"
berging. Ruime keuken met aangr. berging, livi"3
45 2 met open haard en origineel houten'pi*
fond, aangr. tuinkamer. Geheel belegd met boerenplavuizen. 1 e verd: gr. ouderkamer met zonnehemei, 2 ruime. si.kam., luxe betegelde badkam»
met ligbad, 2e toilet, aparte douche, gr. overloop
met j lichtkoepel. Onder architektuur aangelegd'
tuin, omgeven door Heras hekwerk. Totale grondopp. 425 m 2. Vr:pr. ƒ 349.000,- k.k. '-.:■:
±

m

■•

Ter bezichtiging na tel. afspraak. Króoshooplanden 20 Telef. 053 5 764106:. : ; R33
Juiste bewoner gezocht voor
unieke HOFSTEDE. Tel.

in de oostelijke Pyrene- 05293-2433.
. •
R33
op 50 km v. Perpignan, warme en qua kli- a Friesland
maat gunstige plaats
met
constant OLDEHOLTMADE (Fr) z.g.orivrijwel
zon.
gar. gr.
derh. vr.st. woonh.
In een onr. goed van ho6,1 are, md.: kam., keuk., hal,
ge . kwal., omvatt. 42 2 sl.k., 2 zold., w.e' douche,
app.
f,'.:/ . tel. 05610-8330 na 18.00uur.
eën,

Zierikzeegg

-

NIEUWBOUW TE ZEELAND
Op korte termijn op te leveren herenhuizen in Zeeland, rustig
gelegen 2 onder 1 kap woningen te Lewedorp, Kamperland.
Rijzen vanaf ƒ 178.000.-v.o.n.

-

-

-

-

:

m

<.•

••

+

o.a. ligbad, douche en v.w.;
woonkamer met 0.a.. open
haard; open keuken; bijkeuken; verd.: overloop en 3
slaapkamers. Dit huis zal u
verrassen door zijn grootte en
mooie • afwerking. Aanv.: : in

-

"

Verhuizer^

boiler. Ind.: souterrain; beg.gr.: hal; toilet; badkamer met

overleg.
Vraagprijs
ƒ 149.000,- k.k. Inl. C.MX.
Breda 076-142145.
R2B
T.k. WAGENBERG (N.Br.),
vrijst. woning 450 3 inhoud
m. berging, rijpad en achtertuin op 256
2 grond. Direkt
te aanv. Vr.pr. ƒ 175.000. Tel.
Kerkstraat 17, tel. 01693
■■'■•■
1547.
R2B
T.k. te RUCPHEN (W.Brabant)
5 min. van bos en heide, semigrote schuur met
bungalow
o.a. 2 paardenboxen en buitenmanege, tot grondoppervl.
2.25 ha. Pr.n.o.t.k. Geen mak.
kosten. Tel. 01654 -1559. R2B
ZEVENBERGEN: Patiobungalow met zwembad en inpandige garage, 3. sip. kmrs,
badkmr/ligbad, open keuken
en open haard. Plantenkas en
verwarmd zwembad. Koopsom ƒ 345.000,- k.k. Noorlander en Van Veen : Mak.
O.G.b.v. Zevenbergen 01680
R2B
26550/24474.
ZEVENBERGEN: Zeer exklusieve bungalow (moderne uitvoering) met 3 slp.kmrs, inpandige garage, open keuken
en open haard. Goed gesitueerd, bouwjaar 1978 Koopsom./ 450.000,- k.k. Noorlander en van Veen Mak.O.G.b.v.
01680
Zevenbergen
26550/24474.';
R2B
ZEVENBERGEN: I Middenwoning met garage, 3 sip. kmrs,
zolderkmr.badkmr/ligbad.o- pen . keuken open haard.
Koopsom
ƒ179.000,- k.k.
Noorlander en van Veen
M 3k.O.G.b.v.Zevenbergen.',".'
01680-26550/24474.
R2B
ZEVENBERGEN: Middenwoning met, 3 . slp.kmrs, zolderkmr.berging.badkmr met
ligbad, veel extra's, koopsom
ƒ 155.000,-k.k. Noorlander en
Van Veen Mak o.g.b.v.Zevenbergen 01680 26550/24474..
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Industrieterrein
Nieuwbouwbedrijfsruimte

mét

aangebouwde luxe

semibungalow,: grond; en ' parkeerruimte, gelegen
aan de rand van Zierikzee.
Ind. bedrijfsruimte (120 2) met toegangsdeur van
4 x 4 m, bestaande uit: werkplaats met smeerkuil,
magazijn, kantine, zolder, toilet, kantoor.
Woonhuis bestaande uit: hal met vide, open trap,
woonk. met open haard, zeer luxe keuken met in-bouwapparatuur,. bijkeuken,' slaapk., luxe badk.
met ligb.', dubbele wastafel, enz.
Verd.: overloop, berging, 2e badk.'met'douche;'2
•
slaapk. met balkon. •■
De bungalow is geheel voorzien van gas cv., dub-:
bele beglazing, hardhouten kozijnen, enz. Het gehele object is afgewerkt met duurzame en Juxe
materialen. De totale . perceelsoppervlakte be550 m is
draagt 1375 2 eigen grond waarvan
bestraat. De mogelijkheid. is aanwezig, een i aangrenzend perceel grond van ruim. 1500 2 bij te
kopen, dit perceel mag. voor, 70% bebouwd: worden.' N.b. wirpremie en kleinschaligheidstoeslag
,
,
zijn mogelijk. Vr.pr. ƒ 450.000,— k.k.; -■:
MAKELAAR KORSTENBROEK, Zierikzeei Ppsstraat
53. Tel. 01110-2286.
R 27

m

":-•"

':

:.

Ind: ruime hal, living met open haard en open keuken, ie
.verd. 3 ruime si. kamers w.v. 1 met balkon, badk. met ligbad
■'
'■"■en 2e toilet 2e verd. berging en 4e al. kamer.

Vraag meerdere Inlichtingen bij

-

B.V.
GROOT WONINGEN
[pi
DE
01830-32400/31253
jB
Gorinchem Kruisstr. 4.
tel.
I
K.N Sieeuwijk Larikslaan 32. tel. 01833-1840
''

.

Vittgont
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Zeeland gaat dicht!? Nu nog
unieke kans op het wonen in
een luxe semi-bungalow op
ca. 500 2 grond, geh. vrijst.,
tegen < een, redelijke ■ prijs in
's-Gravenpolder, 50 automin.
van R'dam-Z., 15min. van het
Veersemeer : en 5 min. van
Goes. Interesse? Bel 01103
:
1979. •
R 27

I

-.'- :

m

Dit pand biedt o.a. een woonkamer van 70
2 met
; vide en open haard, keuken met luxe iprichting,
, badkamer met ligbad en aparte douche.' 4 flinke
slaapkamers met mogelijkheid tot uitbreiding van
' slaapvertrekken. In een apart gebouw zijn de verwarmde paardenboxen en fraaie sauna ondergebracht. Het totaal grondoppervlak is 5570. m2,
ï Zwembad met zuiveringsinstallatie. De situering en
' entourage
maken dit objekt bijzonder'geschikt
1 voor paardenliefhebbers en voor hen die "buiten"
:;'.■'-.
willen wonen.
j Een uitvoerige omschrijving met foto's doen wij u
gaarne toekomen.
DE KOEPEL 8.V., Dr. Brabersstraat 22, Roosendaal,
. tel. 01650
40150. Buiten kantoortijd: de heer R. A.
J.M.Claerhoudt, te 1.:01650-36778.
R2B
KLUNDERT, mooie ruime WILLEMSTAD, Menno v. Coegunstig gel. hoekwon. met ga- hoornstraat 10, gelegen in
. rage op meer dan 300 m2eig.- bungalowwijk, luxe halfvrijst.
' gr.a/dVanPuttenstr. 18. Ind.: heren huis split level-type met
entree, hal, toilet, L-vorm. garage/hobbykamer,
goed
woonkam., ruime keuk. Verd.: bezonde tuin. De woning versl.k.,
3
badk. met ligb. 2e keert in perf.. staat v. onderverd.: zolderr. Diverse luxe en houd. Vraagpr. ƒ312.500,zoals betimmering, k.k. Voorts
35 objecten in
■ extra's,
eet.
plavuizen,
Kps. de prijsklasse van ƒ 80.000,-,
ƒ 197.500.- k.k. Inl. Nederlof ƒ318.000,- k.k. Vraag onze
BV,
Boom- foto presentatie. Makelaardij
Makelaardij
gaardstr. 2, Papendrecht, tel. Vastgoed W-Brabant B.V.lng.
078
150488, privé 078 P.' v.d. Erve (mak. tax. 0.g.).
R2B Tel. 01686 2208 en 01687
.151292.
R2B
-T.k.a. woonhuis in' BREDA 2442. ■■:
met
mooi gel. aan rand
bos 5 BAARLE-NASSAU vrijst. womin. van centrum 1 min. van ning met CV. Ind.: woonk. met
snelweg R'dam. Ind.: mooie open haard en open keuken,
woonk., keuken, bijkeuken, badk., aparte WC, 2 kamertkelder stahoogte, 5 sl.k., jes. 2e verd.: 3 sik.,
2400
badk., zolder, c.v. puntgaaf.
eig. grond. Koopsom
2
Tel. 076-614072. .'■
R2B ƒ 395.000 k.k. Inl.: tel. 04257
RECREATIEBUNGALOWS 8333. ; ' •
R2B
: t.k. in park „Hazeduinen" te
BAVEL, Schoutenlaan 4. HalfPutte (N-Br) op 40 min. van de vrijst. herenhuis met CV., gaRandstad, op circa 600m2 gr. rage
berging Bwjr. 1973.
- Ind.: ruime woonk., met open Ust.
afw. niveau., Ind. o.a.
.' haard en vide, aangr. keuken
L-vormige woonkamer open
. met inb.app. luxe badk., toilet,
haard plav. vloer, ruime keu3 sl.k., compl. inger. voor 6 ken; 3 si. kamers, badkamer,
pers. en k.t.v. Geschikt voor balkon, 2e verd.: gro sl.k. met
permanente bewoning. Pr. dakkapel,' veel bergruimten,
vanaf ƒ145.000.- k.k. Info: koopsom ƒ 360.000,- k.k. Inl.
Heintz. tel. 01645 3255 in het van Opstal Breda tel. 076
weekend op het park Haze- 135757.
R2B
duinen (kant tel. 010
TERHEIJDEN,
Randgemeen180100).
R2B te
Breda.' ca. 30 automin.
: WILLEMSTAD. Stadsedijk 54.
randstad, 2/kap met inp. gaherenhuis,
ouder
vrijstaand
rage. Bwjr. 1975. Ind. o.a. lidegelijk gebouwd, royaal van ving 38 m2, eetkeuken, 5
afmetingen met garage en slaapkamers, badk., perceelsberging op 503 2 grond. Evt. grootte 322 m2, uitstekende
met royale bedrijfsruimte te- situering aan brede laan.
gen extra koopsom. Prijs op koopsom ƒ 265.000,-. Inl. van
aanvraag. Mak. vastgoed Opstal makelaardij 076
Noord-West Brabant 8.V., Ing. 135758 of 01641 3537 (eigeP. v.d. Erve (mak. tax. 0.g.). naar).
■ ■■■>■ R2B
Voorstr. 28,> Fijnaart. Tel.
01686-2208 en 01687-2442. OSSENDRECHT. Calfven op
4500 2 gelegen, vrijstaand
OOSTERHOUT. In een van de herenhuis, met dubbele gara• betere
wijken (uitsluitend ge en grote schuur. Ind.:
-koopwoningen) Dommelber- woonkamer, slaapkamer, mogen Zuid aan de Rijksweg derne keuken, bijkeuken, tusBreda-Utrecht gelegen fraaie senkamer en toilet. 1e verd.: 3
helft van 2.0.1 kap met garage slaapkamers en badkamer.
- op
440 2 grond. Tuin op Boven het geheel bevindt zich
ZW, evt.' mogelijkheid voor een 'vliering.
Vraagprijs
kantoor aan huis. Grote L-WK ƒ725.000.- k.k. V.d. Steen
. met openhaard, open keuken, Vastgoed.o7B-183300.
R2B
bijkeuken, 4 sl.k., fraaie badk.,
met
-tussenwoning
CUIJK,
veel bergruimte. Kan evt. snel
betrokken worden. Vraagprijs voor en achtertuin grote kaƒ 268.000,- k.k. Voor ml. Vast- mer,. grote keuken, c.v. badk.,
zolder
goedmij. De Baronie BV tel. 4 ■ slaapkamers,
01623 -16360 Zat. privé 076 ƒ142.000.-' k.k. tel. 08850
.
R2B
R2B 177387.
657489.
.
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Vestiging als
|
particulier in Spanje \'

-

-

aan de rand van uitgestrekte bossen en heidevelden, evenwel op enkele km afstand van Roosendaal-centrum::.

>

'.Belangrijk

±

-

Wie een huis wil kopen in Spanje moet

-

m

±

2, koopsom ƒ 160.000,— v.o.n. Tel. 01607
R2B
.
,
■
.

in Westkapelle!

,

Prinsenbeek
|

•

-

Meeus Makelaardij B.V.

Willemstraat 13 Weda tel. 076
b.g.g. 141033-142379-140930.
Te koop in

!

:

-

•

tras

-

*

I Koopsom inkl. garage ƒ 410.000 k.k.

+

i

Luxe 5 kamer-appartement, gelegen in Residence
„Princenhaghe".. Ind.: Luxe entree/gang, toilet,
woonkamer 53 m 2, 4 slaapk., balkon op Z., kompl.
luxe badk. en keuken. Voorzien van cv. en div. ex-

■

:'

>.

-

.

|

-

I ■ i

'v
!;•

-

;

<-,

'

f CV. 3

-

+;

.

kap woning met garage en tuin.van 600 m 2.
slaapk. en complete badkamer en zolder.
Spoedig te aanvaarden. Prijs ƒ165.000.- k.k. BeI zichtigen: zaterdagmiddg van 2 tot 4 uur. Eikenlaan
146, Oosterhout. Tel. 01620 51837 of 076 139880.

5.2/1

+

-

-

;

■

-

/

St.-Maartensdijk

Blauwstraat/Korte Veste
; eerst dit boekje lezen /;
;;;
(Nieuwbouw) Zes nieuwbouw-premiewoningen ;'
in het centrum met tuin,'
berging en gas-c.v.' Deze
woningen bevatten o.m.
woonk. ■ met open keuken, badkamer met dou- de meest
recente,'officieuze uitgave ,7 '■» ;-v. K
che en 2e toilet, 3 slaapapril U' vindt hierin alle juridische informaties óver aan.
kamers.' : Opl.
,'i
1980.. • Koopsom i vanaf koop van onroerend goed enz. enz.; ..■
ƒ .136.613 all. in (geen Dit boekje is het begin om vooraf volledig geinfor.
meerd te zijn, alvorens onroerend goed te kopeh.
',•
makelaarskosten)
Stort f| 10,- op postgiro 405858 t.n.v. Royal R'ési.
C.M.K."-o Breda 076
R27 dence, Amsterdam. Wij sturen u het per omgaan,
142145.
de franco thuis:
■
BURG-HAAMSTEDE. Perfect
onderhouden
hoekwoning
met fraai aangelegde tuin en
schuur. Ind.: hal, woonk., keu35, 1017 ZT AMSTÈr.
ken, 1e verd.: 3 slaapk.; badk. Nic.
:i
' ''\ ;:.
met douche. 2e verd.: (vaste
■••'DAM-"
wotrap), slaapk., berging. De
020-254011 of 245653 :|
ning is voorzien van gas cv.
Schroten plafonds, veel inge- Vraag NU onze gratis info-map over de COSTA
bouwde kasten, enz. Vr.pr. BLANCA
.
v/
f 165.000,- k.k. .Vrije, vestiging. Kopers - betalen geen Direct opleverbare. villa's,. bungalows,
mak.courtage. Mak. Korsten- appartementen. Speciale zondag-serW
broek,olllo-2286.
R3jj
R27 ce: geopend van 12.00-16.00 uur.
ZIERIKZEE. Goed onderhouden woning voorzien van gas
cv. met schuur en tuin gelegen aan de rand van Zierikzee. Ind.: entree, woonk. met
open keuken, slaapk., douche. Verd.: overloop, 2 slaapk.
Vr.pr. ƒ 95.000,- k.k. Vrije vestiging. Kopers betalen geen
mak.courtage.. Mak. Korstenbroek. Tel. 01110-2286. R 27
OVEZANDE, 20 km. . van
Vliss./ Middelb., riante vrijst.
bungalow, goed geisol., zeer
luxe, 4 kam., compl. eiken
keuk.,
veel ;■.-: extra's.
ƒ 295.000,-k.k.01195-605.
R27
Öp Zuid-Tenerife b.t.k.: mooie appartementen aan
THOLEN/ST.PHILIPSLAND: zee en laagbouwwoningen v.a. ƒ 67.300. : V .
Prijzen BEZICHTIGINGSVLUCHTEN- EN VAKANTIEBOEKINBoerenwoninkjes.
resp. ƒ 52.500.-. ƒ 57.500.-. GEN. HEDENAVOND VOOR HET NIEUWS VAN
ƒ 65.000.- en ƒ 70.000.- k.k. 20.00 uur op Ned. 2. v ; ■ .
Inl.: Rijnberg Vastgoed. Telf.:
TV-reclame
01667-788-078-121812..
; ■'■
'.:
•■-•-•■
R27 Inl. tel. 010-504093.
fi3B
ST.PHILIPSLAND: Hoekwoning met.. hal, woonkamer,
Zuid Frankrijk;
keuken, bijkeuken, douche/ FRANKRIJK Van particulier
wc, 3 si .kamers, garage en aan particulier te koop in
van Beziers
schuur,. voor en achtertuin. Grasse (Zuid-Frankrijk): een Ter hoogte
80
km.
op
zeer
villa
royale
vrijstaande
landinwaarts.ligt
Mooie zogoed als nieuwe woi met zeer een fraai perceel grond
ning. 45 min. rij-afstand van zuidelijke helling
terras op het zuiden en van'66oo m 2, gel. aan
• Vraagprijs groot
Rotterdam. .
landweg "en
beekje.
ƒ 130.000.- k.k. Inl.: Rijnberg kleine tuin, gelegen in NederFraai begroeid met gas.
zeer
villawijk.
Indeling:
landse
788/
Vastgoed. Telf.: 01667
bossen en meren
078-121812
■ R 27 grote salon met open haard, Nabij
eetkamer, volledig geinstal- gebied. Geschikt vóór
ZEELAND. In een welvarend leerde kitchenette, 3 slaapka- caravan enz. Pr. slechts
dorp gelegen knusse 2/1-kap mers, badkamer, .2 douches, 2 f 6500.-. Inl. tel. 070
woning met cv. en garage. w.e.'s electrische verwar- 555377/548748,.
foB
Mooie sfeervolle woonkamer ming, barbecue, ruime kelder,
aparte eethoek met balkjes, twee parkeerplaatsen, op 300
;
open haard. Sanitairgroep en meter van winkelcentrum. Getevens de keuken, alles keurig deeltelijk gemeubileerd. Prijs Het. boekwerkje. "Vestibetegeld. Boven 2 slaapka- fl. 260,000,- Inf. dagelijks tel. ging als particulier in
mers ƒ 106.000,- Inl. Rodelko 09 33 93 706642 of onder Spanje" is onmisbaar bij
b.v. Kade 23 te Veere tel. no.D 53305 van dit blad. R3B aankoop van onroerend]
goed in Spanje. Het;
01181-555 of 01102-2809.
wordt u per omgaande'
Zeeland, KORTGENE, zeer Koop nu de prijzen laag zijn, toegezonden na storting)
riante 2/1 kap woning met uw voll. inger. luxe app. of stu- van ƒ 5,— op postgirdi
grote garage en flinke tuin op dio in België (de Haan) kust- 3148139 tn.v.Expl. MijJ
het Z. Ind.: hal, toilet, kamer, streek. Gespreide bet. moge- J. Rotgers B.V. Abeeli
keuken,. 4 sl.k., badkamer.
straat 68, Dordrecht. Tel;
doe. Tel: 040
lijk ml
Vaste pr. ƒ 165.000,- k.k. I. 448551R3B 078-160044.
R35
•
Boot, Kortgene, tel. 01108
R27
234, niet.op zondag.
ZUID-WEST lERLAND, praclv
tig. gel. bouwkavel met bouwvergunning. Interessante be/>* :
o Gelderland
leggingsobjecten. Div. woninSpane, gen, farms, nieuw/oud. Vraag
HARDERWIJK Kranenburg In. Frankrijk, ;
documentatie bij ons en vlieg
g.o.h. tussw. grote tuin o.h.z.
Portugal enz.
eens mee! Ir. buro Goedhuis
Blijv. vrij uitzicht, md: wnk. hal
De
Haan
078- 153044. Ant.nr. 6.
B.V.
2e
2e
vrd
3
slks.
badk
kkn.
..." .
R3B
Papendrecht.
tlt., zldr.. 2 dr. pr. n.o.t.k. tel.
Verhuizingen
■
R34
03410-14820.
2950 HA Alblasserdam COSTA BLANCA, omgeving
Postbus 3333
Edi- Alicante.t Bungalows, apparT.k. in j NIEUWDIJK-DIDAM,
vanal
etc.
tementen;helft van een dubb. woonhuis sonweg 33. Tel.. 01859
ƒ 23.000,-. Direkt van eigemet cv., grote woonkam. met 3333 Telex 29333
openhaard, 'open keuk., 3 -Tel.nrs:' vestigingen: Ma- naar, dus nergens goedkoper.
bezichtigingssl.k., douche, toilet, berging drid: 7349320 of 7336084 Wekelijkse
en garage, gr. tuin. A. Dries- Alicante: 264271, Malaga vluchten. Cofirh, Bergweg
010 ■
"; Lissabon 265, Rotterdam.' Tel.
sen, ■ Liemersweg r '3o, ' tel. 217757,
R34 2680264, Algarve (82) 673333- "■' 206611 (ook weet-.
08362-4739.'■'> -■
R3B
52426, Parijs 2028088, ends).
Te Koop: VELP PRESIDENT
■■■:
.
-3821
privé Spanje. BUNGALOWS 30 milKENNEDYLAAN 9 Helft v. poste
5440432, Nice 770303.
le all-in, Nebig, 02207 -40387
dubb. woonhuis m.'bedrijfs;■".:■
R3B /14627.. .
■ s-m
ruimte (50m2) en vrije tuin op
zuid-oosten.. Ind.: hal, toil.,
woonk.m.' eiken parketvl. en g Overijssel
o.haard, eetkamer m.o.haard,

m

-

'

.'/;

+

Residence"Le
Solarium"

Inl. (68) 05.57.08 of
Soficop, 2 rue de la
Néva. 75008 PARIS
.

WOON/WINKELPAND, Te Koop: lERLAND,

centrum Zierikzee, m 5 ka-

merwoning, opp. winkel 90
m2, vr.pr. ƒ 215.000.- k,k.
geen mak. tel: 01110 4 758.
■
■
R27
Leuk HUISJE in rustig klein
half uur
dorpje in Zeeland
van R'dam. lage prijs. Br.o.nr.
D 53347Bur.v.d.Blad.' R 27
-

±

TWEEDE

■

• ;

;■'

7

EXLOERMONB

(Dr), een jaar oude semi-Mj
galow, grondopp. ; 1226 m
vrij'uitz. Dir. te aanvaarde»

Vraagpr. f 220.000,-.*.K. T«
05919-9072. : '■;."• ■"■-■- ■'-.«*
■■:: -:--g^

Fpto-Köop is nieüvfc

zijn nog enkele.app. in
studiovorm of 3 vertrekk. vrij, keuken en inger. badkam., privé par' ;
king.
:•-•;■ •
Oplevering april 1980.'

(766.02.74).

h Drenthe

~bDiversen : -;J>; ■ :.-■:■ :-'\: ;■--":.■■;,:i-..,'

p

|b Onroerende goederen aangeboden
laNoord-Brabant

+:

-

■

|

IONROERENDGOEDTIPS

Verb.' halfvrijst. woonhuis, 3
slaapk. gelegen in oud stadcentr. Voorstr. 34 ROOSENDAAL N.br. Tel. 01650 51937
ƒ 150.000,-.-J?> V ■'>' .'•- R2B
BERGEN OP ZOOM, ■> Wijngaardstraat 4.' Geheel gemoderniseerde s woning ■ nabij
centrum. Tel. 01640 35889.
ZEVENBERGEN, ■:■, Watermolen. Een leuk huis vol mogelijkheden, gunstig gesitueerd
aan de Watermolen. Ind.' ruime hal,- woonk.. met, parket,
keuken, 1e verd.: 3 slaapk.,
moderne > badkamer met ■2e
toilet, 2e verd. overloop, cv.
ruimte, hobby/studeerkamer,
tuin. Vraagprijs ;•ƒ 145.000.k.k. Cura Makelaardij en assurantiën, Molenstraat 3,-4761 :
(Kompleet ingericht!)
CJ Zevenbergen, tel. 01680hebben wij voor u kompleet inge■.;■■•-25920.:
R2B Bii Westkapelle
Inclusief kleuren-tv.
richte appartementen te koop. tennisbanen,
zwemZEVENBERGEN. De Knip. Ze liggen vlak bij zee. Er zijn
Aan autovrij wandelpad en bad met kleuterbad, midgetgolf etc. De pnjzen zijn
blijvend vrij uitzicht.•:* Riant va f 121.500.- v.o.n. Erfpacht ƒ 83.- p.m. Wie zijn
2-onderl-kap herenhuis met appartement wil verhuren, krijgt van ons een huurinpandige garage met fijne garantie van liefst ƒ 10.000 p. jaar.,-,,
tuin. Grote living, open haard,
en gratis dokumentatie bij:
massieve Briiynzeel. parket- Vraag inlichtingen
vloer, thermische beglazing, 4

■

T.k.' 1 TUSSENWONING.

.
met NIEUW-VOSSEMEER.: Hoogaanbouwkamer en keuken,' 3 te 8, Gemoderniseerde wosl.k.'. +' douche,; vaste trap ning met o.a. hal- ruime L-vornaar zolder.
cv. en grote mige ; woonkamer. ■ met
berging.", Prijs op : aanvraag. schoonm.w.wanden) en balkeukenOrionstr. ■ 10,'' Dongen,"■ tel. ken plafond- dichte
'■
01623-16437.
■ . R2B douche- 'V 3 **, slaapkamers.
Schuurvanca.7x7m.OpkorOOSTERHOUT(NB). Te koop te term. te aanvaarden, koopin aanbouw zijnde 5 dubbele som ƒ 91.000,- k.k. Inl." van
herenhuizen, type 2 onder. 1
Opstal makelaardij o.g. 8.0.kap m. vrijst. garage op ca. 200m01640-42350.
R2B
300 2 grond. Gunstig gele2/1
gen I. Dommelbergen-Zuid. PRINSENBEEK-Helft;
Laatste mogelijkheid tot vrije kap-woning in L met eiland
vestiging in deze gemeente. o.h. keuk. m. bijkeuk. 3 sik.,
Zeer solide bouw en afwer- badk., ligb., douche, 2e toil.,
king. Direct te i aanvaarden. vaste tr, 4e sl.k. dakk., zold.,
L-vormige woonk., gr. keuken cv., zon, tuin, privacy, gar.opp
365 ■-. m2
en bijkeuken, 4 slks., gr. luxe carport.
badk., 2 toiletten., > c.v.-gas. ƒ 345.000.- k.k. Tel. 01607
Koopsom ƒ 305.000 v.o.n.
Makelaardij Van Wel BV. Dor- STEENBERGEN eengez. wodrecht, tel. 078-139600. R2B ning met 2 sik. gr. woonk. uitgeb.keuken.Dir.te '■'■
aanv.
Zoekt U een koophuis te ƒ 75.000,- Inl. Visserstr.
41,
'S-HERTOGENBOSCH of wij- tel. 01670-65552.
R2B
de omgeving? Kopersmakef
laar Smulders, Vugtherweg 25 DONGEN, half vrijst.woning
gar.
berging, 255 m2
Den Bosch, tel. 073 132953
behartigt uitsluitend de belan- grond, ruime voor- en a.tuin,
gen van kopers. "■-'■. R2B doorzonkamer, 3 sik. en douche. Inl. na 18 uur 01623
STEENBERGEN. Duivenvoor- 13804. '
R2B
■
de 10 Half-vrijstaand woonhuis , met garage/berging. WEST-BRABANT/DINTEVoorz. van c.v.-gas en gasboi- LOORD: Dijkwoninkje, zeer
ler. Bouwj. 1975. Grondopp. geschikt voor vrijgezel of jong
. Vraagprijs
229 m2. Grote ommuurde echtpaar.
achtertuin. Ind.: beg.gr.: hal ƒ 60.000,- k.k. Rijnberg Vasten toilet; woonk. van ruim 30 goed. Telf: 01667 788/078
2; open keuken; 1e verd.: 121812.
'■ -■■■*-'•*■■?■:■:■ RPB
moverloop;
badk. met o.a. ligb. T.k. in BERGEN OP ZOOM.
en 2e toilet; 3 slaapk.; 2e grote tussenwon. m. 4 st.kam.
verd.: via vaste trap, zotderBadkamer, cv., gunstige
berging en 4e slaapk. Aanv.: ligging, aanvaarding in overin . overleg. ;: Vraagprijs leg, kan spoedig. Koopsom:
f 159.000,-. k.k. Inl. C.M.K. ƒ 170.000.- k.k., -01640
Breda 076-142145. - R2B 42058.
'
. -.■■■■■
R2B
OOSTERHOUT. Wij verkopen '\ BOERDERIJ, met 4000" m2
onze gezellige, ruime hoek- grond, gelegen in klein dorp 6
woning, bj. '75 met veel ex- km. ten zuiden van Breda,
tra's f 163.500,-Kom eens kij- moet gerenoveerd worden.
ken ofbel even 01620 51046 ƒ 250.000,-: k.k. Inl.: 076
(bgg. 53191)Basielhof 125.W 656448, b.g.g. 613823.
R2B
■•■•■'•, .-.v:u*
•
R2B I' ■':•■
-g Zeeland
:
;
HALSTEREN Rode Schouw
95 Ruime patiowoning (433 Van particulier te 'S-GRAm3) met vrijstaande gar. an- VENPOLDER, bungalow met
nex hobbyruimte, voorz. van garage, bj. 1977 op 1e stand
gas-c.v. en gasboiler. Bouwj: met 450 2 eigen grond, div.
1974. Grondopp. 198 m2. extra's, f 250.000.- k.k. Geen
Achtertuin op het zuiden met mak.'courtage. Tel. 01103 '
pergola. Ind.. beg. gr.: I hal; 1998. :
■-.R 27
woonk. van
40 m 2 met o.a.
Zeeland.
WOLPHAARTSopen haard en ' schuifpui; DIJK,
keurigenettetussenwoopen keuken; 1e verd.: overloop; badk. met o.a. ligb. en 2e ning met voor- en achtertuin.
toilet,, kamer, keutoilet; 4 ruime slaapk.; 2e Ind.: 4hal,
verd.: zolderberging. Aanv.: in ken, sl.k. I. Boot, Kortgene,
overleg Vraagpr. ƒ 199.000,- tel. 01108 234, niet op zonR 27
jdag.- • k.k. Inl. C.M.K. Breda 076
142145.
R2B
FIJNAART. Steiledijk 6. Landelijk
gelegen vrijstaand
woonhuis met grote schuur
240 2). De tot.
(vloeropp.
grondopp. bedraagt 4.000 m 2.
Het woonhuis omvat: kelder;
beg. gr.: hal; slaapkamer;
L-vormige woonkamer; keuken; toilet- en doucheruimte;
berging; 1 e verd.: overloop; 2
slaapk.; -zolderkamer; . '2e
verd.: vliering. Aanv.: in overleg. • Vraagprijs ƒ 265.000,k.k. Inl. C.M.K. Breda 076
142145.
R2B
HOEVEN. Halderbergselaan
13. Mooi gesitueerd vrijstaand
woonhuis met garage, voorz.
van c.v./olie, spouwisolatie
en. ged. thermopanebeglazing. Bouwjaar 1937. Grondopp. 1.071 m 2. Ind.: provisieen stookkelder; beg.gr.: hal en
gang; kantoortje; woonkamer
van
40 m2; woonkeuken;
ie verd.: overloop; doucheruimte met o.a. v.w. en 2e toilet; 4 slaapk.; badk. met o.a.
ligb.; 2e verd.: zolder. Aanv.:
Vraagprijs
in. ' overleg.
ƒ 375.000.- k.k. Inl. C.M.K.
Bredao76-142145.
R2B
KLUNDERT, Van Puttenstraat
41. Goed onderhouden eengezinswoning met berging en
garagebox. Voorzien van
c.v.-gas en gasboiler. Bouwjaar 1972. Grondopp. 140 m2.
Ind.beg.gr.: . hal; toilet; open
keuken; woonkamer i
28
m 2; 1e verd.: overloop; badkamer met o.a. ligbad, 2e toilet
en dubbele wastafel; 3 slaap;; V?
kamers; 2e verd.: (via vaste
J . ,/
V
trap) zolderberging en 4e
>';■>

R3B

Zoekt u een koper öf huurder voor uw hois? wntj
zelf" een ander huis . kopen? i "Foto-Koop, 6«"
nieuwe mogelijkheden. Vraag om toezending yjr
onze geïllustreerde - introductie-aanbiedingen
overschrijving van ƒ 3,00 op gironummer. 97475
jg
t.n.v. Studio Nijhof, Bennekom. ;
..—■■■

«JZ

,

Op 35 min.

■„

v. R'dam. 60 aanb.

8M Cork op' Goeree Overflakkee

+

city, 7M Kinsale Bungalow op Schouwen Duiveland. Gratis
ca. 2000 m 2. Ind. 4 sl.kamers, FOTOWONINGKRANT. . Jonzitkamer, geriusO.G.olB7o-4844. R39
keuken/dining,

laundry room badkamer,' gaVraagprijs
'•'■■ en v' cv.
ƒ 38.500,-.'- Vloerbedekking
en gordijnen inbegrepen in
prijs. Inlichtingen Tel. 010
. R3B
764817..

rage

-

U.kunt uw TIP telefonisch
opgeven dagelijks van 8.30
tot 21.00 'uur. . 20. lijnen
staan voor u gereed. Bel
..
•
010-11.92.00

.

''-.r.t- V,

vrijuit;-

ZATERDAG 9 FEBRUARI 1980/HET VRIJE VOLK/25

Ziekenhuis

- stofwissedarmstoornissen,
lingsproblemen en nieraandoeningen. .',/.'■
.;'■ V ' :";-}■;;>'■«
„Het is een hele kunst om het
vol te houden,", zegt mevrouw J.
K. van Vuure, die de zaken rond
deze patiënten regelt. Zij vormen de 'moeilijke gevallen', die
via de drie afdelingen van interne geneeskunde bij des ;.'balansafdeling' terechtkomen:vier
kamers met maximaal vijf patiënten. En 'n wachtlijst tot april.
Dr. J. H. P. Wilson gaat over
de dikke mensen. "Er zijn erbij
die weinig eten, moeilijk afvallen en makkelijker aankomen
dan de rest van de bevolking.

Een aangeboren afwijking, wellicht. Maar verder zijn er natuurlijk 1001 redenen waarom
een patiënt een patiënt wordt.
En nog steeds geldt: elk pondje
gaat door het mondje." ■
Het lelijke woord is 'vreten',
maar dat zul je een arts niet hozeggen. 'Vriendelijker
ren
klinkt: onze voedingsgewoonten
deugen niet. Om de ernst van de
situatie toch stevig aan te zetten
zegt dr. N. M. Kramer: „Volgens
een recente statistiek eet de Ne-

derlander tweemaal zoveel vet

als goed voor hem is." En Wilson
komt met een rattenverhaal: ~,•/,
„Geef je deze dieren gewoon
rattenvoer, dan blijven ze in
goede conditie. Als je dingen uit

de plaatselijke cafetaria voor zehaalt en bijvoorbeeld koekjes,
chocola en kroketten in de kooi
legt, dan worden ze snel dik.
Geef je ze later het gewone voer,
dan worden ze weer normaal." '
zijn geen ratten,
maar met minder eten zouden
we ons een stuk beter voelen. In
Engeland heeft dr. Alan Howard een dieet bedacht, waarmee dikke mensen snel kunnen
vermageren. In Dijkzigt past
men dit 'hongerdieet ook toe.
Mensen

Streefgewicht
„Het zijn mensen die niet bedlegerig zijn, maar die door hun

Dijkzigtartsen

stellen voedingsbalans samen

Eerst
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gewicht soms van véél dingen
tegelijk last hebben.
Last van hun rug, van hun gewrichten, .bloeddruk, hartproblemen dienen zich aan, de kans
op suikerziekte wordt groot.
Soms moeten ze voor een operatie snel afvallen. Je probeert
met een streng dieet en zonodig
medicijnen die mensen op een
streefgewicht te krijgen."
Dr. Kramer houdt zich met te
magere mensen bezig, darm
stoornissen • (plus diarree) doen
een volwassene van 80 kilo inkrimpen tot een schim van 40
kilo, binnen enkele maanden,
soms in weken „Op de balansafdeling krijgt zon patiënt iedere
dag' hetzelfde eten,. er wordt
precies bijgehouden wat erin
gaat en wat eruit komt. Je kunt
dan snel en nauwkeurig de werking van < medicijnen waarnemen, je kunt nagaan welke

kostbaarder en langduriger behandeling ; moet overgaan. Als
we erin slagen de patiënten te
overtuigen van het nut van hun
dieet voorkomen we veel extra
uitgaven in de toekomst.
Mensen die moeten vermageren krijgen een zeer . caloriearm dieet, het zogenaamde Howard-dieet: van . 300 calorieën.
Mevrouw Van Vuure helpt de
overige patiënten bij het samenstellen van hun dieet.

'

-

„Voor' de andere patiënten",
vertelt zij, "bepraten we wat ze
thuis gewend zijn te eten. Ze
schrijven dat precies op, en later
bepalen we wat ze hier gaan
eten. Ze moeten dan wel elke
dag precies hetzelfde eten en
drinken. Vaak. raad ik ze aan,
voor de broodmaaltijden meer
dan een soort beleg te nemen. Je
kunt die dingen de volgende dag
in een andere volgorde eten, zodat je toch nog enige variatie
hebt.
Het brood komt al die weken
uit de diepvries, is dus gebakken
uit hetzelfde deeg. Wie vlees eet,
bijvoorbeeld r'osbief, krijgt wekenlang stukjes van een en hetzelfde beest op zn bord.
,-

combinatie van voedsel en medicijnen het beste resultaat

geeft."
Dr. J. J. Braun, die het „ontkalken" van bot bij diverse aandoeningen bestudeert: „Zo kunnen bepaalde medicijnen aanleiding geven tot het verdwij-

Een nieuwe patiënt komt eraan, in de keuken verpakt diëtiste Henny van der Stel (23)

tientallen precies dezelfde maaltijden.

nen , van botweefsel, waardoor
botten . gemakkelijk i kunnen
breken. Andere medicijnen heb-
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je botproblemen bij dialysepatiwonderen worden verwacht,
enten kunt voorkomen. We ho- ,zegt dr. Wilson. Vermageren in
pen dank zij het werk hier, dat het ziekenhuis lukt best, maar
nu nog op het individu of op eenmaal thuisgekomen beginkleine groepjes is gericht, op nen de problemen. „Bijna alleden duur de gezondheid van maal krijgen ze een terugslag.
veel grotere groepen te bevordeWe proberen de patiënt zoveel
ren.",
mogelijk te motiveren, hij komt
zeker de eerste maanden, soms
jaren, geregeld terug voor conVoorlopig kunnen er geen trole. Aan de ene kant is de oor-

ben volgens de literatuur weer
een gunstige werking op de hoeveelheid bot. Je kunt nu in zeer
nauwkeurige
balanscondities
onderzoeken welke medicijnen
deze gunstige resultaten inderdaad geven."
Kramer zegt later: „Het zou
een enorme opluchting zijn als
■■

met.

zijn behandeling
geeft. .■ ' .
Er was iemand, die wilde elke
dag een moorkop tja, hoe krijg
je allemaal moorkoppen van dezelfde samenstelling, hetzelfde
gewicht? "
Ik raad de patiënten aan kleine porties warm eten te nemen.
Een vol bord aardappelen, doppers en biefstuk is bijvoorbeeld
de eerste dagen wel leuk. maar
de derde week, dan kijk je toch
wel anders tegen die drie dingen
aan. : En het móet op.- Je moet ze
wat moed inspreken, afleiden,
maar het blijft een hele opgave
voor ze."' :.:•".;.','■.'; i'v-n»ï™ .-«.V.'-i
De patiënt moet ook elke dag
dezelfde hoeveelheid energie
gebruiken., een half uurtje ta T
feltennis is best. maar dan élke
dag. Onze douches zijn niet te
heet. anders gaat de patiënt
zweten, raakt vocht en dus zouten kwijt. Van elk dieet wordt
ievóren gemeten wat er in zit:
alle koffie, thee. warme maaltijd en ontbijt gaat de mixer in
en dan wordt de brij geanalyseerd. We weten dan wat er "in
de patiënt gaat.
V-,
Wat er uit de patiënt komt.
urine en ontlasting, wordt verzameld. Onze wc's kun je niet
;'.';/.
doorspoelen.
\V
We hebben een soort moderne
plee, met twee gaten, de patiënt
wipt van de urine naar de ontlastingspot. Die ontlasting en
urine worden geanalyseerd. Je
kunt dan snel weten of een patiënt bijvoorbeeld de hoeveelheid
calcium in zn eten goed of
slecht oppakt. De patiënten mogen van huis alles meenemen,
waarmee ze zich kunnen bezighouden. Zo heeft een van hen
een spinnewiel in de kamer,
„Mensen die geen hobby hebben, daar moet je dingen voor
bedenken. Puzzelen, planten begieten, helpen de vaatwasmachine in- en uit te laden.
En op een dag mogen ze naar
huis. De een kijkt daar erg naar
uit. Maar een oude vrijgezel, hoe
zal die het redden? Die krijgt
het ' misschien moeilijk. Ook
voor mensen die de hele dag
langs de weg zitten, chauffeurs,
vertegenwoordigers, kunnen die
zich aan het dieet houden? En
wat denk je van huisvrouwen,
die weer voor het gezin moeten

..-,

'Je moet's weten hoe

:
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zaak van chronische ziekten
niet eenvoudig, anderzijds is er
een
chronische behandeling
voor nodig. Kramer: Je krijgt
hier alleen mensen die al in de
problemen zitten. 'Als je daar
niets aan doet, wordt hun conditie snel slechter.
•":::"'j
Hart, longen, bloedvaten en
gewrichten worden dan ; zo
slecht, dat je tot een nog veel

Tafeltennis
Wë kunnen geen vers fruit
geven, de ene appel kan van een
andere boom komen dan de andere, verschilt iets van samenstelling. We geven vruchtensappen, uit één krat. Wil iemand
een pilsje? Dat mag best, maar
dan iedere dag. als dat geen pro-

.-

koken. ,De kinderen komen
thuis met een zakje patat, moe-

der proeft er eentje, en voor je
het weet eet ze mee."

ze 'n dikke discrimineren'
hier aan tafel, nam een hapje en
zei: geef mij maar een zakje Howard. Waar ik het in het ziekenhuis moeilijk mee had, dat waren ,: komkommers. De diëtiste,
waarschuwde me dan: kom
maar niet in de:buurt van de
keuken, er liggen komkommers
Geweldig mens.
•**?!
| Hoe ik me nou voel? Ik moet
erg voorzichtig eten. Ga wekelijks nog voor controle naar het
ziekenhuis. Ik weet nu.wat ik
wel of niet kan hebben. Na een
paar verjaardagen eet ik een
tijdje lang die zakjes Howard.
Ik zal m'n leven lang móeten
uitkijken. •
"•'■>-■.'■', t^.vvrvf

„lEDEREEN was graterimager na de oorlog. Maar ik | was
aan het begin en eind van de
\
oorlog dezelfde. Dat had te den:
ken moéten geven. Na de ge„' boorte van onze laatste dochter,
23 jaar geleden, werd ik steeds
p flikker. Ik heb wel 's 106 kilo gewogen en ik ben maar 1.62 lang.
Ik heb tienduizend dieeten ge-,
volgd, zat in allerlei slimmingI, clubs en in allerlei ziekenhui\ zen. Niets hielp, totdat ik op die
balansafdeling van Dijkzigt
.
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Mevrouw Co van Gent (54) uit
I Spijkenisse, getrouwd, vier kinderen, was eigenlijk ruim twintig jaar ziek
en iedereen zei,
dacht of insinueerde dat zij teveel at. Pas nadat ze op eigen
initiatief, dankzij een tip van de

En verder voel ik me dus een
heel ander mens,, innerlijk en

'

-
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uiterlijk. Van m'n oude kleren

heb ik één stuk bewaard, de rest

is naar het Leger des Heils. Ik

schoonmoeder I vart de dochter

kook graag en ik kook nu lek-

van een buurvrouw, in de balansafdeling van Dijkzigt terechtkwam, kreeg ze te horen
Z wat er loos was. „Ik had een
verlaagd T3-hormoon, m'n verJ* brandingsproces
■f
v werkte niet
Z goed. Ik ben toevallig een hele
eter. Als ik wél gek was
Ijj kleine
geweest op veel eten, dan had ik
150 kilo gewogen."
■: '
Haar leven werd steeds moeilijker. „Ik lag de laatste tijd veel
op straat, ging gewoon door m'n
je
r benen heen. Die poten kun
, weggooien,
zei ik dan, daar
heeft zelfs het Leger des Heils
niks meer aan. Zeg je dat op een
zeurderige manier, dan denken
t, de mensen, die hééft wel wat.
Maar als je dat met een beetje
zegt, dan word je niet
1 zelfspot
serieus genomen.

kerder voor m'n man dan vroeger. Ik .weet waar de lekkerste'
bonbons te koop zijn. Maar ik
koop ze niet voor mezelf.
.
Sommige mensen zijn het nog
niet gewend. Als we samen op
straat lopen zeggen ze tegen m!n
man: Ha, Cor, en tegen mij, dag
mevrouw. Kijk, degenen die het
je gunnen zeggen: meid, wat zie
je er goed uit, jë bent wel twintig jaar'jonger. En vde mensen
die zelf niet kunnen vèrmageren zeggen: je bent wel twintig,
jaar ouder. Ik ben nog steeds
even oud. Maar ik draag nu wèl

-

maat 42.
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Academisch

Itotterdam/Dijkzigt wonen zieken die niet bedlegerig zijn. Ze
eten en drinken, min of meer
vrijwillig, dag-in-dag-uit hetzelfde. Soms een week 'lang,
soms zes weken. Veel te dikke,
maar ook veel te magere mensen, patiënten. met maag- en

.

In de aardigste kamers van

het

blemen'

hetzlfd

Van onze verslaggever
PAUL VAN DER PUT

,
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Dweilen
mi

Discriminatie

staan.

u-j/i'

Discriminatie? Je moet's we«j ten hoe ze een dikke discrimineg
\

ren. Ik was 's in een ziekenhuis,
had last van m'n darmen. Kunt

Ö u alles eten, vraagt de dokter. Ja
hoor. En dan begint-ie heel sar~

"*

castisch: het smaakt u zeker ook

v*'•'*.''•;
Je gaat een bankstel kopen.
Daar staat een verkoper. Dit
vind ik wel een leuk bankstel,
zeg ik. Lekker stevig, hè mek vrouw, zegt zon man dan.
"Ik was 's twee en een halve
week in een ziekenhuis, kreeg
«! een
heel streng dieet, was aan
-het eind maar drie ons afgevalgoed...

:•

*

len.

:

Wat zeggen ze? Zeker stiekem

gegeten!

'.'.'""

Je gaat een mantel kopen. Ik
had toen maat 54. Je zoekt een
winkel waar • geen " klanten
staan. Heel schuchter vraagje
om een jas.'Kijk, pakt die juffrouw maat 56, is-ie te groot,

Vijf jaar geleden woog Co van Gent tegen de 100 kilo (links). Samen met haar man Cor gaat zij nu, 30 kilo lichter, opnieuw op de foto.
voel ik me lekker. Maar nee, ze
pakt maat 50 en zegt: u had tóch
een grotere maat dan ik dacht.
Dan voel je je goed rot. Vind je
zó'n jas aardig, dan hol je naar
de kassa, rekent af zonder te beseffen wat 't kost. Je maakt je
mantel niet dicht, je laat 'm
open hangen, zo ga je de winterkou in."

Ze zit al jarenlang in de be-

jaardenhulp, komt aan huis om
te helpen bij het koken, schoonmaken, papieren invullen.; „Ze
zeiden altijd: geef mij maar die
dikke." . ;
'. ■
~-'h>2 \ï
Vertelt nóg een ziekenhuiservaring. „Ik was al eerder in dat
ziekenhuis onderzocht.' Ik kwam
terug, wou echt van die dikte af.;
Zegt die arts: er is zeker wat anr
ders'waarvoor u zo;graag hier
komt.' Het drong' eerst niet tot
me door. Toen was het alsof er
een knopje werd omgedraaid. Ik

kijk hém aan en zeg: moet ik jou
zon leuke vent vinden? Nou ja,
je weet nooit, zégt hij. Val dood,
zei ik,-en ik liep de deur uit.
Zoiets kom je tegen • als je dik
•bent. '■•■■/ "/•< w**-™

Badpakken
"Het;kost je wat. Neem badpakken. Ik had er twee nodig,
want in die . tijd gaven we
zwemles ■ aan gehandicapten.
Die badpakken met ingebouwd
corselet kosten 150 gulden per
stuk. ..'..-' f. ;>" ■:-„'■'■
:Schoenen kopen? Ik draag
graag een elegant schoentje met
een hakje. En daar ga'je.dan
weer. De'juffrouw vraagt: stevige stappers zeker, mevrouw?
Ze overtuigt je. En verdomd, je
koopt die dingen nog ook.Maar.
je;-draagt ze nooit, je gooit ze
thuis in een kast.

Naar een avondje? Ik ging
We dansten
vroeger graag. Maar toen ik zo
zwaar was, ik had het idee dat
alles blubberde. 'Als iemand me
ten dans vroeg zei ik: als ik een-

haast: niet meer.

maal wiebel, dan blijf ik wiebelen. Zo ga je leven, met zelfspot."
;■;,-;
, Je kunt er giftig om worden,
maar je krijgt het constant de
hele dag op je boterham. „Kóm
je bij de huisarts, die heeft een
stoel met een luchtkussen, en
die zegt van sjuut.. De dokter
zegt dan: die stoel; zucht weer,
moeders, je bent weer boven je

gewicht.

"■'•.'■'\

DOE ER DAN WAT AAN,
riep ik giftig. Hij stond er sceptisch tegenover, toen ik zei dat ik
naar Dijkzigt wou. Heb zelf de
telefoon gepakt;' afspraak ■ gemaakt, verwijsbrief gevraagd.

vermageringspillen,

Want

ik

had er al een halve fabriek van
opgegeten, die dingen werken
•;'
nog verslavend ook."
," Na het onderzoek in Dijkzigt
kreeg ze te horen dat haar lever
niet voor 100 percent werkte, dat
haar .bloeddruk, veel.. te hoog
was," en de linkerhartkamer
misschien' f; overbelast, was.
„Maar;. vooral:" de verbranding
werkte niet goed. Ik mocht opgenomen worden en kreeg een
Howard-dieet, ■ zakjes met een
poeder met, een' smaak je,' daar
maak je een dun soort pudding
van. Er zitten 'hoogwaardige
eiwitten; vitaminen,'zouten en
een soort gelatine in, die uitzet
in je maag, zodat je geen hongergevoelhebt. Ik woog 97 kilo;
na een maand was ik 11 kilo afgevallen, thuis ben ik er nog 22
weken mee'doorgegaan en toen
was ér 30 kilo af. Thuis mocht ik
.

i
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Aan de ene kant is zelfspot
ook je redmiddel, je wilt anderen vóór zijn met een opmerking. Maar aan de andere kant,
je geeft op den duur eigenlijk
alle mensen gelijk, je bent bezig
jezelf weg te cijferen, je mag
niet meer met je nagels uit-

■

;

:

,

Vroeger dorst ik de stad niet
Maar nu ga ik om de haverklap met m'h zus dweilen. Vorig
jaar, jin de uitverkoop,,toen ik
dus pas vermagerd was: jurken,
schoenen, korte jassen, lange
jassen, ondergoed, panty's, zelfs
een t-shirt. Vroeger was ik voor
een panty 4,95 kwijt, nu heb ik
ervan 79 cent. r.,, 1 .;,..'.'.',
t, Ik! heb deze zomer ook m'n
buikwand laten bijtrekken, ik
had zó'n stuk vel over.'We zijn
met vakantie in Frankrijk geweest, een beetje verdwaald in
de Dordogne, wel 5 uur heuvel
op-heuvel af; gelopen. Bekaf
■..

"

ook nog een onsje rosbief per
dageten.".''.''

T

;'.' -

.
hoor, maar toch."
Haar man, Cor, zegt: „Het geluk eindigt bij het bezit. Je bent
nu vermagerd, maar,je geluk
gaat door."
Ze wil nog even het volgende
kwijt. „lemand heeft tegen mij
gezegd: makkelijk hè, thuis eraan eten en op ziekènfondskosten , vermageren. •?" De' dokter
schat de kosten van die vermagering inclusief 'operatie ,op
minstens dertig mille. Mpet ik
,

'

Opgevangen
Ze kreeg in het ziekenhuis élke
dag hetzelfde eten, vier weken
lang.. Is dat zwaar? „Ik had er
totaal geen moeite mee. Maar ik

kan me voorstellen, dat iemand
die eetgraag is, er stapelgek van
wordt. Je wordt daar in dat ziekenhuis gelukkig grandioos opgevangen, dat is . zon enorm
goed team. Ik. fietste me daar
tweemaal per dag in het zweet
,

op de

hometrainer.' Mij n

man

kwam', dagelijks, ik' handwerk
graag, heb heel wat afgelachen

mét m'n buurvrouw.
Je' kunt het' geloven. of, niet,
maar. m'n man zal het bevestigen. Ik had ernaar toe geleefd,
de eerste dag dat ik thuis weer
gewoon zou'mogen'eten. Ik zat

dan zeggen jongens,hupsee, jul-

lie betalen, en ik pik een patatje,
ik gooi dat geld wel weer even
weg? Dat zou a-sociaal zijn."

Je komt elke dag in de verleiding, hoe houd je het vol? "'"-'
,c: „Je houdt vol omdat je je gewoon een ander mens voelt. En
verder?": Mevrouw j Van, Gent
peinst even: „Doodsangst dat ik
weer dik zal worden
"
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Te koop te HOENSBROEK,
winkelpand Akerstraat 258
(t.o. Staatsmijn Emma). Winkelruimte ±150 m2. 1e verdieping: 2 kamers resp. 19 en
24 m2; 2e verdieping 2 kamers
resp. 19 en 23 m2. Aanvaardirect.
ding
Vraagprijs:
ƒ179.500.- k.k. Voor ml.: N.
thermopane, 1rik8.V.,te1.045-221222.
hardhout,.
■"'.'. R 37
spouwmuurisolatie alsmede
heteluchtverw. 'rustige lig- T.k. LANDHUIS, bouwjr. '74,"
ging, met prachtig blijvend vrij 250
2 op 4300 2 eigen
, uitz. op Vleuten. Aan vis- en
grond, bevatten 4 slaapk., 2
. vaarwater
vlakbij manege badkamers, grote living met
\ sportcomplex en zwemb. Vr.open haard, eetk., keuken, bijspoe■ pr. ƒ 795.000,- k.k. Evt.
keuken,
kelder, garage, paar- uur). ;
m ■'--•.-'-,'■•>;•:-:-'R26
i dig te aanvaarden. Zandweg
denstal,
zwembad.
04454
Inl.
Pand
in HILLEGERSBERG,
199/e, De Meern ml. tel. 2513.
I 03406-3213.
R37 w.v. boyenwon. met aparte in-,•'■■• R35
i
gang en groot balkon op het
Z. direkt is te aanvaarden.
b Zuid-Holland.
Ind.: woonkam. 9 x 4.50 m.,
keuken,4 sik", badkam. met
Uniek gelegen herenboerderij
2e toilet en berging. Benedente Geervliet
won. met voor- en diepe achvin het' beschermde stadsgezicht aan de Land- tertuin is verhuurd voor
poortstraat 1 gelegen herenboerderij met stallen ƒ221.-' p.m. Pr. ƒ 140.000.op 4150 2 eigen grond. UNIEK VOOR PAARDEN- k.k. Inl. tel. 010 183058 of
LIEFHEBBER. Het woonhuis is v.v. CV. en heeft di- 08373-4158.
R26
verse luxe stijlkamers.'Aanvaarding in overleg.' Vr.- OUD-BEIJERLAND, bijzonder
,
,
.
pr. ƒ 695.000 k.k.leuke woning met cv., entree,
woonk., keuken, 3 sl.k., badk.
Riante villa te Boskoop
aandé J.P. Thijssestr. 25, gelegen villa op 1039 m2 en bergzolder. Pr. ƒ 127.500.grond. In en aan de tuin liggen gezellige vijvers. k.k. Tel. 01860 5953 of 01869
R26
Het huis verkeert in uitstekende staat van onder- -2621.houd, heeft cv-gas en een ruime gar. Woonk. 55 R'DAM-CHARLOIS, Bas Jun2, ruime open keuken, bijkeuken, 5 sik., badk. en geriusstraat 260 Goed onmeen
afzonderlijke douche. Opl. in overleg. Vr.pr. derh. 4-kam. portiekf lat op de
:
ƒ 625.000.- k.k.
2e (hoogste) verd. voorz. v.
CV-gas, balkon o.h. Z., mod.
Hoffmano.g.
Westhavenplaats 6, Vlaardingen. Tel. 010 355533. keuken, douche, kelderb. Opl.
.v R26 terstond. 100% hyp. m. gem.gar. mog. Vr.pr. ƒ 75.000 k.k.
SIMONSHAVEN bij Zuidland. Zomerhof-Muys Mak. 8.V.,
land. gel. en geh. vrijst. woonRotterdam, tel. 010 77.55.66.
huis bij het recr. gebied van
de Bemisse m. tuintje op 340 Te koop: MEERKERK. Prins
appartement
2 eig. grond. Kps. ƒ 85.000,- Bernardstr. 8. Middenwoning.
toilet, woonkak Jt. Binnenkort te aanv. Inl.: E. Ind. entree met
rotterdam-kralingen, homer, open keuken, berging in
tel.
01887
Geervliet
ningerdijk 23. zeer ge- Rijkee,
.
R 26 t jin. 1e Verd. 2 grote en 1 kleischikt voor student, md. 1365.
ne slaapk., badkamer, 2e
Ie -! verd.: S woonkamer, 3- en 4-kam. Flats, SCHIE- verd. grote sl.k. cv., zolder.
slaapkamer
(ensuite)
aan de Burg. van Haar- Vr.pr. ƒ 158.000.- k.k. Inl. tel.
met serre, keuken, .toilet, DAM, Voorz.
van cv. Lage 01837 2273 in goede staat
enlaan.
'
.
badk. met bad. 3e verd.: erfpachtscanon.
R 26'
Koopsom vanondh.
slaapkamer mèt balkon, v.a. ƒ 79.500 k.k. Inl. en bevan
T.k.''">
VLAARDINGEN.
badk. met bad en bermiddeling Makelaarskantoor Baerlestr. uitst. onderh. en
ging. ƒ 80.000.- k.k.
Kolpa b.v., mak. in onr. goed. gunstig gel. 4-kam. maisonlid N.8.M., Straatweg 94,3051 nette. Koopsom ƒ105.000.herenhuis
Rotterdam, tel.: 010
BL
k.k. Inl.: Swaco Vastgoed, 010
rotterdam-hillegersberg, 226144.
R 26 •348392.
:
R26
lisztlaan.
indeling: entree, hal (met 3- en 4-kam. FLATS R'dam, HELLEVOETSLUIS.
Prima
plavuizen), doorzonka- in de PA-polder. aan de Stal- verz. hoekwon. met cv en tuin
mer met open, haard, paertstraat. Voorz. van cv., laan drie zijden. Ind.. beg. gr.
moderne keuken met komplete badkamer. Nabij met dub.: begl., woonk. metplavuizen vloer,; toilet. 1 e Kralingse Bos. Koopsom v.a. parket, open keuken met mod.
verd.: 3 slaapkamers, ƒ 112.500 k.k. Inl. en bemid- install. en inbouwapp., Ie
groot balkon, badk. met deling: Makelaarskantoor Kol- verd.: 2 slaapk., fraai bet.
bad, wastafel en toilet. pa b.v., mak. in onr. goed., lid badk. met ligbad. 2e verd.:
N.8.M., Straatweg 94, 3051 zolderk. > met -. dakkapel.
2e verd.: geheel betimmerde zolderkamer, berBL Rotterdam, tel.: 010 - Vraagpr. ƒ 160.000.- k.k. BeR26 .mid: Mak vd Hoek bv. lid NMB,
ging en c.v.-ruimte.
.226144.
ca. 12 meter diepe achvoorachter- lOostvoorne. tel.01885/4000.
tage
best.
uit
en
tertuin met onderheid
terras 'en
schuur. kam. en ruime keuken. Koop- Gem. PRIVÉHUIS te pacht/
som ƒ 64.500 kk. Inl. 01890 koopgeschikt voor 4-6 dames.
j
225.000.ƒ
k.k.
■■,-■■ R26 Evtl. ook gesplitst 19-21 u. 010
6857.
4-kamerflat
R'OAM-Blijdorp, ' Bergseln., 706185. Niet zonderkontanR26
goed onderhouden par- ruime zeer goed onderh. bo- ten.
terreflat met flinke tuin." yenwon. m. eigen opgang, CAPELLE A.D. IJSSEL, Merelrotterdam-west. \
md.: best. uit zeer gr. woonkam., laan 381. Herenhuis met gar.,
woonkamer, 3 slaapkagr. achterkant, ruime keuken, oprit en diepe achtertuin o/hmers; keuken, douche toilet en badkam., bergruimte, Zuid. Woonkamer, keuken, 5
en toilet, grote keider- grote sl.kam., achteruitz. op sl.k., gas-CV, div. extra's, eig.
berging ƒ 75.000.- k.k.
open lucht zwembad. Koop- grond. Pr. ƒ 189.500.-k.k. Buƒ 89.000 kk. Inl. 01890 reau Drs. H. van Herk Mak.
eengezinswoning som
■■-■- ■-■■
6857.
503066 of
R26 0.G., tel. 010
met inpandige I garage,
rechtstreeks via eig. Privé 010
VLAARDINGEN,
Röntgenstr.,
I heenvtiet, hugo van vrije boyenwon. best. uit 502296 of zakelijk 010
voomeweg. md.: b.g.:
502378. Kopers betalen geen
garage, tuinkamer, hal woonkam., keuken, toilet, Courtage. Vraag onze woen toilet. 1e verd.: l-vor- douche, 2 sl.kam. Koopsom ninglijst!
R26
■
mige woonkamer (ca. 40 ƒ 63.000 kk. Inl. 01890 -6857.
VLAARDINGEN,
R26
Broekweg.
met
groot balkon op
2)
boyenwon. met nwe.
:de zon, keuken, 2e R'DAM-Blijdorp.
Heems- dubb.,
verd.: 3 slaapkamers, kerkstr., zeer fraaie beneden- keuk., doorzonkam., 4 sl.k.,
bedrading. En benedenbadk. met ligbad, wastawon. best. uit voor en gr. ach- nwe.
fel en toilet, c.v.-gas boiterkant., luxe open keuken, won. in verhuurde staat, gunler, tuin voor en achter, mod. bet. douche en toilet, stige lig. met vrijbl. uitz. Kps.
vrij uitzicht, ƒ 154.000.- keurige
Koopsom op aanvraag. Tel. 010
tuin.
348392.
R26
k.k.
58.000
kk.
01890-6857.
Inl.
ƒ
•■■
■■■■■■
■
R26 Unieke aanbieding. HELLE3-kamerflat
VOETSLUIS. Draaikolk 26.
topflat, rotterdam-west, SCHIEDAM. Carteriusstr. 32, leuk gel. ééngez. woning, bj.
onderh.
5-kam.
goed
vrije
bofranselaan 277d, in win- yenwon.,
gr. voor en achter- '78 op 208 2 eigen grond, op
. keistraat, woonkamer, 2
kam.,
keuken,
douche en toi- 100 m. van Haringvliet, nabij
slaapkamers, moderne
Koopsom
let.
ƒ 66.000 kk. Inl. jachthavens. Ind.: beg. - grond
keuken, douche, toilet
01890-6857.
R26 geh. v.z.v. plavuizen, ruime
en 8*
kelderberging.
woonk. m. half open keuken,
R'DAM-Z,
79.000.c.v.-gas ƒ
Mynsherenln., rui- hard houten wand, hal, toilet,
k.k.
me 5-kam. boyenwon. met inpandige berging. 1e verd.: 3
eig. opgang, douche en toilet. gr.slpk. -I- gr. badk. en 2e toiKoopsom f 89.000 kk. Inl. let, dubb. beglazing beneden
01890-6857.
R26 enboven, gr. voor- en achtermakelaardij
;
VLAARDINGEN, Thomas a tuin (op het Z.) Pr. ƒ 149.000
\ 'i.-i
■
R 26Kempisstr., leuk gel. 4 kam. kk. Tel. 01883-17572.
'■ schiedamse vest 54 flat
opl. juni '80, best. uit voor H.IAMBACHT. Dicht bij win!
3011 bdrotterdam en achter kam., 2 sl.kam. keu- kelcentrum gelegen tussentoilet en ruime douche. woning met cv. Ind. woonk.
tel. 010-113.113 ken
Koopsom f 97.500 kk. Inl. met fraaie open haard partij.
lid nbm/mcc
R 26 Luxe open keuken met bar.
R26 01890-6857.
is geheel
R'dam HILLEGERSBERG t.k. VLAARDINGEN van 't Hof- De begane grond
aan de Rotte gelegen, in aan- straat. Op 4e etage gelegen met plavuizen belegd. Op 1 e
4
en badk. Vr.pr.
bouw zijnde herenhuizen met goed onderhouden 3/4 ka- verd. slaapk.mcl.
extra's. Inl.
Woonkamer (8.00 x ƒ 159.000 kk.
inpandige garage en 3 è 4 merflat.
slaapkamers. Oplevering me- 3.70) met structuurwanden en won. bur. IJsselmonde b.v.
R26
slaapkamers, keu- Tel. 01858-6577.
dio juni 1980. Koopsommen balkon, 2
met douche, ROTTERDAM-Randweg,
ken,
badkamer
-ƒ345.000 .o.n. Voor nadere
inlichtingen en/of uitgebreide vrij uitzicht over plantsoen, dubb. pand op eigen grond,
brochure: Hoffman o.g. West- ƒ 79.000 kk. Roest vastgoed ben. étage verhuurd, boven
b.v., 01899
havenplaats 6. Vlaardingen. makelaardij
wpning leeg te aanv. Ind. huis.
,■■•■•
11011.
R26 kamer met parket en open
Tél.:010-355533.
R26
MAASSLUIS van 't Hoffdreef. haard, 4 slaapk., badkamer
; NIEUWERKERK A/D IJSSEL,
Inl. 010
Schildmos 23. Luxe herenhuis in steendijkpolder gelegen met 2e toilet, cv.
-u ■■-■'~ R26
hoekwoning met carport; cv. 827366;
niet
woonk.
met
gezellige
■ open haard.
gas rondom tuin. L-vormige SLIEDRECHT, Deltalaan 152,
Keuken en bijwoonkamer met open keuken leuke hoekw. m. hetelucht
keuken. 4 gr. slks. Achtert. (40
m 2), 3 slaapkamers, dou- cY. tuin, woonk. keuken, 3
aan singel en uitz. op planthobbykamer en zolder, sl.k., badk. gr. zolder. Aantr.
; soen. Prijs
ƒ 254.000 k.k. che,
185.000. Roest vastgoed vr.pr. ƒ 152.500 kk. Jongerius
j Aanv. dir. Hoffman o.g. Tel.: ƒmakelaardij
b.v.
R 26 0.g., 01870-4844.
; 010-355533.
R26
R26
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MAASSLUIS Lijsterlaan. Nabij
scholen en winkels gelegen
tussenwoning; c.v.-gas. Doorzonkamer (8.75 x 3.60) met
open haard, royale keuken, 4
slaapkamers waarvan 1 met
balkon badkamer met ligbad;
voor- en achtertuin ƒ 175.000.
Roest vastgoed makelaardij
b.v.. 01899-11011:
R26
MAASSLUIS Berkendal. Moderne
eengezinswoning;
c.v.-gas Z-vormige woonkamer (35 2) met | plavuizen
vloer, open keuken, 3 slaapkamers; douche; grote zolderkamer; voor- :en achtertuin
ƒ182.500. Roest vastgoed
talen geen
makelaardij b.v., 01899
11011.,
R26. ninglijst.
ROTTERDAM. Wolphaertsbocht323A.leet.app. halve zolderverd. Ind: voor- achter-zljkmr., keuken, toilet, zolderkmr., badkmr., balkon. Pr.
ƒ64.500,- k.k. Inl. Mak.knt.
W. P. Balkema 8.V.; Westewagenstr. 74 R'dam. tel. 010
144966.
■:■>
■ R26

'

Krimpen a/d I Jssel

Te koop :' in Hillegershoekberg(Molenlaan)
pand met CV en garage,
grondopp. 400 m2. Ind.:
woonk. m. ■ parket en
open . haard,
gemod.
keuken, badk. m. bad, 3
sl.kamers, 2 zolderkam.
dakkapel.
mers
Vraagprijs ƒ 345.000 k.k.
.'

-

•

m

-

'•

+

GKökBV

m

Te koop in 'RotterdamAlexanderpolder geheel
verbouwd . hoek-herenhuis voorzien van CV'en
vrij uitzicht. Ind.: moderne ' : entree, L-vormige
woonk. m. open haard
en al. schuifpui naar tuin
o.h. Zuiden, Super de luxe houten keukeni> m.
app., 3 sl.kamers, badk.,
zolder m. grote kamer
Dit moet U zien! Vraagprijs ƒ 310.000 k.k.

:

R26

:

818

-

Te koop
Bergschen- S SCHOONHOVEN, TeüFgelê(Hoeksekade)9| jen tussenwoning aan de Lohoek
VraaqDr
hoekpand met garage Pi Jikersingel.
*~***«*_tf4..*'
■ w ■■;■■■ .
■ ;
en tuin van 27 • meter S '79.000,- k.k. Inl.: 01835
■■
.
'
woonkameiS;
!344.
JJB2&.
Bevat
■.
lang.
; ;
m. open haard, keuken, (. HARDINXVELD-GIESSEN3 sl.kamers, douche, DAM, Sluisweg, vrij gelegen
;
in
KOOP
TE
hobbykamer, CV-gas en thoekwoning op 210 ml eigen
waskeuken. Vraagprijs, grond. Vraagpr. ƒ 139.000ƒ 257.500 k.k.
R26_
ij;k.k. Inl.: 01835-2344.
87, mod. ruime 5 k. woning, bj. s:*
Schuwacht 162
'78,
gunstig gel.
Prijs ':: Fraaie
Saksische vrijst. boerderij
ƒ 155.000 tel. 078 -174952..
Te koop in RotterdamR26 met gar. op 600
eig. gr. Woonh. met vloerverw.
Hillegersberg (Lijsterlaan
afm. 80 m2, 3 slaapk. sanitair en keuk. naar keuze.
FOTOWONINGKRANT
Hoekonderhouden
16) goed
Geh, gerenov. in '79 '
herenhuis m. CV, voor- se Waard. Gratis bij U thuis.
Vraagprijs ƒ 445.000,—k.k.
1844,
01854
ook
's
avonds.
en achtertuin op het zuiIJssel
den. . Ind.: : woonk.. m. Huijzer Vastgoed Strljen. R26 Inl.: Bur. Drs. H. v. Herk ,Mak o.g. Capelle a/d R26
open haard, exclusieve R'dam, AMETHISTSTR. 26 tel 010-503066.
——;
|N
Franse open keuken, (bij Kleiweg) leuk pandje te
badk.; m. bad wastafel koop. Vrij ben. huis leeg
en apart 2e toilet, 3 sl.- tuin. Vrij bovenhuis keurig
Heerjansdam/Barendrecht
kamers, zolder m. ruime verhuurd, ƒ 110.000,- k.k. Inl.
en
m.
kamer
berging
tel.olo-771754.
R 26
dakkapel.
Vraagprijs
ty- te midden van div. soorten recreatie, o.a. waterAMBACHT,
herenhuis
H.I.
ƒ 269.000 k.k.
prima (trein-)verbindingen naar Rotterpe 2/1 kap met garage. Vrij sport, met
Dordrecht, is direct van eig. te koop een
dam
en
op
't
zuiden.
Ind.:
ruigelegen
met o.a. living 66 m 2, 4
me hal, grote woonk.
40 m 2 luxe hoek-schakelvilla
garage, berging,
badk.,
douche,
dakterras,
slaapk.,
luxe-open-keuken. Op 1e
Te koop Hillegersberg verd.: 3 sik. en 2 badk. Op 2e bijkeuken, grondopp. 481 m 2. Inlichtingen MolenR26
mo- verd. zeer grote slaapk. en weg 44 J
(Nachtegaallaan)
dem herenhuis voorzien kantoorruimte. Te verkopen R'DAM-BLIJDORP. Dressel- R'DAM-CENTRUM,
Pupilvan CV-gas en voor- en aan hoogste bieder boven huijsstr. 3/c, riant gel. 3 ka- lenstr. 17a, t.k. mooie geBevat:
achtertuin.
ƒ 360.000.- k.k. Inl. won. bur. mer app. 2e etage met keider- meub. ben.won.met 2 kawoonk., keuken, • dou- "I Jsselmonde" b.v. Tel. 01858 berging. Kps. | ƒ 95.000 k.k. mers, keuken, douche, toilet,
che, 3 sl.kamers en zol- -6577.
R26 100% Financiering mogelijk. tuin en ruime berging. Direct
■
der m. mogelijkheid van VLAARDINGEN, V.d. Maas- Mak. kant. van Horsigh onr. opleverbaar. Geen mak.kosVraagprijs damln., ruime flat m. doorz. goed BV, tel. 010-133101 na ten. Inl. overdag bij Dhr. Harkamer.
ƒ 180.000 k.k.
R26 ting, tel. 010 143011 of aan
kam., sl.kam., keuken en dou- kant. 03488-261.
R26
Vrij uitz. ove park m. vij- ROTTERDAM-Centrum, Brus- huis na 17.00 uur.
Makelaarskantoor che.Koopsom:
ƒ 74.000,- k.k. sestr. 31d, 3 kamer portiekwover
&
:
RODENRIJS,
R26 ning op 3e etage met douche BERKEL
Inl.: 01890 -6857.
kps. gunst, gesit. mod. herenhuls
R'DAM-Z, Clemensstr... voor en... i kelderberging,
voor- en achtertuin en
of kl. gezin, recent ƒ 75.000 k.k. Voll. hypotheek met
Burg. F.H. van Kempen- vrijgezel boyenwon.
aan de Diamant. Becarport
van
best.
uit
Mak.
kant.
Hormogelijk.
opgekn.
singel 12 te Rotterdam- voorachterkam., keuken, sigh onr. goed B.V. Tel. 010 vat o.a. fraaie half open keuen
Hillegersberg, tel. 010
na kant. 03488 261. ken, ruime living, 3 51.k.,2
181108-187657.
R2O douche en toilet. Koopsom. 133101,
■-■ -'■'■
■"Bi>fi badk. en •■ berging, v.z.v.
ƒ49500.- k.k. Inl.: 01890
-■-•■.:'R26 DORDRECHT, i Oranjelaan, c.v.-gas. Te aanv. begin 1981.
HEUKELEN, bij Gorinchem, 6857.
ƒ 229.000,- k.k. Bureau Dake,
boerenwoning. met. flinke SPUKENISSE-Orchideestraat binnenkort vrijkomende 4-ka- 010-180464.
:■.-■■■
R26
schuur, 700 2 eigen grond. 16c.In goede staat van onder- mer. app. "op goede stand
ruime
Vraagpr. f 150.000.- k.k. Inl.: houdverkerend 4-kmr.app. op voorz. van nw. keukens. Kps. R'DAM-CENTRUM,
. R26 de 3e et. '•, Ind:. voor-, ach- ƒ 95.000 k.k. 100% Financie- verb.3-kam.flat op 2e woon01835-2344.
Binnenweg,
ROTTERDAM, Engelsestr., in terkmr., 2 sl.kmrs., keuken, ring .trog. Netto, maandlast laag aan de Nw.
aan mnd. bevat o.a. uitgebr. woonk.,
praktisch
gelijk
toilet,
balkons,
keldouche,
2
straat
benedenwon.
rustige"
badk.m. ligb. en
Voor-tussen en' achterkam., derberging. Pr. ƒ 74.500,- k.k. huur. Mak. kant. van Horsigh mod.keuken,
sl.k.,
cv.
Te aanv. sept.
2
v.z.v.
onr.;
goed.
BV,
tel.
010
keuken en tuin, < koopprijs Inl.: Mak.knt. W.P. Balkema
na
03488
1980.
k.k. Bureau
ƒ
133101:01
kant.
112.000.f 66.500.- k.k. Inl.: 01890 B.V, Westewagenstr. ' 74 261.
R 26 Dake, 010-180464.
R26
R26
6857.
R'dam.Tel.olo-144966.
R26

■

-

~-

,y^

..;,

.,.

.

r

/

Lekkerkerk

G. Kok BV

/

.

m2

.

.•"

-

——•

___

_____

+

GiKokBV

±

-

G.KökBV(

;

-

-

-

-

>

-

'

-

-

'

m

-

-

-

-

-

courtage. Vraag onze wo-

*

+

m..

-

-

|G;kbkßV
in'

(wnbJ,

R'DAM-Blijdorp, Statenweg
71a, gemod. app. m. cv. en
balc. wk. 12 x 3,5, sch. metsèlw. mod. beteg. kkn. m. afz.
kap en plav. fuxe beteg. badk.
m. wast. en ligb. 2 slaapk. beteg. toilet, m. font. alle plafonds
m. schrootjes, alle mu16,
KERKDREEF
rustig gesitueerd vrijstaand land- ren grariol,
alles met vloerbed.
huis met garage op 614 2 eigen grond.
-;;
uitz. op plantsoen, eigen trapDe indeling van dit fraaie landhuis is als volgt: groopgang ƒ 120.000 kk. Te bete L-vormige Woonkamer met open haard, hefna
uur. R26
schuifdeuren en ged. houten plafond, mod. keuken zichtigen 20.00
met apparatuur, studeerkamer, grote garage ■ van R'DAM-CHARLOIS. Moerker39 m 2. 1 e verd.: badkamer met ligbad, 2 wastafels kestraat 1.5b. App. gel. op de
bidet, aparte douche. Sauna voor 3 personen, 5 1e verd. -f halvezolder voorz.
slaapkamers (w.v. 4 sl.k. met balkon). ;;,:;/.
v. woonk., slaapk.. mod. open
Gas cv., thermop. beglazing in woonkamer, bouwkeuken, zolderkam., berging,
jaar 1970. vr.pr. ƒ 595.000.-k.k., ,■■;■* V<■"*.■"■■,.' .
douche en toilet 100% hyp.
gem.gar. mog. Vr.pr.
Inl.: BUREAU DRS. H.; VAN HERK, Mak.
k.k. Zomerhof-Muys
62.500
ƒ
0.g., tel. 010 503066 of rechtstreeks via
Mak. 8.V.. Rotterdam, tel. 010
eigenaar, tel. 01807
16672. Kopers be- -77.55.66.
R26

makelaars in onroerende goederen sinds 1926 leden N.B.M.

.

i

-

-

:

,

-

i Hellevoetsluls j

;

-

-

Vrijst. bung. met cv, rustig gesit. tegen ..oude
vestingwal.' Ind. woonk.
met deuren naar terras,'
keuken;. • bijkeuken, 3
slaapk., badk.' met ligbad. Prakt.' alle ramen 3282.j8HM .:■■ .■■■■•■■ m :'R26
met isol. begl. Vraagpr. CAP.A/D USSEL,
Rijndall)
ƒ 330.000 k.k.
luxe nw. bouw hoekherenhuis
met garage. Ind.: woonkamer
Nieuwenhoorn
met open haard,, schuifpui
(gem. Hellevoetsluls).
naar terras, open keuken, 4
Landelijk met vrij, uitz. sl.k., luxe badk. met
en
gel. ruime hoekwon. met gekl. sanitair, tuin o/hligb.Vr;
cv, gar.
diepe ach- pr. ƒ 305.000,- k.k. (rif.: 2.
Aardtert. Ind. . woonk. S met oom 8.V.;
Nw. kerk a/d IJssel
isol. begl., eethoek met tel. 01803 3511, m
kant. tijd
plavuizen,. „open" keu- 01832-3282.
R 26
•
ken met eiken mr. in
L-vorm met inb. app., 3 CAP. A/D IJSSEL, Lofoten ïs %
slaapk., grote zolderk. herenhuis met aangebouwde
berging. Ind.: hal met toilet,
Vraagpr. ƒ 179.000 k.k.
woonkamer : met . plavuizen,
Zwartewaal
keuken. 1e verd.: 3 sl.k., luxe'
In 1976 gerenoveerd en badkamer met gekl. sanitair
verb. 18e eeuws pand in 2e verd.: sl.k. met dakkapel
centrum ■ nabij jachtha- Tuin o/h Z. Vr.pr. ƒ 215.000,ven. Ind.: beg. gr. origi- k.k. Inl.: Aardoom 8.V., Nw
neel balkenplafond, eet- kerk a/d IJssel, tel. 01803.
hoek met vide, half open 3511, na kant. tijd 01832
,'
houten keuken, zitk. met 3282. ■■'- .
.
. R2|
open haard, bijkeuken, 4 HELLEVOETSLUIS,
slaapk. mog. voor gara- k. woning op 186 m fraaie 5
eig. gr
ge, vliering over gehele CV, douche,
thermoph. bepand. Vraagpr. ƒ 225.000
glaz. etc. Vr.pr. ƒ 147.000,■■•
k.k. /..V.v M y,.|
k.k.Z.H.E.0.01880-12178.
..
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■

Heenvliet

•
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K\ '••'■.:->,:v...,;R26

In de polder rustig gesit.
boerd. met losse schuur
en grasland in nabijheid
van recreatiegebied „De
Bemisse". Grondopp.■■._
3.000 m2. Ind. keuken,

HELLEVOETSLUIS, 5 k. wo-

ning met CV op eig. gr., bj. '60
moet iets aan opgeknapt wor-

ƒ 105.000.-k.k. Z.H.E.O.
01880-12178.
■ ■ R26
den

-

ROTTERDAM,

Mathenesserwoonk., dijk,
beleggingspand met bemet
overloop
badgele- drijfsruimte.
Huur
p.jr.

kelder,'., eetk.,
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genheid,

slaapk., ƒ 16.423.-. Pr. ƒ 119.500,- k.k.

.'

koeienstal, ! paardenstal- Z.H.E.0.01880-12178. R26
len. Vraagpr. ƒ 230.000
WATERSPORTERS, ruskoe-i
yr.-j
k.k....
kers opgelet! Schitterend heHellevoetsluis
renhuis met gratis ligplaats in
Aan wooperf gesit. tuin- de Hoekse Waard a.d. Haringkamerwon. : met cv en vliet (prachtig watersport en
tuin: Ind. o.a. half open natuurgebied) bieden wij een
keuken,,
woonk., - 3 geweldig huis met inp. gar. te
slaapk., ruime douche, koop aan. De gelukkige toezolderk. met tuimelraam. komstige . eigenaar verwerft
.In , keuken ■en woonk., tevens het recht op een gratis
vloerverw. en plavuizen. ligplaats in de op ca. 1 km.
afst. gel. jachthaven! De moVraagpr. ƒ 159.000 k.k.
derne, zeer fraaie woning beHellevoetsluis vat:
entree, gar., zeer gr.
Rustig gesit. goed verz. woonk. met verlaagde open
hoekwon. met cv en gar. haard gedeelte, schuifpui
Achtert. O/h Z. Ind. o.a. naar terras, luxe mod.keuken,
keuken met eiken mr. en gr. oudersl.k. met eigen ba*.
inbouwapp., woonk., 3 m. ligb., gr. balk., 2 sl.k., 2e
slaapk., badk. met zit- badk. met douche en toil., op
bad. Wegklapbare trap 2e verd.: gr. bergr. en 4e sl.k.,
naar zolder. Vraagpr. gr zonnige a.tuin met buitenopen é haard, gekl. sanitair,
ƒ 145.000 k.k.
1977, eigen grond, vr.Hellevoetsluis bouwj.
pr. voor deze unieke aanbiePrima verz.' terrasapp. ding slechts ƒ 222.500,- k.k.
met eigen cv en fraai Bagro Vastgoed, 01804
"uitz. O/h Haringvliet. Ind. 15644 of 01870 4587. (Ook
woonk. s met
alum. na 19 u. en op zaterdag). R2B
schuifpui naar terras Schitterende drive-in won.
In
(3.00 x 8.80 m), keuken,
badk. . met ligbad -en DEN BRIEL. hist. stadje vlak
strand, duin en water. 30
aparte douche, 2 slaapk. bij
van R'dam via nieuwe
min.
Het pad is gesit. op 3e
tunnel. Ind.: b.g., hal, gar. v. 2
verd. en geheel yv isol. auto's,
tuinkamer met w. en k.
begl. Vraagpr. ƒ 179.000 water, tuin
o/h Z.W. Ie verd:
gr. woonk. m. granolmuür,
•
Bemid.:
nieuw plaf., kabel-tv, nieuwe
Mak vd Hoek BV keuken m. eetbar, aut. el. forlid NBM, Oostvoorne, tel. nuis, keram. kookpl., afz. kap,
R26 koelk., keukenboiler, 2 spoel01885-4000.
bakken, wc, 2 balkons. Boven:
3 gr. slaapk. (1 m.w. en k. waVermeul & Rebel ter).
Badk." m. 2 douches +,
BERGSCHENHOEK, Ds. bad, 2e wc, 3e balkon. Woonv. Couwenhovelaan 138, verd.
1 slaapk.: dubb. glas.
6 kam. woning. m. par- CV inst. m. tijdkl. en thermost.
ket, mod. gesl. keuken, kranen.. 3 tel. aansl. Stormv.
achtertuin m. st.berg., zonwering, ƒ 229.000.- k.k.
hal, toilet. Op de verd. 4 01810-6361 na 19 u.
R26
sl.k., mod. badk., vaste R'DAM-CENTRUM, S Hoogtrap n. zolder nriogelijkh. straat 46b. (oorspr.
23-)kam.
v. extra kamers. Vr.pr.
portiekflat gel. op 1e verd. m.
ƒ 199.000.-k.k.
woonk. (40 2), slaapk., keu•Vermeul & Rebel ken, douche.'toilet, kelderb.
BERGSCHENHOEK, Ak- Opl. op korte termijn. 100%
mog. Vr.pr.
kerdistel 3, Tüssenhuis hyp. m. gem.gar.
m." doorzonk. en dichte ƒ 90.000 k.k. Zomerhof-Muys
keuken,. Op verd."3 sl.k. Mak. 8.V., Rotterdam, tel. 010
'•-■:., R26
en badk., zolder m. dak- -77.55.66.
EssenburgR'DAM-WEST,
Bevat
sl.k.
en
1
kapel.
veel berging. CV, en straat 63. Pand waarv. ben
w.w. voorzien, st. . ber- won. leeg (2 kam., keuken,
ging in beschutte ach- toilet) m. achtertuin en 2 verh
tertuin. Vr.pr. ƒ 189.000.- boy.won.
Jaarhuur ca
k.k. --;■;
ƒ 4.162. Opl. terstond. Vraag:

•-'

-

-

-

-

+

BARENDRECHT, eengezinswoning, rustig gel. tuin op
zuid, 3 slp.kmrs., cv., dubb.
begl. geh. geisoK ƒ 175.000.k.k.Tei.olBo6-5187. '■ R26
STOLWIJK, van het plan de
Hofstede nog 2 van de 14
bung. t.k. Ligging bijz. fraai.
Vanuit woonkam. blijv. uitz.
over de weilanden. Mod. won.
aanw. Pr. v.a. ƒ 300.000 v.o.n.
Aann. Bedrijf de Langen en
van den Berg, tel. 01825
1659/1759of 01826-440.
■. -■■■:■■ .■■■■vß26
■ '
RIDDERKERK Seringenplantsoen, mooi gel. 4 kamerapp.
f 130.000.- k.k. evtl. garage.
01804-26737.
R26
STREEFKERK, uniek duikhuis op 900 2 eigen grond.
Blijvend uitzicht op de rivier
de Lek. Vrij op naam

-

--.--

•

m

f

260.000.-Te1.01848-1826.

R26
UNIEKE AANBIEDING! Goed
onderhouden, zeer rustig gelegen eengezinswoning met
ruime woonkamer, flinke kkn.,'
3sik., badk., grote hobbyzolder en garage. De prijs
ƒ 151.000.-k.k. Het adres: M.
L Kingstraat te Heinenoord.
Partners
Inlichtingen: Both
R'dam BV, tel.: 010-118535.
R26
's-GRAVENZANDE.
Uniek
gel. vrijst. herenhuis m. rondom tuin in centrum 's-Gravenzande met gr. schuur en gar.
etc.
500 2 grond. Vr.pr.
ƒ 395.000.- k.k. Inl. tèl. 01748
-2798 b.g.g. 010-764532.
~.■>,■■■■;•-;.•■.■.■■■•. ,JR26
~■
+

m

±

-.

R'dam-Ommoord,' Mosbuurt,
luxe HERENHUIS' met carport, eigen grond ƒ 375.000,-

R26

010-207621.

VLAARDINGEN. Lepelaarsin-

gel 124. Uitst. onderh. 4-kam.
flat m. lift op 5e verd. voorz. v.
CV-gas. Mod. keuken m. div.
app., badk. m. ligb., toilet, kelderb. Vr.pr. ƒ 119.000.k.k.
Incl. div. extra's. ZomerhofMuys Mak. 8.V., Rotterdam,
tel. 010 77.55.66. , '„ R26
R'DAM, Deensestraat-,17a.
Parterre-portiekapp. m. 'achtertuin (10 m). Ind.i' woonk.,
achterk., 2 slaapk., toilet, douche, kelderb. 100% hyp. m.
gem.gar. mog. Vr.pr. ƒ 76.000
k.k. Zomerhof-Muys Mak.'
8.V., Rotterdam,. tel. 010
77.55.66: '
R26'
T.k.a. 2 APPARTEMENTEN
op 1e en.2e verd., Heemskerkstr. 38a, R'dam, gen. verbouwd, tel. 010-674669. R26
-

■■

-

»

m

.'

prijs ƒ 55.000 k.k.

Vermeul & Rebel

BERGSCHENHOEK, Cha-

Zomerhof-

Muys Makelaardij 8.V., Rotterdam, tel. 010 77.55.66.
R26
■ ■■■: ■■.: . ■•■
G.
J.
MulderR'DAM-WEST.
straat: 31/hk. Davidsstraat.
Pand best.' uit winkelruimte
leeg (ca. 55 2) en 2 verh
boy. won.
Jaarhuur ca
ƒ 3.754. Opl. op korte termijn
Vr.pr. ƒ 66.000 k.k. ZomerholMuys Makelaardij 8.V., Rotterdam, tel. 010 77.55.66.
-

Botlaan 3, ruime eengezinswon. m. tuin 0.h.Z.;
st.berg., en achteruitgang. Fraai woonk., m.
parket, dubb. beglaz. en
hardhouten
kozijnen,
keuken in massief Eiken
m. inb.app. en plavuizen.
Op de slaapverd. 3 ruime sl.k. en ■'. badk. m.
ligb. e 2e toilet, gr. zol- ■,■,:■,■ i •■. :;....-:■'. . :R26
derk. m. dakkapel. Vr.pr.
R'DAM, Abr. Kuyperlaan "15a.
ƒ 245.000.-k.k.
app. m. achtertuin en
Vermeul & Rebel Parterre
houten schuur. Ind.: 3 kam.,
BLEISWIJK.' Magnoliahof keuken, douche, toilet. 100%
6,..• aan■: hofje • geleg. hyp. m. gem.gar. mog." Vr.pr.
Herenhuis, woonk. :60 ƒ 62.000 k.k. Zomerhof-Muys
m2,t open . haard, luxe Mak. B.V. Rotterdam, tel. 010keuken: m.\ inb.app.-.,4 77.55.66.j,-y -'. ■■.■•■■• 4fl2j
roy. sl.k;, badk. m. ligb.
en douche. Enorme zol- HARDINXVELD-GIESSENder. Enkele jaren oud DAM, kleine woning, geschikt
Vr.pr. ƒ 359.000.- k.k:;'••" voor alleenstaande of i echtpaar
kinderen, met
Vermeul & Rebel nieuwezonder
badkamer en keuken.
Vraagpr. ƒ 49.000,- k.k. Inl.:
ZOETERMEER,
079 ~
' R2j
210300. vraag onze gra- 01835-2344. .
tis fotopost!
R26 Tk. eengezinswoning, Kloppenmakerij 21, SMIDSHOEK
Rhoon
Barendrecht, md.: doorzonkasl.k.
Ultst. onderh. villa, type. mer, hal, toilet, keuken, 4
2/1 kap met vrijst.' gar." w.v. een met dakkapel, dou12.x13 m. :De won. ligt che cv. Vaste trappen, stenen
nabij | een tennispark en berging, eigen grond:- P'
Is uiteraard v.v. c.v.-gas.' ƒ145.000,- k.k Inf. 01806'-;'.rg
De rondom gel. tuin is 3482.. '... •.•':■
onder architectuur,aan- R'DAM-Z,, Fazantstr. 119/e.
gel. Grohdopp. 60 m 2. vrije 3 kamerflat luxe keuken
Vr.pr. ƒ 498.000.- k.k. douche/zonnig balkon. 2 kelVoor nad. ml.
ders, vr.pr. ƒ 69.500,--k*.
Geen mak. kost. Tel. 010
■;

....

m

.;

-

...,:•.-.

-

■

a Limburg

.

R26
s-GRAVENDEEL, half vrijst.
dijkwoning op 280 m 2. Woonkamer, keuken douche, toilet,
overloop en 2 sl.k., v.z.v. cv.
Pr. ƒ 127.000.-k.k. Tel. 01860
•59530f01869-2621. . R26
POORTUGAAL-ZALMPLAAT
tk. riante tussenwoning v.v.
hal, Z-kamer, open keuken,
open haard, 5 sl.k., badk. met
toilet, gr. tuin. Geen mak. kosten. Vr.pr. ƒ 249.000. Tel. 010
-380481:' ■:■■■■■••.:'•••;.• •■■ R26
T.k. HEER JANSDAM, woonhuis '2/1 v. kap > leeg.' hal,
w.kam., woonkeuk., 3 sl.k.,
douche, aangeb. berg., voor-,
zij- achtertuin, ƒ 150.000,-k.k.
Tel. 01857-1726.
R26
VLAARDINGEN. Wilhelminastraat, eengez.won. m. 12 m.
tuin, gr. L-kam., 2 sl.k.
kl.
hobbykam. ƒ 125.000.- I k.k.
Rieke O.G. Tel. 01899 -15458
R26
(tot 22.00 uur).
ROTTERDAM (West), Wallisweg, uitst. onderh. 5 kam.
app. ƒ 73.000.- k.k. 100% hyp.
ca../465.- p.m. Rieke O.G.
Tel. 01899 -15458 (tot 22.00
■--■■■■■-:

'

ge-

sit. • royaal: herenh.; (2/1
kap)'met cv, gar. en
tuin. Ind. o.a. living met
fraaie open haardpartij,
schuifpui naar terras,
eiken parket, open keuken (totaal ca. 52 2), 3
slaapk., fraaie ■; ruime
badk. met i ligbad., - zoldert*., :' doucheruimte.
Veel " bergruimte. . Prijs
n.o.t.k. :

,

m

-

01660-5953 of 01869-2621:

-,

van het Brielse Meer

.

■■-1596.R35
DE MEERN, (Utrecht) uniek
gel. royale semi-bungalow, bj.
'71 met gr. loods, 160 2 op
6000 2 eigen gr. w.v. 1500
2 mooi aangelegde siertuin
met brede oprijlaan en rondom woning gr. terras. Ind.: hal,
gr.' living met open haard gr.keuken, bijkeuken, 4 gr. sl.k.,
2 badk., 2e toilet bijzonderheden, veel schoon metselwerk,

NIEUWEGEtN-ZUID ! (Fokkesteeg) van particulier, een
nieuwbouw kopgevelwoning
tegen geïndexeerde kostprijs
ca. ƒ 167.000,-k.k. Bijzonder-i
heden: fraaie ligging, tuin op
het zuiden, cv. stadsverwarming en 2e verd.: mogelijkheid voor 2 kamers -f doka.
Oplevering: eind maart. Inl.
Fam. Blok, Utrecht. Tel. 030
614117.
R35

■ Financiering met gemeentegarantie
b.g.g.: woonk. met open haard, open keuken, in\";
vj
.
pandige garage.-,
1e verd.: 4 grote slaapk., berging, badk. met ligbad, gekleurd sanitair en tegelwerk.
R'DAM-OVERSCHIE. ■ TheoOplevering: 1 maand na koop. •
MAKELAARSBCfIOÊN
dora Jacobalaan 1 59. Groot
Molenen
dok.:
b.v.
Bouwbureau
Brandwljk,
raambiljetten, R.L.1., recl., tel. Verk.
hoekh.
m. tuin ƒ 185.000,R26
■:
010-674604.
R26 dijk 160, Sliedrecht, tel.: 01840 7200.
k.k. Tel. 010-157304. nal7u.
SPIJKENISSE, Leliepl. '■ 9b.
.•■«•W ■-. ■•.•'■R26
'■'
MMSm,/»,,...
goed onderh. 4 kamer app. 2
SLIKKERVEER,.
Van
An'■■;
balk., haard, cv., veel extra bl.
rooystr. 275. zonnige Roos
k.kj
vrij uitz. Vr.pr. ƒ 89.000.hoekflat 3 a 4 kam., vrij uitz.,
R'dam-H'Berg Tel.
R26
01680-19610.
pr.n.o.t.k. Geen mak. kosten.
Dorps- SCHIEDAM, vrijstaande villa
t.k. a/d Bergse
Te 1.01804-12762.•".-.::•: , R 26
straat ■-, ruime boyenwo- met garage op ca. 500 m
2
T.k."KRIMPEN AD. IJSSEL,
ning op 2e en 3e etage eigen ; grond; ideaal - als
herenhuis in rij, 4 sik., vrij uitm. 7 kamers, keuken en woon-/praktijkpand. v VraagR26
zicht. 01807-21516.
badk. Leeg te aanv. m. prijs ƒ 575.000.- k.k. Mink
verh. boyenwoning.
Bruin, makelaar in 0.g., lid
IS DE GELUKKIGE? Onze
WIE
1e et.: huuropbr../ 6.000 NBM. Parkweg 330, Voorcliënt wil op korte termijn zijn
p. jaar. Gunstige ligg. m. burg; tel. 070-863695. R26
bijzonder fraai.en luxe .verfantastisch uitz. over
bouwde woning voor,.'■ een
Plas.
Vr.pr. T.k. in ZOETERMEER, PruiBergse
standaardprijsOverf
lakkee
mengaarde 68, zeer; ruime
.te koop op Goeree
ƒ 165.000 k.k.
Driehoek 30 te Dordrecht.
5-kam. ' eengezinswon. met
kap
Woonk. met plav. vloer,
R'Dam-H'Berg
Type twee onder
zonnige voor- en achtertuin
prachtige openh. van IJsselDirekeigen
parkeerplaats.
T.k. uitst. onderh. tushoekwoning
grote
Mooi
gelegen
steentjes en Noorse lei, zeer
Vr.
opleveöing
mog.
pr.
senwoning a/d Van Slin- te
luxe Bulthaup keuk., m. ultachtertuin
grote voor-,
Met
en
gelandtlaan 43 m. gezel- ƒ215.000.- k.k. Tel. 079
gebr. inbouwapp., grote berR26
314722.
m.
open
doorzonk.
lige
meter
negen
lang
ging, 1e verd. 3 sl.k., luxe
woonkamer
Indeling
grote
•
en
keuparket,
haard
SOMMELSDIJK.,; opknapwobadk.
met ligb. en 2e toilet, 2e
keuken,
toilet,
bijkeuken.'
ken, hal, toilet. 1e et.: 3 ning aan de Ring, gedeeltelijk Gang,
verd. gr. studeerk. en bergz.
slaapk., badk. m. ligb. in Oud-Holl. stijl verbouwd. Drie slaapkamers, overloop met bergruimte
tuin o.h.Z. Vr.pr. ƒ 197.500.en tlt., gr. balkon op Z., Vr.pr. ƒ 59.000.- k.k. Ruime En vliering over het hele huis'
k.k. Eventueel is een gar.
zolder m. kamer en ber- subsidiemogelijkheden. •■}. Inl. Op goede stand, geheel prachtig gestoffeerd
apart over te nemen. Inl. maging en mog. van 2e ka- F.8.0. BV, tel. 01870 3484.
te komen
Drechtsteden BV,
nader
overeen
Prijs
kelaardij
mer. Provisie- en stook- •".'■'■ ."■ .>■■■-■■; ' R26
59, Dordrecht.
Blekersdijk
:
kelder. CV-olie. Spoedig OOSTERLAND, unieke aanTelefoon 01870 3979
Tel. 078 -144251 of 161894.
te aanvj Vr.pr. ƒ 235.000
.'
-■■-■' -.'>■; -■ ■' ■ R26
■-■■-'
•■■• '-■•
2 nivonettes (1. met
k.k.
'■;«:'-'• V^^ïjSS: bieding!
garage). Ind.: hal, woonkam.,
Te koop FLAT. litzlcht havens
woonkeuk.' , 1 e:.. 3 sl.k.
prijs ƒ 59.500,—.- Schledambadk., cv. Voor- én achtertuin
seweg 465, Rotterdam grens
resp.
■-. berging.': Vr.pr.
Incl. luxaflex, gasi
Schiedam.
8.V., makelaars i.0.g.. ƒ 118.000.-k.k. en ƒ 123.000.haard, geiser enz. Per 1 maart
Grindweg 10, 3055 VA k.k.
30 min. van R'dam, Inl.
leeg te aanvaarden. Inl. 010
Rotterdam. Tel.: 010
E.8.0.8V,te1.01870-3484.
R26
Alex.
Rotterdam
267785.
polder
■ =
180246. Lid NBM/MCC.
■■■■■'
;
■■?■■■>■:. ■
>•.-■. R26
_.;-.
DINTELOORD,
ConstanPr.
ROTTERDAM-Statenweg
ACHTHUIZEN, vlakbij Rijks- Te koop ruime 4 k.woning in flatgebouw met lift, tijnstr. 8. Excl. landhuis. Zeer
1448. 5-kmr. app. op de 1e weg R;dam 2 min. van cv., dubb. beglazing, mod. gr. keuken, ruime badk.
gel. en, prachtig gestage met halve 3e etage. dorp, riant gel. bungalow op met ligb. en douche, balk., kelderbox enz. Prima fraai
luxe landhuis met inp.
ligging en vrij uitz. Direct te aanv. Koops. ƒ 130.000 bouwd
Ind.:' woonkmr., 4 i sl.kmrs., 1430 2 grond. Ind.: leving
gar. op 600 2 eigen grond.
keuken, toilet, douche en bal- 16 mtr. lang, luxe keuk., 3 k.k. Ruime fin. aanw.;
'■-"'P-'-i'. Ind.:
gr.hal. 6.30 x 3.40, toil..
kon. Pr. ƒ 159.000.- k.k. Inl.: sl.k., luxe badk., cv., dubb. INL. SCHIEDAMSE BELEGGINGSMIJ. BV
gr. L-vorm. woonk. 10.50 x
Mak.knt. w. P. Balkema 8.V., garage, schuifwand
terrasluxe keuken, bijkeuken.
TEL. 8.50.
Westewagenstr. • 74 I R'dam. sen, oprijlaan. Pr. n.0.t.k..1n1. REMBRANDLAAN 2
1e verd.: 5 gr. sl.k., badk., 2e
Tel.olo-144966. .
R 26 E.8.0.BV. tel. 01870 3484.
2061.
010-731988 EN 01862
R26 verd.: gr. zolder. Opl. in overl.
Vr.pr. n.o.t.k. Bagro Vastgoed,
RIDDERKERK-Raadhuisplein H.I.AMBACHT.- Dijkwoning
40. Leuk 4-kmr. app. op de 2e zonder tuin, maar met veel
en Roderijs
01804 -15644 of 01650
HBerkel
et. Ind.: woonkmr. 3 sl.kmrs, ruimte. Ind: Groot onderhuis, aan de Middelweg 10 t.k.' vrijst. woning met erf en 37915.(Ook na 19 u. en op zakeuken, toilet, douche, kel- woonk. en woon-eétkeuken, tuin. Dubb. garage, stenen schuur 25 x 10 m. To-; terdag).
R26
derberging -en balkon.. Pr. badk. met ligbad.' Op boven- tale opp. 1480 rr>2. Het geheel verkeert in goede' OUDDORP, Dorpsweg
12.
ƒ 74.000.- k.k. Inl.: Mak. knt. derd.2 slaapk., doch 3 slaapk. staat. Event. dir. op te leveren.
•
g.o.h. in recr. dorp gel. woon/
8.V.,
Balkema
WestewarV.P.
en winkelpand met gr. tuin
zijn mogelijk. Inl. Won.bur. Ink A. de.Vrij, Noordeindseweg 362, Bergenstr. 74. R'dam. Tel. 010
IJsselmonde b.v. Tel. 01858
o.h. Zd. de gar. op 100 mtr.
en
Roderijs.
R26
kel
Tel.
01891-2288;.i;
144966.'
S:■
R26 6577. :
R26
afst. van centr., 330 2 eigen
grond. Voor zeer veel doeleinden gesch. Vr.pr. ƒ 225.000,k.k. Bagro Vastgoed 01804
15644 of 01870 4587. (Ook
na 19 u. en op zaterdag). R26
Enkele ruime 4-kamerflats in CAPELLE a/d IJSSEL aan de MERELLAAN,
SCHIETBAANRotterdam,
MERELHOVEN en ALKENOORD. (Gebouwd in 1969 voorzien
LAAN 11 a+ b. Royaal winkelpand met 2 woningen (waarliftenc.v.)
Pr |j 2e n v.a. ƒ 101.500 k.k.
van 1e verd. leeg, woning met
cv. -I- ; w.w. voorziening. 2e
Kom Vanmiddag .tussen 12.00 en 15.00 uur gerust even langs voor
verd.+ zolderverd. Winkel -f
2e verd. verhuurd. Huuropvrije bezichtiging in open huis aan de Merelhoven 51.
brengst
ƒ 8.400,- . p.jaar.
Vraagprijs ƒ 149.500,- k.k.
Inl.: maatHuis r Makelaardij
8.V., Schiedamsesingel 183,
Rotterdam, tel. 010-139450.
M
ROTTERDAM
.■.-.■■•■..•■■• :R26
T.k. a/d Van Ballegooywingel igoed onderh."
hoekwoning; m. garage.
Ind.: beg.gr.: woonk. =m.
open : haard •en parket,'
hal, toilet, keuken. 1e et.:
3 sl.krs., badk. m. ligb.;
zolder m. mog. van sl.k.
Grote. i zonnige ' achtertuin. Fraaie ligg. aan singel. Koopsom ƒ370.000
kk

de. direkte. nabijheid

In

CAP. A/D IJSSEL, BalearèU
15, luxe herenhuis met car.
port. Ind.: ruime hal. woonkamer 40 2 met open haard
ruime keuken, bijkeuken, ij
verd.: 4 sl.k., badk. met ligbad
2e verd.: Se sl.k. met dakterras en aparte douche. Tuin
o/hZ. Vr.pr. ƒ 385.000,- k k
In).: Aardoom 8.V., Nw.
kerk'
a/d IJssel, tel. 01803 35n
na kant-tijd 01832 3282. R2g
NW. KERK A/D IJSSEL,'BÖsT
veen 2, half vrijst. herenhuis
met garage. Ind.: woonkamer
met open haard 40m2, open
houten keuken. 1e verd.: 3
sl.k., badkamer met gekl. sanitair, 2e verd.: 2 sl.k; met dakkapellen. Vr.pr. ƒ.335.000k.k. Int.'' Aardoom 8.V., Nw
kerk a/d IJssel, tel. 01803 1
3511, na kant. tijd 01832 i

.

■..''■'■■'■

'HARMELEN, Schakelbungalow, tuin o.h. Z, w.kam. 55 m2.
open keuken, inb. app., 3 a 4
sl.kam., badk. m. ligb., apart
toilet, berging, hete lucht
verw. Vr.pr. ƒ 430.000,- k.k.
R 35
Tel. 03483-2229.
LOPIK. Vrijst. bungalow met
gar., gr. kamer m. park., open
haard, open keuken en bijkeuken, gr. hal. 3 gr.sl.k.,
badk.. met ligb., veel bergr.,
tuin rondom. Pr. n.o.t.k. 03475

+
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R'dam-H'berg

Te koop 6 herenhuizen

34, goed onderhouden pand
waarvan 2e verdieping leeg.
Ind.: kamer erker 15mtr.
lang, zijkamer, toilet, douche
en keuken. Zolderkamer
hobbyruimte. V
Vr.pr.
ƒ 95.000,- k.k. Inl. J. Sjerp
Assurantiën. Tel. 010
818943.
R26

.

m

Sfeervol 3 kamer hoek appartement op 1e verd. boven winkelcentrum, met ruim uitzicht.
Woonkamer, : eetkeuken, ■■■: 2
slaapkamers, badkamer.' kelen
derberging
■ CV.
ƒ 110.000,-k.k. BV Centraal
Makelaarskantoor CMX, Rotterdam.olo-135385. i R26

'

Hengeveld

T.k, ROTTERDAM. IJsclubstr.

Alphen a/d Rijn

ROTTERDAM. I Schere ■ 244:

.

DORDRECHT, Arkelstein, luxe herenhuis, 1 jr. oud, type
> ONROEREND GOED TIPS
2/1 kap,'met cv. en garage,
grote achtertuin met zitkuil.
Ind.: hal, toilet,'- garderobeb Onroerende goederen aangeboden
kast, woonkamer 40 2 mei
grote f- open . haard ; partij,
r
schoon metselwerk. ' Mod.
;\)
Utrechty •:'. ;
\
-''.' :.. :
open keuken met inb. app. 1e
>■
Verd.: 4 sl.k..' mod. badkamer
met ligb.,' douche, toilet en
dubb. wastafel, gekl. sanitair.
2e Verd.: bergruimte, gasboiE Een in de exclusieve stijl der 30er jaren gehouden ler en se' sl.k. met v.w. Gert.
villa op ruim 2000
2 grond aan de huis hardh. merbau kozijnen
.«Horstlaan te DRIEBERGEN.
en gefin. mah. binnendeuren.
jr' Bevat o.a. ruime entree, living met originele open Beg.gr. met plav., tevens ged.
schouw, eetkamer, keuken met apparatuur, aparte thermop; beglazing,' inkt. alle
wasruimte, provisiekelder met wijnkast en inpandi- vaste vloerbedekking. Vr.pr.
ge garage. ,{-i
ƒ 289.000.- k.k.-Tel. 078
180771.
R26
Op de 1e verdieping zijn 4 slaapkamers en 2 complete badkamers. Grote.zolder met mogelijkheid R'DAM, dubb. woonhuis, w.v.
' voor een kamer. •
.
y
1 leeg te aanvaarden. Woonk.
DE VLOEREN IN DE GEHELE WONING ZIJN VOOR- met. open haard, open keuZIEN VAN FRAAI PARKET.
ken,badk. met ligbad en 3
Vraagprijs ƒ 585.000 k.k.
R35 sl.k. Pr. ƒ 96.000.- k.k.-Tel.

v

.-

.

-

,".

•

.

HoffmanO.G.

815669.

Westhavenpl. 6, Vlaartel. .010
dingen,
;
355533. ,: ;
R26

-

ZWIJNDRECHT,

Roosstr.

Royale 4-kamerflat met lift, CV

en dubb. beglazing, pas geheel geschilderd, ƒ 110.000,k.k. Makelaardij Martin, Zwijndrecht. tel. 078-128840. 1 R26

.'
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Fré Meis:

Grauw verschiet voor Groningen 'Er
komt
gevoel niet serieus genomen te

worden' door de rest

;

dobr.de
en. eigenlijk i, ook
door de vakbonden. s

land,'

Haag,

niet

;De leden van de ondernemingsraad van Okto beginnen
een beetje voorzichtig te glimlachen als de opstelling van de

;

Industriebond FNV in de Okto-affaire' aan de orde komt
Die bond zou best eens' wat
sterker voor het Okto-belang
in | het geweer mogen komen,
vinden ze eigenlijk.
"Maar ze begrijpen het wel:
"De ' bond heeft -i ook: met de
vouwkartonfabrieken, in Eerbeek en in Appingedam te maken: Als ze alles op Okto zouden gooien, dan werken,. ze
misschien indirect mee aan de
(

"

,•

Ondernemingsraadslid Harry

;

',

Dat het vertrouwen in de inzet van de Industriebond FNV
voor het Okto-belang afneemt,
heeft opzeggingen van i het
vakbonds lidmaatschap tot gevolg. En ook de roep om Fré
Meis.de partijbestuurder van
de CPN, die voorzitter, is van
het district Groningen van die
partij en adviseur van tientallen ' actiecomités bij bedrijven
%•

''•

in de provincie, maar nu net
niet bij Okto.
Maar Meis heeft er geen enkele behoefte aan om zich tegen de Industriebond af te zetten. ' Integendeel, i de CPN in
Groningen riep haar leden op
massaal ■ mee te doen aan' de
FNV-manifestatie van gisteren in de stad Groningen.
. Meis constateert tot zijn genoegen dat de FNV en de PvdA
dit keer veel eerder de strijd
tegen de werkloosheid, willen
aanbinden dan bij tijdens eerdere dieptepunten in zijn provincie gewend was. Ze hebben
geleerd, meent hij. ,; 'C.'.^'X'
Zwaar, genomen voelen zich

de werknemers van Okto, van
al die andere bedrijven, de
plaatselijke en provinciale po-

dat allerwegen
gesuggereerd. om "het
Westen*' het nu eindelijk
eens te laten; voelen. En niet
alleen door Fré Meis, die al jaren een nummer maakt van de
geweldige V. , aardgaswinsten

litici ook, over zoveel onbegrip
in j Nederland .voor. de noodsituatie waarin zich de werkgelegenheid in Groningen : bevindt. Tot hun ontzetting heeft
de staking van de provinciale
politici, overgenomen door enkele gemeenteraden, ook een
averechts resultaat.
;'. Want, zegt men in "het Westen", als er bij jullie zon noodtoestand is, dan moet je juist
met dubbele kracht doorgaan
met besturen. A Terwijl V- de
boodschap van de staking der
politici volgens hen ' zelf nu
juist is dat het blijkbaar geen
zin meer heef t om mooie moties naar Den Haag.te sturen
en gewillig allerlei overleg af
te wachten. De" noodkreet is
verkeerd verstaan, menen ze.

Vandaar

wordt'

maar

voor overheid en oliemaat-

schappijen. Ze worden in Groningen behaald, maar die provincie ziet er geen cent van terug, zo luidt dit Meis-verhaal.

Ook de PvdA-fractie in de

Groningse Provinciale | Staten
opperde ' deze 'week,'; zij . het
voorzichtig,' de \ mogelijkheid
om de regering in Den Haag
wakker te schudden door het
eenvoudig dichtdraaien van'de
aardgaskraan in Slochteren.

•

Schokkenbroek:

't toch niet zo

.

Fré Meis is weer terug, lijktT j
het. De pers loopt de deur bijl
hem plat. Hij vindt zelf, dat hij«
nooit weg is geweest. Hij mag-;»:
zich dan uit de gemeenteraad,
uit provinciale staten en uit de'?
Tweede Kamer hebben
trokken ("Ik ben ook al bijnaTj
zestig"), jde actiecomités in de-,
provincie kunnen op hem reke-üj-

andere:-idealen

denkt, komt hij tot de suggestie:
Vin Zweden zijn de omstandigheden om vouwkarton te maken
eigenlijk het beste/Je hebt daar
water genoeg, goedkope energie

•.;-;

-.-

gekozen.»-

/
.

Over, alle aanvangsstrubbelingen van de eerste jaren bij
Okto, tot uiting komend in een
groot personeelsverloop en flink
ziekteverzuim, willen de OR-leden maar liever niet praten. Ze
vinden dat nu niet passen in de
strijd, ze hebben die 'kleiné'probleempjes terzijde geschoven
ten dienste van de strijd om Ok; .
to open te houden.

nen.
De

;

■'-■:■■■■

•.-'•..

CPN-partijbestuurder;"s
voorspelt dat de onrust onder
Groningse; bevolking,' nu . veel;;*
groter zal worden dan in 1969.'k
,

def

■

"Na de acties toen kon Gronin—i
gen ineens alles krijgen;. allen
toppolitici • kwamen) hier haar*
toe, de koningin kwam, we kregen beloftes dat de hele werkloosheid hier zou worden uitge-15
' i-.i--.'.
roeid.
■. ■".'
.:■**■

LNG

■■

;■' Allerlei,'•

-',-. basis-industrieën
zouden er. in Groningen komen,
'vooral in de buurt van de Eemshaven. Maar daar. is. niets van
terecht gekomen volgens de
OR-leden van Okto. "En dat
aardgas uit' Algerije, laat ons
niet lachen, dat gelooft toch niemand meer, dat het straks hier
komt? Dat komt mooi per pijp,
dat is toch duidelijk. Alleen niemand van de politici durft het
nog te zeggen, omdat ze nu eenmaal ' iets anders , beloofd hebben. Maar met die dingen wordt
wel de mensen in Groningen het
zandin de ogen gestrooid.'. Net
als ".; met die PTT-verhuizing,
daar gaat, een hele '.' generatie
over heen, voor we daar iets aan
hebben [ wat werkgelegenheid

betreft."

:

',

Atoomafval
Die belofte is niet gehouden,
dat beginnen de mensen nu
steeds beter te zien. Er |is een
zeer brede, grote ontevredenheid bij I het volk. De .regering
wil hier allerlei bedrijven uit>'
kleden,
Maar tegelijk willen ze wel mi-j
litaire oefenterreinen hier neer
gaan leggen, ons opschepen.met,
'

-

"Kijk," zegt OR-lid Harry
Schokkenbroek, "als we nu een
échte EG hadden, dan. zouden
we dat kunnen voorkomen. Dan
zou je onderling afspraken kunnen maken. Maar nu gaat elk
land zijn 'gang, probeert èen
graantje mee te pikken, en beschermt zijneigen industrieën."
Allicht is Schokkenbroek voor
het openhouden van Okto. Maar
aan

In het
jarerif
vijftig flatje in,Groniri-~
gen zit het robuuste
chaam van Fré Meis
rustig op de
heeft het druk, komt net*;
thuis van een vergade-t|
ring met de buschauf
feurs van het
lijk vervoerbedrijf, die
al 200 gulden in salaris'!
achter liggen op ■ dèg
mensen die achter , de;?
vuilniswagen lopen. ;;ï

Ide banen'.

atoomafval in de grond. Er.wór-'
den miljarden verdiend aan ons
aardgas, er zit kalium en magnesium in de grond. We zijn een
schatrijke : provincie, .alleen
merken we er zelf niets van."
Dat Okto dicht; zou
loopt de spuigaten uit. "Waan^
zinnig, de modernste'- fabriek {
van Europa. Nou moet-ie dicht*-

1

..

uit. waterkracht ook. Het kan
daar schoner, beter, goedkoper.
Waarom zouden we niet met elkaar afspreken dat we het daar
gaan doen? Dat zou toch moeten
kunnen. En dan hier in Groningen natuurlijk iets anders, wat
hier specifiek geschikt is. Daar
wordt te weinig naar gekeken.
Misschien is er met ons aardgas
wel wat méér te doen dan nu geS,- •..■■■.'■,-.■:■:beurt." i
Okto open/vinden.' ook ORvoorzitter Willem Adam en ORsecretaris; Ruud Bouwmeester.
"Als de olieprijzen '. nóg meer
gaan stijgen, dan worden ook
plastic
verpakkingen ; weer
duurder. Terwijl dat een rotprodukt is, dat raak je niet meer
kwijt, karton is afbreekbaar. Op
die dingen zou een regering toch
een beleid moeten voeren. | Dit
spul hier. kan toch niet zomaar
in' het Winschoterdiep gegooid
worden. ;.De .regering«;heeft
plichten, moet Okto open houden, op welke manier dan ook.
Ze nebben er nu eenmaal voor

'

. "De fabriek werd gestart toen
er een jaarlijkse groei van 7
procent per jaar voor ons produkt, dun karton voor verpakkingen, ■ werd verwacht. Maar
alle landen zagen tegelijkertijd
dat gat in de markt, en gingen
dus ook fabrieken bouwen. Mét
het gevolg dat we ineens geconfronteerd werden met een overcapaciteit, produkten dus die we
niet kwijt konden, van maar
.-.:•■■
-■■■-liefst 36%."

hij

onrust'

<*

Waarom moet Okto dicht? De leden van de ondernemingsraad van de gloednieuwe fabriek voor
vouwkarton weten het in enkele zinnen samen, te
~
.-/:•'-'.'.
v.l*'£i£; UZ:;". V; : ".
vatten:; :

als

grote

;*

Winschoterdp'

'Je
in't

gooit

van die andere fabrieken.' De bond beeft te zorgen
voor bet behoud van het totaal
aan arbeidsplaatsen in deze
sector, die kan zich niet voor
één fabriek" alleen sterk 'maken. Dat doen wij als OR natuurlijk wel, wij vechten alleen voor het werk hier in
Winschoten."

,

—

"

van het
regering in Den

l

Groningen was grauwer dan
grauw,:.• de afgelopen . dagen.
Als het niet sneeuwde, hing er
wel een verstikkende mist boven het uitgestrekte land. Of
het mistte én het sneeuwde
dat kan blijkbaar ook nog. ■
Grauw is dezer dagen echter
vooral de uitzichtloosheid voor
de mensen in ' Groningen die
zich nog .steeds werknemer
kunnen noemen. Werknemer
van Okto, van Philips, van Akzo, of van al die andere bedrijven die onafwendbaar dicht
lijken te gaan in de provincie
die zich zo miskend voelt door
: "X
"het Westen.
Dat laatste is overheersend
in alle reacties van mensen in
Groningen, als het gaat om de
werkloosheidsproblemen: het

De ondernemingsraad uan.Ofcto, in deze spannende tijden vrijwel voortdurend in overleg
bijeen; en door de directie van alle gewone werk vrijgesteld. '4;£!
'■-'^■'-t^liY^:.

'

'

Directeur ir. C. Kleinjan:

'Teleurstelling

260

ker

vergroot'
tijdens besprekingen'
de FNV en de directie en het
personeel van Okto. , ":'

De arbeidsplaats van Okto-directeur ir. C. Kleirijan lijkt verzekerd. Zelf zit hij er tenminste niet zo
over in. Hij zegt: „Ik heb er nog niet echt over nagedacht, dat vind ik niet fair ten opzichte jran de
werknemers, om me daar nu veer zorgen over te

Ex-landbouwerK

■

Papier maker Bert Vree:

o Brunig:

..

„Terwijl we eindelijk zo ver zijn
dat we een goed team mensen
hebben, een fijn werkende OR,
een staf die het werk beheerst.
Technisch : loopt J het allemaal
goed met de productie, maar
juist nu moet de zaak dicht om

De Okto-directeür blijkt overigens een lichtelijk merkwaardige opvatting te hebben over

wat het personèelnu zou moé-

' '> ■■' .!•'.■.-'...;'.<?
ten doen.
De werknemers moeten vooral nu het bedrijf trouw blijven,
meent hij, want: '„Als de mensen
het zwart'gaan'inzien'en'.weg
gaan lopen en 't eindigt hier in
een rotzooi, dan is er zeker geen
enkele kans ■- meer ■ dat -het: bedrijf op de een of andere manier
open blijft. Mijn taak is te proberen de houding van I iedereen
hier tegenover het bedrijf goed
te houden: Maar als iemand van
ons elders een > goede baan kan
krijgen, dan f houden;, we; hem
niet tegen natuurlijk."

emigreren

nar

.;<;..:

Miskleun

Australië

Fré Meis heeft zware kritiek
op de NOM, de Noordelijke Ont-";

wikkelings; Maatschappij,.• via;
welke sluis het overheidsgeld,;
loopt' om, als: het; goed; is, de!
werkgelegenheid in ; Groningen?
op te voeren.
M?
't "Die NOM was een uitvinding
van de PvdA, én is dus een miskleun. Maar, de PvdA; praat er
nu niet meer over, ze willen nu
niet meer weten. dat het. hun
eigen kindje. is. ; Ze moeten er-«
kennen dat het met de NOM is*.
misgelopen. ■ Wie zijn r kont
brandt moet op de blaren zitten;
Maar,tóch moeten we de NOM'
nu niet in een keer liquideren %
Want via die maatschappij zit-*;
ten er vele tientallen
bedrijven hier 2» in"?
in
Groningen/' Als je dus de NOM;
afbreekt, breek je ook vele hon-ij
derden banen af." '~;/;•; 'W*ij
Het hele verhaal over de vér-?
huizing van PTT-diensten naai*)
Groningen is volgens Meis, zoals.;
volgens zovele Groningers, een*
enorme fopspeen van dit kabi-*
-

Papiermaker is hij bij Okjonge Bert Veen,
links op de foto. Heel weinig
hoop beeft hij nog maar dat
hij gewoon door kan gaan
met het dirigeren van de kar-;
tonproduktie in één van; de
immense hallen van het bedrijf. JEn als dit hier dicht
gaat, dan is er voor ons niets
anders. Noem ze maar op, de
grote. bedrijven hier in de

schouderophalend.
De uit Oost-Groningen afkomstige Veen trok een aanAmtal jaren geleden

to, de nog

buurt in Oost-Groningen, ze
gaan allemaal op de beurt
ook dicht."
Bert Veen doet zijn werk

aan".' een' tientallen ■;meters
lang controlepaneel. ',iAch, na
zon jaar of vier weet ik nu
wel waar alle knopjes en metertjes voor dienen," zegt hij

naar.

sterdam, omdat er voor hem
in zijn geboortestreek toen al
geen werk te vinden was. Hij
ging:!, werken bij Philips•'•'

DupharinWeesp.
.

'Rotzooi'

maar

.

:.

Tot hij op een gegeven mo-

ment, uitgerekend in het blad
van de Industriebond N VV,
de advertentie zag van het

met veel overheidssteun in
Winschoten, opgerichte kar-

tonbedrijf Okto. Hij ■ solliciteerde, werd aangenomen, en
vestigde. zich' weer in OostGroningen. ' Nu ziet i het; ernaar uit dat hij daar een gouden toekomst had. .
<

Ze staan er een '■ beetje
werkloos ■'■~ bij, deze Oktomensen, hoewel de. kartonmachine die ze bedienen vol-'

„Ja, je hoeft hier ook niet te
werken," grapt Sietse Rots
(midden).' „We krijgen' hier
aanwezigheidspremie,
een
zeggen we, 'en het verdient
niet eens slecht. Het is hier
kijken, controleren en koffie
drinken wat we doen. Alleen
ingrijpen als er met de machine wat misgaat. Als je zon
tijd op je kont zit, dan ben je
blij als er weer wat gebeurt
met.: het ding. Hebben we
weer wat te doen."
.Net als voor Pieter Willem
van der Molen (links) is voor

Sietse de Okto-fabriek al zn
tweede werkgever. Ook■ zij
zien als perspectief na de Okto-sluiting enkel: en alleen
nogdeWW.

;

;

Voor Ko i Bruning (rechts,

met bril) ligt dat wat anders.

Hij was kleine'zelfstandige,
landbouwer, vóór hij bij Okto kwam werken. In de landbouw was niets meer te verdienen.; Hij heeft; dus, al; de
hele svomschakeling naar geheel ander , werk» ; meegemaakt," maar hij laat" het
hoofd niet hangen.
\
„Als ik hier weg moet, ga ik
met vrouwen kinderen emigreren, naar Australië.' Daar
kun i je; nog wel landbouwer
zijn, het is mijn enige kans."

:"Het zal alleen maar schade,
aanrichten. Al die PTT'ers die!
meekomen,) nemen ook . hun;
vrouw mee. Die vrouwen willen
ook ■ werken.' En. hun kinderen*'
lÉEl35fS*Bg
willen dat ook."
-.

l

\\

markttech-

nische redenen, te weinig kopers dus. Die teleurstelling voel
ik zelf als directeur, natuurlijk
meteen 260 keer vergroot, voor
al die mensen die hier werken."

'Als dit dicht
gaateisr
niksa

'Dan

■

technisch."
'ü'ïtë'i
Teleurstellend vindt Klèinjan
het dat juist nü Okto dicht moet.

andere redenen, om

-

nders'

Maar zorgen maken hoeft ook
er meteen op'
volgen: „Ik ben al een paar keer
van baan veranderd, omdat er
Van drie kanten tegelijk aan me'
getrokken werd. Ik heb er alle
vertrouwen: in dat men me
straks wel wéér ergens vraagt,
als Okto dicht is. En ik hoop dat
die vraag dan'komt van KNP,,
het moederconcern van Okto. Ik
voel me nu éénmaal verbonden
met papier. Als Okto dicht gaat,
neem ik dat zeker KNP niet
kwalijk. Alle betrokken partijen hebben de produktie van
.vouwkarton hier immers onderschat, zowel commercieel ■ als

niet, want hij laat

heen wordt dit soort
toch door de regeringen
gesubsidieerd? [ Waarom moetj
het" hier dan ineens \ afgelopen*
zijn? Wij hebben toch ook rechte
pp werk! jDie |VVD'ers
altijd over de werklozen "die
lui zijn. Hier heb je mensen die|
willen werken, en hen wordt hete
:
werk afgenomen."
i-*

j

Okto-topman
Kleinjan,'■',--,
niet bang
voorWW. ■

nog voor dè fabriek goed en wel*
op gang l is gekomen.'. Je \ weeC,
toch van tevoren dat hét opstar-lj
ten van zon; enorme machines;
veel tijd cri geld kost. Dat moet
je nemen. In alle landen om ons

M/G

■■

[■','■

M/G

-

ƒ 186.000 k.k.
wanden,-. Vraagpr. ƒ239.000 Vr.pr.
mog. tot kopen gar. •',.
Inl.: Baas Makelaardij,

WMMO&
'■ Barendrecht

'-;

-.

"

;:

■;

M/G
'Barendrecht

:

-

rMora

dieping: ' 3 slaapkamers; hal,
berging: Lagere, middelbare
'
HILLEGERSBERG
5 min. afstand.
scholen öp
in dorpskern gel. gezel- Vraagprijs ƒ 425.000 kk. Brielig ■ 2-kam. app.. op.. 2e ven onder no. D53348 van dit
verd.' met balkon
•--"■:■'»■ R26
blad." ■■■'
Vr.pr. ƒ 98.500 k.k. /■
R'DAM, Sav. Lohmanln., Irt
±

.\

>

'•

;

keurige buurt,' ruime. boyen-

i

'/•''■;

won.best. uit voor- en achterkam., zijkam., gr. keuken, zol-

:

: }~ HILLEGERSBERG
dersLkam.,' borging en bad;;
rustige r" laan ; gel.' kam: Koopsom ƒ81.500 k.k.
cv3-kam. hoekapp. v.v.
1n1.01890-6857,-:■'. .
R26
;
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dern sanitair, houten keuken
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Schoener 57
herenh. m. inp. gar. md.
royale entree, toilet,.verlaagd zitged. m. o. haard
en schuifpui naar terras,
eetged., m. j open' luxe
keuken, bijkeuken, gar./
berg. 1e verd. 3 slaapk.
badk.' m. bad, toilet en
wastafels, , hobbyk. 'm.
ten-as. 2e verd. 2 slaapk..
met
kastenwanden,
bergkast. opl. in overleg.
Vr.pr. ƒ 485.000 k.k.

/

!iT*;Er.

■".;,'; met inbouwapp.; cv/warmwaVr.pr ƒ. 378.000.- k.k ;*':: ter. Parterre: woonkamer, hal,
keuken, toilet, badkamer. Verbadk.,".

.

-

/

51.k.,2

>

;

,

/

cv.',;ind.;;kelder; 'gr. en ,'■': weiland, ,■ met" kennel,
schuur, 3 paardenboxen. Geheel inwendig 'verbouwd, mo-

woonk. met open haard;
zeer, luxe. open keuken
met eetbar en app., 6

;:

2... balkons.
gas '
VLAARDINGEN:
Stadhouvoor-en achtertuin, verhuurd Woonk.
met. ■■:. parket,
eenderslaan.
Goed
onderh.
•
met
douche.
suite
badk.
voor ƒ 3.100 p.jr/ Ind.r
garage.
Beg.
gr.:
gezinsw.;cv,
185.00Q
k.k,
13x3,85 m., zijkamer.keuken, Vr.pr. ƒ
't' wnk„ open hrd., parket, kkn;,
1e verd.: 3 slaapkamers, badtlt. 1e: 3 slpk.; loggia, 2e tlt.,
kamer. Koopsom, ƒ 90.000 k.k.
dche, wast. 2e: grote
badk.,.
en
MakInl.
bemiddeling:.''
zolder, dakkapel, berg-, zol:",
'
elaarskantoor Kolpa b.v., mak.
H. I. AMBACHT
derkamer, st. • schuur, gar.
in onr. goed, lid N.8.M., half vrijst. herenhuis met
15.000: . kk.: <■■ Garage.
Straatweg 94,3051 BLRotter- gr., gar., voor-,; zij- en ƒ
ƒ 204.000 k.k. Bern. en inf. BV
R26
v.v:
cvvrije achtertuin,;
dam.tel.:olo-226144.r.
Witte, Schie-gas.; Ind.:: woonk., mod. Makelaardij de
R'DAM-HOOGVLIET, ..•; rustig Keuken, 4 slk.k., badk, damseweg 26, Vlaardingen,
tel.olo-343844:.
<R26
gel,: 2/1 kap .woning; met met bad, '~'';'-■■
-'';• '-.■'
fraaie voor- en achtertuin. Be- 2eer ; 'J. scherpe' •:''prijs ALBLASSERDAM,
Dacosvat 0.a.: ruime living met open ƒ 199.000 k.k.
s
tastr. 24. Hoekhuis, type drivekeuken, 3 ruime sl.k., badk.,
in, vrij 'uitzicht; Am. keuken,
zolderk.,, en I bergk., ;v.z.v. : Makelaarskantoor dubb. 'i garage.- , Vr.pr.
■
c.v.-gas en warm water install.
ƒ 200.000:Tel.'01859-3856.;
Te . aanv. 'in ('. overleg:
~.,.-;.^-;■-■..t'-"-'.-^.1 ,-g.v,,'-vR26
ƒ 165.000.- k.k. Bureau Dake,
MOERKAPELLE:
I T.k.) hoek01880
11109 of .010
woning met cv., 3. slaapk.,
180464.■;.•■":., . ;
R26
douche, vaste trap naar zolVLAARDINGEN-HQLY, aan straatweg 39. r'dam, der met 4e slaapk., veel bergplantsoen gel. mod. herenhuis
■-;; Lid nbm/mcc.'.";!, ; . ruimte. Pr. ƒ 179.000kk. Maumet 'voor- en 'achtertuin aan
ritsstr.l2.Tel.ol793-1932: ;
de Wm. Frederikstr. Bevat o.a. Tel, 010
'i'f- '--. ■'■'^-.-: : '■:"-•" R26
kelderkast, royale living.open MAASSLUIS, Joh. Evértsenln.
. HandelsVLAARDINGEN,
keuken, 4 sl.k.v bergk.,' bal- Ib, gezell. gel. maissonnette
Goed onderh. dubbelp.,
kon,- 2e„toilet en ruime badk. met cv., gas en 3 ruime sl.ks. traat.
benw.: leeg. Ind.: wnk. 30 m2,
V.z.v.'c.v.-gas eriged. dubb. Vr.pr. ƒ 125.000 k.k. Aanv. dir.
kkn., 2 slpk., badk., dche, tlt.
aanv.aug;
1980 Hoffman o.g. Tel. 010
beglaz.'Te
A.tuin, htn schuur, ƒ 82.500
f 235.000,- k.k. Bureau. Dake, 355533.
R26 kk. Bern. en inf. BV Makelaar010-747006 of 010-180464.
Witte, Schiedamseweg
,'.;-,v,:/-;: . ■■■--. R26 BLEISWIJK, Breitnerstr. 26. dij de
26, Vlaardingen, tel. 010
verbouwOnder
architectuur
VLAARDINGEN- WEST, aan de eengezinswon. v. v. C.V. 343844. '"■■'.
R26
plantsoen gel. fraai verb. een- gas. Woonk. met open haard
Asserdreef.
MAASSLUIS.
.;
vooren
gezinswoning met
en Vz open keuken met in: onderh.
hoekeengeachtertuin, aan'de Drs. Stij- bouwapp., 4 ruime slks., luxe Uitst.
zinsw., cv, garage. Ind.:
kelstr. Bevat o.a. ruime eiken badk.,
achtert. Z. Vr.pr.
25 m2, kkn., gard. 1e
keuken, L-vorm. -living imet ƒ 229.000 k.k. Voor ml. Hoff- L-wnk.
2 slpk., badk., dche, wast.;
et.:
en
m.
trap,
badk:
open
ligb.
man o.g. Tel. 010-355533.
2e tlt. 2e vliering. Tuin m. teris v.z.v.
2/3 sl.k. Het i
ras,'
pergola,' ■ schuur,
c.v.-gas. Te aanvaarden mrt.
180.000
kk. Bern. en inf. BV
ƒ
16.4.000,-.k.k. Bureau
Makelaardij de Witte, SchieDake, 010 747006 of, 010
Rodenrijs
damseweg "26, Vlaardingen,
180464. .'.■.■: l ;'!/'- , ">;fR26, ANJERDREEF
,-;;9.
■'• R26
tel. 010-343844.
mét
aanSCHIEDAM-KETHEL,: . op hoekherenhuis
en
KRIMPEN A/D IJSSEL', Vrijeigen grond gei; mod.hoek- gebouwde , garage
staat van onwoning met voor- en achter- zeer groot dakterras ca. hof 6. In uitst.
van derh., verkerend woonhuis,
voorz.
tuin en uitgeb. keuken, aan de 75 m 2, Bouwjr."
1976. gelegen in bungalowwijk en
Kievitlaan, bevat o.a.;'ruime c.v.-gas.
entree, hall, nabij winkelcentrum.' Ind.:
L-vorm. living', royale; mod. Ind. part.:
keuken, 3 sl.k., douchekamer woon/eetkr. ca. 50 m2 doorzonkamer, 8.12x3.63 m.,
met plavuizenvloer f en kompl. keuken m. veel kastmet 2e toilet, v.z.v. c.v.-gas. fraaie
open haardpartij, jes, gr. hal; toilet m. fonteintje
apil
1980.
Te ■'"■ aanv
met en trapkast. 1e- verd.:,"; 3
ƒ 189.000,- k.k. Bureau Dake, luxe open keukentevens
slaapk., badk. m. douche,
010-180464. >■■ %V- ■-■:'-■ - R26 app., bijkeuken,
royale studeer- wastafel en aansl. wasmach.,
berging,
SCHIEDAM, zeer luxe flat op kamer.
3 afz. 2e toilet. 1 2e verd.: 4e
1e • etage:
2e woonlaag met prachtig uit- slaapkmrs.', badkr. met slaapk. met dakkapel, gardezicht over plantsoen ep rivier ligbad, v.w. en 2e toilet, roberuimte en afz. berging.
aan de Havendijk. Bevat o.a. voor- en achtertuin. Op Vraagprijs ƒ 182.000 kk. Dit is
zeer ruime keuken, gr, zonni- loopafstand van NS sta- slechts een gedeelte van ons
ge living 44 m 2,2 sl.k. met bal- tion. Vr.pr. ƒ 359.000.- aanbod. Vraag vrijblijvend onkon, v.z.v. c.v.' en parketvloer. k k. '■'■
ze uitgebreide en van foto's
Perfekt onderh. Te aanv. mrt. KLÈIHOOGT 5 11. Lande- voorziene woninggids. In).
1980 ƒ 189.000,- k.k: Bureau lijk gelegen vrijst. bunMak. "Krimpenerbos":'b.v„
R26 galow
Dake, 010-180464. ■
(bwjr.
1976) <rimpen a/d IJssel, tel. 01807
16997.Lid NBM.
R26
SCHIEDAM, op 1e stand gel. voorz. v. c.v.-gas en met
riante chalet-etagemet kelca. 6 ha. grasland. Ind.: ZWIJNDRECHT, Plantagederberging en eigen parkeer- part:-v-entree.. ruime weg 28. Hoekhuis, garage,
plaats aan de Laan van Spie- wooh/eetkr. met 'open cv., tuin o/h Z., geis. spouwringhoek:; Bevat o.a. royale haard en therm. begl., muren, dubb. ramen,;s sik.,
hal, gr. gezell. living niet par- keuken met app., bijkeuƒ 187.500 kk. Tel. 078
ken, toilet;. luxe , badkr. 194071: ■'•.■•-•■'■■'
ket, fraaie zeer kompl. keu■■■:-■■ R26
ken, 1 a 2 sl.k., gr. badk. met met ligbad en v.w., 2
T.k. oudHELLEVOETSLUIS.
keuken,
is
slaapkmrs.,'.;,
ligbad en 2e toilet. Het geh.
c.v. verwarmd en heeft zeer woonkr. en hal met bouw tussenwoning ( 70 jr.)
wandelpad. Woonk. 7x5
gr. balkon. Te aanv. mrt. 1980. vloerverwarming en pla- aan
m., 3 sik., douche, toilet, mod.
1e
2
etage:
vuizen
vloer.
Dake,
189.000,Bureau
k.k.
ƒ
vr.pr.
■ '■■-■ "R26 royale slaapkmrs., berg- ingeb. < keuken,.
010-180464.
ƒ.127.000 kk. Tel. 01883
zolder.
Vr.pr.
ƒ750.000.landel.
gel.
OUDENHOORN,
.
R26
■ ■'',"■;> -,; ,".;,■■ 16083.
zeer goed onderh. mod. hoekSchitterend
BERGAMBACHT.
pand met zeer grote tuin (283
De Haan
gelegen bungalow, aan achdubb. gara2 eigen grond);
Makelaardij
20.000 2 weiland.
terzijde
Bevat
o.a.
Eeweg.
aan
de
ge
385.000.
Prijs'ƒ
Br. o. nr.
2651
CC
Kerksingel
open
met
14.
ruime.L-vorm. living
Berkel en Rodenrijs.' Tel. Ds334obur.v.d.blad.' R26
haard, open haard, open keu01891 4455, lid NBM.'
R'DAM, Bonaventurastraat, v.
ken, 4 sl.k., gr. badk. en berging. V.z.v. c.v.-gas. Te aanv. ONS KANTOOR IS Z
part. rust. 3 kam. portiekwon.
12.00 Pr. n.o.t.k. Tel. 01804 22017..
VAN
in overleg, ƒ 198.000,- k.k. TERDAGS
14.00 UUR GER 26
■„:■, i
■.;■■.Bureau Dake. 01880 11109 TOT
R26 OPEND. '
R26 R'DAM,
ofolo-180464.- ■:Pand
Parallelweg.
ROZENBURG, rustig gel.
met lege benedenwon. en vergroot herenhuis met voor- en
huurde ' boyenwon., voor
achtertuin aan de Kievitenƒ 2413,20 ; p.jr. Koopsom
burg. Bevat o.a. grote Z-vorƒ 39.000 kk. Inl.: Dupönt Mak.
Schiedam; 010 268135/36.
mjge living, royale keuken, bijVlaardingen
keuken; 6 sl.k., badk, m.:2e
kantoortijd: 700258. R26 Schiedamse ■: Vest 54,
Na
Ripperdastr.: 3.-; goed
3011 BD, Rotterdam. Tel.
toilet, v.z.v. c.v.-gas én warmonderhouden; -3/4 ..■ ki*nr: SCHIEDAM, Rietkraag. 29.
waterinstall. Te aanv.: juli/ parterre-appartement.
herenhuis
met 010
gel.;.
Fraai;113.113. Lid
■ vöór-;'achtertuin en garage,
aug. 1980. ƒ 1.98.000,- k.k.
115.000
"-yj: R26
k.k.?
Vraagprijs
ƒ
;NBM/MCC;
Bureau Dake. 01880 11109
v.vv c.vi; thermopane, bevat'
of 010-180464. . •■■;igj R26
met
I'b.g.yrbyalé living
openSCHIEDAM, op goede stand
haard, open keuk., 1e verd.: 2; Capelle a/d IJssel
gr. sik. en badk. met ligb. 2e
gel. mod.'herenhuis met inp.
veid.: • zolderkam. en . veel Plan Schollevaart |
garage aan de Schiedamse,
Maassluis
bergruimte. Vripr. : ƒ 285.000 18 s eengezinswoningen
weg, bevat o.a. ruime woonk.'
met half open keuken, provi- alb. : , schweitzerdr; kk: Iril, G.J. Boer mak. b.v.,* *, in diverse uitvoeringen,
■■-:
R26 op eigen grond; 4 è 5
siekélder, hobbyk., 5 ruime 111 luxe 4-kmr.' maiso- 010-184028.
sl.k., bergk., badk. m, 2e toilet, nette, gelegen óp 23ert: VLAARDINGEN, Berkendreef. kamers:'':• Ind.: entree,
aparte douche. Het *3e verd. met uitzicht op
ligb,
eengezinsw. keuken,. toilet, i woonka-'Waterweg .■:en met
geh. is v.z.v. c.v.-gas en warm- Nieuwe
Ind.: wnk., mer, thermopane beglaaparte
gar.
cv,
water install. Te aanv. in over- een overdekte "■ garagebalkon, zing. Berging (± 7 m2).
slpk.,
1e:
2
ópen kkn.
leg.- ƒ 310.000.- k.k. Bureau box..; ..:;-, i?tfi !■/-:..-- ;■', badk:J ligb., wast., 2e tlt. 2e: 2 1e Verd.: 3 slaapkamers,
Dake, 010-180464. :j. R26 Vraagprijs ƒ 200.000 - ~*
bergvliering. Voor-, ach* douche of badkamer. De
ALB. : . i SCHWEITZERDR, slpk:',
tertuin.
Berging, ƒ 15.000 kk. 5-kamerwoningen hebr; 3/4- kmr. .-maisor. gar. ƒ 208,000
PAPÉNDRECH'K'Gr. v.' Prins- .185
kk. won. Bern. ben ■2 slaapkamers op
nette gelegen op, 6e en
tererstraat, mooie hoekwode eerste verdieping alsBV Makelaardij de Witen
irif.
L-vorm;
7e
verd.
Ind.:
ning met cv., schuur, carport,
badgelegenheid.
Vlaar- mede
te,
26,
Schiedamseweg
achtertuin (Z) Ind.: w.kam.; woonkmr.v open keuken, dingen, tel. 010- 343844.' R26 Op de 2e. verdieping: 2
slaapkamers,, .stadsveropen keuken, plav. vloer, 4 sl- 2/3 '.\kmrs.', >.'.--'badkamer
kam., badkam. Kooppr. op met 'douche;'Vraagprijs OOLTGENSPLAAT, ■■. Boom- warming en warm water
■ "... gaardpad 31.'Hobbystee-wo- voorziening.;':;:;;
aanvraag. J.C.- Koól.-Mak.- ƒ 175.000k.k.
Taxat. O.G. Oud-Alblas. Tel. WIPPERSPARK; 136 '■ ,V- ning', met. inp. gar. Ind.: hal, Koopsommen:';'-! ;'v.a;
01849-1566. "^;:.; . ■'■.';■. ;:-826 -riant herenhuis met luxe toil.,''roy.'i kamer- met open ƒ 192.000 tot ƒ 199.000
keuken,' '"•■ open" haard èn plav., open keuken,
open
PAPENDRECHT.- Tjaskermo- haard -en "zonnige! tuin.' ■tuink. 5 gar. Prachtige voorr en Geheel vrij op naam. ■:, ~■
len, luxe vrijst. semi-bungalow
roy.< sik.,
Vraagprijs ƒ 298.000 k k;- a.tuin;. 1e
met garage.-Ind,: living met DE 'LA REYSTR. -\U ■';■-' badkémet verd.:l4
ligb. en 2e toil>,
open haard, .travertin; vloer, Eengezinswoning. ;;:ind.: balk. Vr.pr. ƒ 225.000 kk. Baschuifpui, open keuken, 4 sl.- doorzonwoonkmr. ;■ met gro Vastgoed. 01804
15644 Makelaardij BV,l" - ■'•'"
kam;, ..badkam.- Kooppr.,; op rustieke..open; haard,, Of 01870-4587. (Ook na 19 ü. Van'Hogendorppleih 4 ■'-'
aanvr/j.C: Kool; Mak.-Taxat: open keuken, badkmr., 3 ert Op zaterdag). '' 8 R 26 Goudav.- ':•;-■:■.;'
■
O.G. Oud-Alblas; Tel. 01849
slaapkmrs. ' Vraagprijs Voor? wonen boven ' Rotter- -Telefoon 01820 20111.
R26 ƒ f32;500 k.k.'r.;:
j «l*1 dam: Vraag onze gratis foto- Lj.^;v'.^.': -;t::;;R26
'
Ki ' krant!;DELFTSTREEK
SCHIEDAM. Mod. 3 kamerflat Inl bij
Make- BOLLENSTREEK-voor inf.
met I parket, • kelderberging, MaatHuiS r Makelaardij laardij 8.V," Oude': Delft 73, over; koopwoningen in deze
Kps. ƒ 79.000;- k.k; Mak. kant.,
Delft.-tel. 015 -.■,1.42948 (ook fijne omg.-Voskuil, en'Berg
Schiedamsesingel;'; 183; zaterdag I geopend), : Emma- Mak.o.g., Hoofdstr; 89," SasO.G. Er; Luning lid NBM, 010
>.:■■.:■■■■;.■,■■-■,;<'
R'dam;'
■-■■■■
364411/ 712935 7 01880
parkl3,Pijnacker,tel.ol736- senheim. Tel:: 02522 -15050 /
121734. :.,.',:.:. 1•- ■■■ R26 tel.:010-139450..
R 26 5544iïdN.8.M.-M.C.C. 'R26 12992.; ;_v '.■'..• ,R26;
-

-Tel.olo->355533.
R26
R'DAM-WEST, Russischestr.'
52b. Uitstonderh.2 kam. beg.
grond app. met schuur en tuin
op Z.ï Koopsom n.o.t.k. Bij
Heerjansdam
100%hypotheek bedraagt de
netto maandlast ca. ƒ 345,-. Jhr. Tets v.' Goudriaanlaan2o :
Inl. Hoffman o.g. Tel. 010
.■■■
R26 herenh. 2/1 kap m. gar.
355533,'v4'-:
I entree, hal, toilet,
R'DAM-ZUID, 3 kamer app. md.
met .zonnige tuin, berging en studeerk. woonk.; m. o.
622x615, open
douche. Kps. ƒ 76.000 k.k. haard
woonkeuken. 1e verd, 3
Mak. kant. O.G. Er. Luning, lid slaapk.
badk. m. ligb.
| NBM. 010-364411
712935/
■-: R26 toilet en wastafel. 2e
01880-21734.
verd. vlisotrap n. zolderi; R'DAM-CENTRUM. $ J Mari- berg. opl. terstond.; V'
jk niersweg. Ruime mod. 2 ka- vr.pr. ƒ 329.000.- k.k.; «■
ij merflat m. lift, c.v.-stadsverw.,
'kelderberging, kps. ƒ 92.000
k.k. Mak. kant O.G. Er. Luning,
364411',/
lid NBM, 010
712935 01880 21734." R26
Heerjansdam
MIJNSHEERENLAND. Gras- De Manning 63
• '•*,"'.!
gors. Uitst. onderh. 5 kamer- aan plantsoen . gel. tushuis m. gar. open haard, senw.' m. voor- en achschuifpui, div. extra's. Kps. tertuin en st. berg. md.
f 205.000 k.k. Mak. kant. O.G. hal,
keuken,
■ toilet,
Er. Luning, lid NBM, 010
w00nk..'820x370. 1e
712935;'/
364411
01880
verd. 3 slaapk. douche!
R26 ruimte m. wastafel. 2e
21734. ■"->:■■>■■'.
WESTMAAS. 5 kamer tussen: verd.'4e slaapk. m. dakhuis m. gar., badk., ligb., 2 toi- kapel en berg. opl. terw ■'
letten. Kps. ƒ 169.500 .k.k. stond- '
Mak. kant. O.G. Er. Luning, lid vr.pr. ƒ, 169.000.- WM.A }'
NBM, 010-364411 712935
01880-21734. Cr,
R26
R'DAM, Rhederoord. 5 kamer
tussenhuis, c.v. gas. 169 m 2
;
; Ridderkerk
eigen grond. Kps. ƒ 164.000
130
KerKweg
k.k. Mak." kant O.G. Er. Luning. lid NBM, 010 364411 7 herenh. 2/1 Kap m. aan712935/01880-21734. R26 geb: st gar. md. royale
KeuKen,
entree,'ALBLASSERDAM. Mod. 5 ka- L-woonk. toilet. 1e verd.
mer herenhuis, c.v. gas, rusti- 3 slaapk. badk. m. ligb.,
ge ligging. Kps. ƒ 167.000 k.k. douche, toilet en wastaMak. kant. O.G. Er. Luning, lid fel. 2e verd. zolderk.'en
NBM, 010 364411 /.712935 . zolderberg.teropl.
01880-21734. .'■■■-■•
R26 stond.
-~': -t i">
,'
's-GRAVENHAGÉ. ;. Jacob vr.pr. f 325.000.- k.k.
Mosselstr. 6 k. éengez. wo- bemiddeling
ning, zeer goed gelegen, kps. \ makelaarskantoor
ƒ 250.000 k.k.. Mak. kant van
Markus en
Horsigh onr. goed BV, 010
133101 b.g.g. 03488-261 :.j
van Geffen B.V.
DORDRECHT,"-van. Slinge- lid NBM '
landlaan 6, op goede stand kantoor Barendrecht .'
gel. goed onderh. geh. vrijst. tel. 01806-5233 :■: R26
woning. Ind.: hal/entree, toiBachlet, gr. woonk,; 11.75 x 3.70 m; BERGSCHENHOEK,
met fraaie open haard, parket- plaats 6. ' Gunstig gelegen
vloer en granolwanden, ruime nieuwbouw hoekherenhuis,
keuken met mod. keukenblok md.'.>betimmerde hal, luxe toien inb.app., deur naar balkon. let, woonkamer,, met vide,
1e verd.: 4 ruime sl.k.,'badk. woonkeuken met app. '1e
met douche en 2e toilet, 2e verd.: grote overloop. (stuverd.: 5e sl.k.' en gr. bergzol- deerhoek), . luxe badkamer,
der. Vr.pr. ƒ 238.000 k.k. Inl.: slaapkamer (3,8x5), 2e verd. 2
' Kok Makelaardij BV; Achter- slaapkamers (3,8x5). I Grote
om 95, Dordrecht, tel. 078 schuur. Koopsom ƒ 296,000
143655 of 's avonds 01684 v.o.n. Inl. Makelaardij Wasse2982. ■ ;.;:;,;■r .'. R26 naar B.V. Lid NBM,.Tel.:nr.
010
378000 bgg. 010
ZWUNDRECHT, Joh.PÓststr.) 263932. ■'.•;'■-"
R26
Modem woohhuis met tuin op
SCHIEDAM-KETHEL,
Fazant-,
Woonk.
parketvl.,
Z.
kkn.. 3j
slaapk., douche, grote zolderj laan 39. Zeer luxe verbouwde,
voor • kamelts), ƒ 158.000,-, eengezinswoning op eigen
k.k. Makelaardij Martin, Zwijn- grond, voorzien. van cv.- en
drecht,teLo7B-128848. R26 garage/werkplaats. Ind.: hal,
toilet, ruime woonkamer.met
ZWUNDRECHT, \ Hoenderse- iparket, marmeren schouw, lukade. Royale tussenwoning xe keuken met app.' bijkeumet CV, woonk. 8.82 x 3.82)+ ken, 3 slaapkamers en een
open haard en tegelvl.. kkn., 4 badkamer.-Marmeren voorslaapk., badk., zolder met ka- pui. Koopsom ƒ 260.000 k.k.;
mer, ƒ 185.Ó00,- k.k. Make- Inl. Makelaardij Wassenaar
laardij Martin, Zwijndrecht, B.V. Ud NBM.TeI. nr.'olo
,
R26 378000bgg.010-26393?. ';;"■;
tel. 078-128848.
/

m

;

-;

v.v.'-

;•<

'

eigen
parkeerpf.
Prijs
f 210.000 v.o.n. Hoffman o.g.

voor- en i achtertuin 'óp
zuiden: Uitst. .onderh,; en

•

m

m

;;

■

'

m

-

-

--

~

JS de Jong
makelaardij

-

-

MaatHuis

,

.

afzuigkap etc. Eigen grond en

groot herenhuis met

-

•

x

".fiat met h open keuken. In< bouw koelk., vaatwasmach.,
>

;;•

ï
MeyeB:
1
hereph; 2/1 kap nrv aangeb. gar:, nabij. station
NS. en winkelcentra,
md. ■ entree, .doorzonk.
Rn,, parket cri" 0., haard,
keuken.
1e verd.,; 3
slaapk., badk. m. ligb.,
toilet : en wastafel.-- 2e
verd. gr. zolder/ hobbyk:
m. dakkapel' en zolderberg, opl. 'medio' ■'"juli
''•'.•' . ■ ■
1980.' ' '
vr.pr.' f 375.000.- k.k: ; .

-

gel.'

....

:

-

-

Maathuis

i

-

m

;'

;

1

'

<

-

L

;

;'■" /SCHIEDAM" pló&i
Iaan
'rustige, brede laan

.

-

,

Barendrecht
"

Vrieseweg 155, Dordrecht.
Te 1.:078-131222;
R26
BERGAMBACHT/BERKEN-"
WOUDE:- Landelijk . gelegen
monumentale hofstede (12 x
20 mtr.), met stal en schuren
op plm. 4.500 2 eigen grond.
Inl.:' 01820 -.20111 b.g.g.
01826-508. " ; ■
R26
R'DAM, Schieweg, royaal 4
kamerappartement,
woonk.
8,5 x 4 m., slaapk. '4,5 x 4,
keuk. 3x2, slaapk. 4,5 x 4,
slaapk. 3,5 x 2, badk. 2 x 2,2x
berg. 2x2. Vraagpr. ƒ 95.000
k.k. Tel. ook na 18.00 u: 01807
R26
h -13585:. ■■■•■"|bERKEL-RODENRIJS, Merïcuriusstr. 9, uniek gel. ca. 3 jr.
•joude geschakelde hoekbunJgalow met vrijst. gar. op 431
4m2 grond.' De won. heeft een
|fpracht "L" woonk. met luxe
'{•open keuken en open hanghaard, 2 ruime slks., badk. met
f«ligb.
en aparte douche. Aanv.
I terstond, Vr.pr. ƒ 355.000 k.k.
5 Hoffman';,o.g. Tel.: 010
355533. ■£■& ■
.'•.'-•■■■ R26
R'DAM-Centrum, Walenburr! gerplein, luxe uitgev. 3 kam.

*

s

,:•.

grond. Bevat, 0.m.: hal, royale
201 ;;. L-vörmige
woonkamer... met Klompenmakerij
goed. onderh.' tussenw.
zitkuil.' open haard en vide, met.vooren achtertuin,
studeerkamer, luxe open keuentree, .
toilet,
ken en inpandige garage. Óp md.,
verd.: -3 slaapkamers, afm. woonk.,m. parket en• o.
verd.
3
3.75 x 2.77, 2.52 x 3.32. en haard. ;>/le
2.52 x 2.92. Study, badkamer slaapk., badk.gr.met douzolderk.
met ligbad, dubbele wastafels che. 2e verd.
en toilet. Schoonmetselwerk en berg. opl. in overleg.
k.k.

R26

.

-

':.

:•'

+

•

'

;

;-

:

-;

;|Van:fiHof''

,

-

•,

-

-

-;.

'

m 2 .eigen

,

. '

Zelfbewoning rand R'DAMSCHIEDAM, heel pand. Galileistr.,! 2, woningen I beneden
leeg.Tel.olo-770l0l: . R26
BERGAMBACHT/SCHOONHOVEN:; Uniek gelegen boerenwoning met 12.500 ni 2 tuin

-'

m

:

<

.
drecht.Tel.: 078-131222.
PIERSHIL, Kon. Wilhelminastraat: 84, schakelbungalow

.:

151292.J;-. ■■:.-";::■.':

'

-

-

?

.-.

..

a.
Rotterdam
-

•

'

Vraagprijs

f 257.500 k.k. Inl.: Baas Makelaardij; Vrieseweg 155, Dor-

0p.289

.;,

geheel geisol. tussenw.
m. vrijst. st. gar.- md..
woonk.. m. . parket, o.
keuken en o. haard, toilet. Ie ; verd. 2 slaapk.
(mog. v. 3), badk.: met
ligb., wastafel en toilet.
2e.verd. gr: zolderk.'en
berg. met! loggia.:: Opl.
medio juni 1980.
Vr.pr. ƒ 235.000.- K.k: *£."•■

1e verd.: hal, 4
slaapkamers 3.85 x 3.48, 3.04
x 255, 3.08 x 3.02 en 3.48 x
2.12 m. Badkamer met ligbad,
2e toilet. 2e verd.: 5e slaapkamer 3.58 x 3.02 en ruime zol-

met'cv.'

,;

':;

/

•"

-

!

Boeier.l 9

terbanken.

'•

Barendrecht

-

Vr.pr. ƒ,180.000 k.k,

~:

',;

1

:

';

-

,

;

s

-

-

j

Binnenlandse Baan 20 ':£
herenhuis, 2/1 kap'mét
gar. md. hal; woonk: met
o. haard, keuken, eetk.,
toilet. 1e verd. 4 slaapk.
badk. met ligb. en toilet.
2e verd. 3 slaapk. met
doucheruimte,
opl.y in
;'■ '
.' -;:.\: i
overleg. •
Vr.pr. ƒ 395.000;- k.k. ; ,

•■

derverdieping.,'

/

•"

Lankhuijzen

R'DAM-WEST. Suiestr. 24/c,

portiekwoning op 3e
Hogenbanetage, met douche en grote Schiedam,
kelderberging van 9 m 2. Inkl. weg399.
parketvloeren en alle toebe- Leuk appartement pp de
horen O.a: inboUwkeuken. Vr.- 2e verdiephg: - met . vrij
Ind.:, \ woonka-.
pr; ƒ 92.000 k.k., geen mak.- uitzicht.
2 slaapkamers,
R26 Mer,
kst. Tel. 010-373371,
4-kam.

R'DAM-Kralingen.
Gunstig
gelegen 2-kamerflat met o.a.
ruime living (33 m 2), zonnig
balkon en gr. kelder. Vr.pr.
ƒ 89.000 k.k." Tel.' 010
123261,
'■-■■■
R 26
3
WINKELPANBelegging.
DEN met 4 boyenwoningen
atelier. Geheel gerenoveerd,
centrum ; : Gouda. $ : Huur
Vraagprijs
ƒ 125.000;'ï;«
ƒ 1.600.000 k.k. Inl. Blankenstein Beheer BV. Tel. 01820
25600 na 18.00 uur 01829
3268/4894: ''r, ■<■' ',"■ R 26
SPIJKENISSE; Violierstr. 16.
Weg. emigratie \M. ruime tussenwoning. Ihd.: entree met
toilet, kamer en open keuken,
met veel inb. app. Verd.: 4 sl.k.
met.,'; aparte ■% doucheruimte.
Vaste. trap : naar zolder Over
het geh. huis met mogelijkh.
voor dakkapel te plaatsen (tekening aanw.); Gas-CV; Achtertuin en,balkon O/H-Zuid.
Div. extra's. Vr.pr. ƒ 159.000
k.k. Tel. 01880 -16375. - R26
MAASDAM, v.d.D.v.Maasd.l:
8. Bung. op 560 2 bij Binnenmaas. Woonk. 34 m2, keuken
m. app., bijkeuk., badk.,',. 2
slaapk;; hobbyk., tüink., 2in'p.
garages, cv' met w:w.Vóórz„
dubb. beglazing,- alarminstall.
Vr.pr; ƒ 375.0001 k.k; ;Tel |na
19.00 u. 01856 -1807. '■/,'■ R 26.
Vraag nu onze WONINGGIDS
-

'•-

;

+

'

;>

•;

-

-

•;

voor. „wonen

m

in de Alblasser-

bdkamer, toilet, keuken,

balkon en kelder.-.
Koopsom ƒ 85,000," XX:

Lankhuijzen
SCHIEDAM,' Hogenbanweg 391.: .-v.v : - '.''.,..
Leuk appartement op de

3e verdieping met vrij
uitzicht. v-'J".' .•
3
Ind.: :. woonkamer,
slaapkamers, badkamer,
toilet, keukeh; balkon en
. ■
kelder.. ;Koopsom ƒ 85.000,- XX.
;

;;

"*

k' Lankhuijzen

de

ï degelijk

hoekherenhuis,-,.. gunstig
gelegen aan singel.;;
Ind.: Z-vormige woonka-'
mer -met.: open' haard;
hal, toilet,; grote open
keuken, toilet,',le verd.:

~..,

3;- grote.'.' slaapkamers.'
badkamer met bad en
douche en toilet; balkon,
2e. verd.: \2 kamers, berging, dakterras;, c.v,; carport; | schuur,;.fraai j aangelegde .voort en

tuin..
Vrije

"'

! :

vestiging.'Koopsom. 'J
XX:-";Inl,:

„-'r..;

. „"''

'

"■:■'-'"''.;?

OJ~?JiViwh(ti}-

Makelaardij

>

,

,;

Lankhuijzen

tel.;. 01885;.'

Oostvoorne,

gen, i J.C.
O.G. Oud-Alblas, Tel. 01849
1566.:':;:;";:: 7

-

"R 2?.

-656133/656234;:

:

|

straat,4 panden huurultkomst ff t ;"" ƒ 30.700,*'

geen.■'

••.

aanschrijvingen t
Koopsom:' : ƒ 210.000,-1'
k.k:lnt.
-~'"'"
}

->,.

'.

-

*

Makelaardij )sf^

h
":'■'.; ;.R26
4000.
ROZENBURG. Goed onderh. ■4
woonh. met cv en tuin; speel- Bérgselaan 2281 R-dam'
se experiment.: bouw; Ind.: tel; ->r-AW.-! T.010 ;> : ; ;-;;,'-'ï;i
woonk. met vloerverw. en pla- 656133 656234. ;"■ ƒ;
R2ft
vuizenvloer, mog. 1 voor'open
haard ±36 m2. open keuken
7 Vlaardingen ;^
met eiken install. en inbouw;

:^Larikhiiijzen'i;fi
f
/

app.; 3 slaapk:, doucheruimte,
slaapk., ;r." -v hobbykamer.

Vraagpr. ƒ 217.500 k.k. Bemid.: Mak v.d.' Hoek bv.-lid
NBM, Oostvoorne, tel: 01885
/4000.■'.-■■'.■■■■"■■ j -'-:■;■ R26
ROZENBURG. Gunstig gesit.
herenh; voor- en achtert. met
stenen berging. Ind.: entree,
hal.woor*. 36 m 2 met parket, keuken, 1e et. 3 slaapk.,
badk: met ligbad. 2e: et. 2
slaapk.' met groot balkon, c.v.,
Vraagpr.
aparte
garage.
ƒ 198.000 k.k.<Bemid.: Mak.
v.d. Hoek bv, lid NBM, Oostvoorne, tel. 01885 4000. R26
BRIELLE. Rustig gesit. goed

ï." .":■■'•'De.Laatste ;■;-•'
kamer nieuwbouwwo.'
2!ning
met forse rijkspre-

mie (ca.) ƒ 13.000,— s«a>
Aan de■. Abel',Tasrharv.i
laan (tussen' NS-station
■ Maasboulevard, pijlen'
Deltahotel.volgen), kunt'
u a.s. dinsdagavond van'
19.00 tot 21.00 uur be-'
,i
zichtigen,';
Reeds met een .inkomen'
van ■■' ƒ 34.000,—". is : er,.
100% financiering van dekoopsom mogelijk en de'
nettolast ■„',' ca. , ƒ 475,-T
netto per maand, -'■• . w
Geen eigen geld nodig, f 1!
Inlichtingen. .'.OlO
U
onderh. hoekwon. met cv en
:
.':'';
~R26^
gezellige tuin. Woonk., met 730177. :
■
7*-*
.j
open haard, keuken, 4slaapk:
, v;.
en beteg. doucheruimte. Leeg
■:
1 ...1
op te leveren in nader overleg.
Vraagpr. ƒ 132.000 k.k. Bemid.: Mak.,, v.d: Hoek bv, lid
+

±

-

;

?

/

~

:'

)

~

•

-

v

.

Kolpa

NBM, Oostvoorne, tel. 01885
/4000. -;■:.. ■.■■■:' :<M26
•
NIEUWENHOORN (gem, Hellevoetslüis):.; Half .vrijst.
'Molenlaah,
aan
de
metj
woonh. in het centrum v/h garage op 450
2 eigen,

Vrijstaand'
herenhuis-H'berg

m

dorp met gunstig gesit. achgrond.. . Voórz. ■ ■<■.. varf
tert. met vrij uitz. over polders. c.v.-gas,
.onderheid ter-'
Ind.:;o.a. keuken, H woonk.;
!
slaapk. ras. Ind.: woon-eetk. mcl
doucheruimte,; 2
parket, keuken, hal,

Vraagpr. ƒ 119.000 k.k. Bemid.:. Mak. v.d. Hoek bv, lid
NBM, Oostvoorne. tel. 01885
-R26
/4000. ,--,■'.•:■.HELLEVOETSLUIS. Prak. nw.
royale split-level won. met cv,
gar. en tuin o/h Z. in de Struyten: Ind. o.a. zitk. met parket
en open haard, eetk., keuken
met •'-. moderne install.;:; 3
slaapk.;, badk.; logeerk. met
aparte douche .en pantry.
Leeg te aanv. in nader overleg. Vraagpr. ƒ 265.000 k.k.
Bemid.: Mak. v.d. Hoek bv, lid
NBM, Oostvoorne, tel. 01885
:
'
R26
4000. ;■'■-.
VLAARDINGEN. Kesperweg
218, pr. 3/4 kam. flat m. betimm. kkn, parketvl. en houten
wand in w.kam., thermop.
glas,- hardhouten koz. a.
voorz. gel. op 2e woonl. tev.
bovenste, event. m. gar., gel.
t.o. stat. Vlaardingen Oost.
ƒ 149.500 k.k. geen mak. Tel.
010-357391.", '■■:R26
ROCKANJE., Ruime eengezinswon. met cv en achtert.
O/h Z/W. Ind. o.a. woonk. met
eiken - parket en voorzetramen, keuken, 3 slaapk.; doucheruimte, grote zolderk. met
dakkapel. Vraagpr. ƒ 155.000
k.k. Bemid.: Mak. v.d. Hoek
bv, lid NBM, Oostvoorne, tel.
01885/4000. ;.;;y;„-; R26
OOSTVOORNE. ; Hoekwon.
geb.Jn 1976, inwendig bijz.
verfraaid met cv en tuin. Gezellige living met open haard,
ged. verlaagd plafond/verhoogd eetgedeelte, -fraaie
open keuken rhet massief
wengé mr. in U-vorm, en inb.
app.; 3 slaapk. en luxe badk.
met ligbad; 2 ronde Wastafels,
bidet, toilet, zolderk. met dakkapel. Prijs n.o.t.k. Bemid.:
Mak. v.d. Hoek bv, lid NBM,
Oostvoorne; tel. 01885
4000.
R26
OOSTVOORNE. Ruim goed
onderh. gunstig \ gelegen
hoekherenh., type 2/1 kap,
met. gar. Fraai aangelegde
voor- en achtert., achterkant
o/h Z. Ind.: hal met ingeb. gar:-

-

kel-

der; 1e verd.: 3 slaapka-mers, badkamer met tig-,
bad, vaste wastafel en!

toilet.' balkon; 2e j verd.:;
zolderkamer. ' Koopsom
ƒ 405.000,-k.k.•;•;.'
,',;

||

Kolpa

Herenhuis-H'berg .
a.d. Molenlaan, met gro->
te voor- en .achtertuin,-.
ca. 20 m., onderheide

provisie-,

terrassen,...

•stöokkelder.' voorz. van
c.v.-gas.-en vgasboller. l
Ind.: woon-eetk. • met
open haard, .modemei
uitgebreide keuken met
app., 1e verd.: 2 slaapkamers, badkamer/douche, balkon; 2e verd.:
slaapkamer. ..'..''
Koopsom —. ƒ 280.000,k.k.

-

-:

;

;

>

'..

/

?

-

derobe i en toilet, complete
L-vorm.' woonk.
keuken
open haard. 1 e
van 40

m\en
2 met
grote

slaapk. en 1
verd.: 2
slaapk. met balkon, badk. met
ligbad en 2e toilet:. 2e verd.:
grote slaap/hobbyk; met v.

i

{3-Kam.

flat-Kralingen

;':',

a.d.

:

;

t ■'':.-. 's-Gravenstngeij

voorz. .van J cv., lift en

kelderberging., Gelegen;
aan. plantsoen <op lè'
vèrd. Ind.: L-vorm. woörè;
zitkamer : met balkon. 2=
slaapkamers,. Bruynzeel;
keuken, badkamer met
ligbad en vaste wasta->
fel, ruime hal met terraz-J
■'-.-■ Koopsom*
zovloer.
197.500,-k.k. ■;:'...- ■ ;•.;
fInlichtingen
en bemidde-<

«ng

■?;.'..,.

..

|ï|

Makelaarskantoor;

Kolpaß.V |
makelaars jin onroeren-i
de goederen, lid N.B.M.;*'
Straatweg 94, 3051! BL,
Rotterdam, tel. 010 22'
61 44;ü^4 : '*'-Z^-'Wiï
Te koop in BERKEL EN RO.
DENRUS (Vosmaerstraat 49)
perfect.verbouwd hoekpand,
Bevat: woonk. m. open haar*
en balkenplafond, modems
keuken m. eetblad en dlvi
app., 3 sl.kamers en luze bad-,
kamer m. ligbad, zolder waa>>
op kompleet ingerichte barwj
ijskast. Vele extra's zoals pte
-

wastafel en grote-dakkapel,
overloop en aparte bergruimte met c.v. gasketel. Stoffering vuizen, | schoonmetselwerkj
Vraagter ' overname. - Vraagpr. betimmeringen etc.
G.
245.000
Mak..
k.k.
prijs
ƒ
Mak.
ƒ 295.000 k.k.i Bemid.:
BV,
KOK
Rotterdam-HilleNBM,
Oostv.d. Hoek bv, lid
tel. 010 181106*
voorne. tel. 01885 4000. R26 gersberg.
Bgj
187657. : , -■: :'
R'DAM-C; unieke stedelijke
Oei
SPIJKENISSE-NOORD.
zeer. bekende winkelwoonhuis-combinatie, recentelijk gelijk gebouwd en goed oneengezinswon. met e.v.
grotendeels gerenoveerd, aan derh.
en
achtertuin
o.h. Zuiden, ruséén van de drukste winkelprogesit. Ind.: o.a. woonk-,
menades. - Grondoppervlak: tig
3
64 2 Parterre-bedrijfsruimte, keuken, gang, etc Boven:trap
woonkamer/keuken, expedi- slaapk., douche,. vaste Prijs
tieruimte (gangpad, bergter- naar bevloerde zolder.0188(1
mak. Tel.
rein). ,1e etage: slaapkamer, n.o.t.k. Geen ■■•■•
. •
Mg
zit/slaapoverloop. Omzetbe- -13527.■
reik: :
ƒ 450.000. Vooruit- BLEISWIJK, Hoefweg 109.
zichten bijzonder gunstig. Vr.- Groot herenhuis' met vw
pr. ƒ 275.000 k.k. Br. ondernr. ruimte, aantrekkelijk galegen.
D 53333. bur. v.d. bl.
R26 Ind.: ruime hal, eetkeuken,
haard, .4
ALEX.POLDÈR. luxe 3-kam. woonk. met' openi
toitopapp. (3e verd.), m. parket slaapk., badk. met ligb. en
bergen eiken keuken, m. inbouw let, 3 zolderk. (I), veelkelde»
app. Vr.pr. ƒ 125.000 k.k. 010 ruimte. Grote garage,
-217370.
■:■
R26 en wask. in sousterrain. Nadere informatie op ons kantt»'-'
3 BOERENHUISJES onder 1 Makelaardij van der Spek, 079
kap, m. 600 2 erf waarop 2 -167771.
..:■-./..... ...-.-V®
schuren. In klein dorpje langs
IJ., Roos 26.'
A/D
de Lek op
20 min. van KRIMPEN
R'dam. Tot 1 mrt. in onver- Modern herenh. m. garage «Jbouwde staat en zonder mak. -tuin, woonk. m.' open haard.
kosten, ƒ150.000 k.k. Tel.: open keuk., 3 slaapk.', badk.
040 851898, van 9 tot 10 uur m. ligb. gas cv. eig. gr. Prijs
Drs.
.
zat, en zon.
R26 f 179.000k.k. Inl. Bureau010
H. v. Herk, mak ó.g. tel.
•;
Maassluis t.k.:zeer ruim en 503066* of via eig. na 18.00U.]
sfeervol ;:.-; MONUMENTEN- Tel. 01807 2001a. Vraag onPAND, l.v.m. groot achterstal- ze woninglijst; Kopers betalen
1
lig onderh. interessante subsi- geen courtage.. '.■■;, j -■' j Bj°j
die mogelijkh. aanw. Uitst.
pand voor kundige doe het DORDRECHT. (Nieuwe H«*!
h»-'
zelver, die ook over enig kapi- ven). Te koop pr. gelegen
taal ' beschikt. Prijsindicatie renhuis met tuin en achteruitgang aan een der mooiste haƒ 135.000 k.k. Uitsl. serieuze vens v.d.
stad. Het pand Is ge-5
gegadigden. Bellen. 01899
14640na19u;, 1 ;■
R26 heel gemoderniseerd ; ert' fljj
renoveerd ■ en zeér' geschikt
Te koop in HILLEGERSBERG als praktijk of ■ kantoor *&■
(Straatweg);, vrij bovenhuis huis. Ind.: 2 gr. woonk:, woon-;
nabij Station Noord. Bevat: keuken, kelder, 6 51.k.,.2 badk.:
L-vormjge woonkamer,:. keu- en 3 toiletten. <LVraagpri|»
ken, 2 si. kamers, badk: met ƒ 395.000 k.k. j Makelaardij
bad. Moet opgeknapt worden. Van .Wel'BV.. Dordrecht, tel
Vraagprijs ƒ 90.000, k.k. Mak: 078-139600;-:;;.: •-', %Rj6
kantoor G.Kok BV, Burg. F.H.
van Kempensingel .12, Rotter- R'DAM., Molièreweg e
1
dam Hilligersberg, tel. 010 Mooie zonnige .won., m,.C.»«
181108-187657; ■; . R26 gunstige ligg. goed onderlv
ƒ 169.000 k.k. Tel. 320795-
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Te' r koop■ iin:

Hillegersberg

(Leeuweriklaan), vooroorlogs
herenhuis en goede st., van
onderhoud,
Bevat. . 0.a.:
woonk., 7-sl.kamërs, tuin en

CV. Direct te' aanv. Vraagprijs
G. Kok bv;
Rotterdam-Hillegersberg. tel.
R26 010-181108-187657.; ■ R26

vel©«aanbiedin- Bérgselaah '•,. 228,.;? 3Ó37 ƒ 270.000 k: Mak.
Kool; Mak.-Taxat. CM Rotterdam, tel.: 010

waard" met

/

!

}

Beleggingsobject!
té l FVdam 8 l Buitenhof.;

:

;

BERGSCHENHOEK..;
Wilgen 2.'-» V;:': ï-;..-.- ;::'■.":

Schitterend'

ZWARTEWAAL. Primaf yerz»
hoekw. met cv en achtert. O/h,
Z. Ind.: o.a. hal en keuken niet
plavuizenvloer," woonk:? met
isol.' begl.r 3 slaapk.;; badk.
met ligbad, wegklapbare trap
naar bevloerde zolder. Koopsom ƒ 146.500 k.k. Bemidd.:
Mak. v.d. Hoek bv, lid NBM,

|

-

Barendrecht

:

groot.,, pand best. „■ uit
dubb, ben. huis met
zonnige .; achtertuin'; en
dubbr boy.' ! huis.' '• Goed
onderh. Beide leeg op te
leveren. stttH&Siisi '■■'.

/

j

M/G

',■■..b iedt aan
l KLEIWEGKWARTIER

:

';•

„.

-

'

:

v,...Er. Luning;.';;';
ZWUNDRECHT.' Hil ver-

>;;

luxe geh. vrijst. 2 jr. oude sea/d -',;; Meiml-bungalow •
doornstr. 18 met garage. Ind.:
entree,' hal, toilet, zeer luxe
keuken, ruime ■ woonk. met
veel luxe en extra's, z.a. open
haard, plavuizen, schoon metselwerk, etc, Verd.: 4 ruime
sik.; badk. met douche, ligb.
en toilet,'zolder, div.'extra's,
zoals' thermopane,,betimm.,
etc Kps. ƒ 435:000 kk. Inl. Nederlof Makelaardij bv, Boomgaardstr. 2, Papendrecht, tel.
150488.,-,Privé.o7B-078

I

x 4.00 'm.' met
smaakvolle open haard, 3 ruime slaapkamers op 1e verd.,
vaste trap naar grote zolderkamer/met dakkapel. Het
pand is grotendeels voorzien
van granol, dubbele beglazing
on.•'' hardhout. '■■':■ Vraagpr.
;f 229.000 k;k, Inl.: Baas Makelaardij,'Vrieseweg 155,Dordrecht.Tel.: 078 r 131222.- ;
tu--^-y.
.
-i£m M2s
ZWUNDRECHT,I Volgerland
6, riant aan plantsoen gelegen
herenhuis met cv., fraaie tuin
; en garage. Bevat 0.m,: vestir
bule, gang, eetkeuken, 3.00 x
' 3.04 x 2.95 m., woonkamer
852 x 3.85 met travertin venskamer 8.00 i

—

1

DORDRECHT, Noord Hoeveffi laaft *I'ï'riant gelegen uitste' I kend -onderhouden. hoekwó; ning met c.v., zonnige tuin en
' garage. Bevat 0.m.: royale entree met travertin vloer, luxe
keuken 3.25 x 2.75 m., woon-

Möra

-

—

HUIS KOPEN? Wij hebban ca.
l_ K Rotterdam
100 aantrekkelijke aanbiedingen! Vraag onze gratis wo- ; - Alexanderpolder
beek 62: Zeer luxe ver- ninglijst met foto's aan. Bel
In de Steënwinckelstraat
bouwd 2 onder ■; 1• kap Bagro Vastgoed. 01804
en <Ph.T.Vingboonstraat
herenhuis , met :. gar.; 15644. -•,-■ .;■:.■■.'■•■■•■
kunnen wij u 3 en 4 ka-,
luxe
haard,
keuken RIDDERKERK.', Leuke, g.o.h.
open
en badk., geh.' geisol. li- 3 k. dijkwoning met gr. a.tuin, mer app: aanbieden. De-,
ze zijn voorzien van C,V
ving 70 m 2, veel extra's. gel. op ca. 300 mtr. van het ge- badkamer
met ligbad en
V zellige centr., c.v.-gas. Vr.pr.
Kps. ƒ 398.500.- k.k.
- >
luxe afgewerkt:-;..
MIJNSHEERENLAND, ,*:'
ƒ 94.000 kk. Bagro Vastgoed. Prijzen •
>~ vanaf:
■'
;
Laan v. Moerkerken. Op 01804 :
15644; (01804'
ƒ 112.500,- k.k. .:;;...::,;,:{-.;■,
zeer; mooie plaats gel. 26125). Nal9. '
R26
met
;
eindbungalow
;
vrijst.
ROTTERDAM-0.,' Oostmaas, grond.
gar. .1002
2
Gordelweg
89,\
apFraaie■' tuin': met, water- laan a.d. Maasboulevard,
verbouwd;. 3 ~kmr.
mog. partement op '1e verd: met Fraaiuitbouw
partij,
V/h
app.
} 5 \kmrs: -de;
halve
sl.verd.
I.z.g.st.'iVr.pr.
•Kps. ƒ 479.500 k.k. ;-"
40 ;.-m2 is
woonkamer.;;
Berg,
Fa.
v.d.
A.
capellea.d; ussel; 's ƒ,80.000 kk.
010 v.v.'-van een" parketvloer
Beh.
en
Bemidd.
Tel.
o.g.
Gravenpark. l Vrijst.; bun- 181251.;
:„R26 en! ■ open . haardpartij,'
galow.,' met gar., f geh.
massief eiken :', keuken
geisol.; div. schuifpuien, NUMANSDORP. Goed .on- met inbouwapp:;'badka,1002.; 2 eigen : grond, derh. bungalow in een rustige mer met ligbad. ;;Vraag T
'uitbouw ;mog.'. Kps. straat. Bevattende: grotekam- prijs; ƒ,112.000,-- k.k. ,
er, ruime. hal met toilet en
ƒ 550.000.-kk
badkamer, flinke keuken, 2 , i Rotterdam
: Luning
sik. van resp. 20 en 15 m 2, ga- Herlaerstraat 4. "•■,
Mak. Kant. OvG. lid NBM, rage 21 m2. Heel geschikt Vlakbij de ;' Hoek: | met
■ ■■--• voor klein gezin. Bijzonder la- Nbordsingel kunnen 'wij
010 '■.■■■. ''-••■';:.•-'•
ge prijs van ƒ 218.000 kk. Tel. u een heel pand aanbie364411/712935/01880
. R 26 01647-2629.". ......:" ,R 26 den, bestaandej uit een
21734. ;';'.;;.•'; :'■;
BERGSCHENHOEK. Smette- garage , ■■■;'. annex-i-; werkloos onderhouden woonhuis plaats ;en ' een vrije boInd.: yenwoning.
met.tuin. cv en garage.
C.
.'I
■:hal,' living met. open \ haard, Vraagprijs: jjj ƒ 105.000,—
=r .*■■■;■
woonkeuken m. bijkeuken, 3 k.k::;.-..;'., ;,.;■':«. ■•.',;.'-, r :■:*;/
sl.kamërs, badkamer m. bad.
v : Rotterdam
te ". aanvaarden.
R'dam-Schiébroek Spoedig voor
Usselmonde
dit geheel
Koopprijs
Keurig onderti: : 3-kam. slechts - ƒ 239.500 kk. Mak. Öp' deS Bredenpord , 153
appartement op de 2e kantoor G.Kok BV, Burg,i F. H.
171 kunnen wij u een
woonlaag v.z.v. c.v.-gas, van Kempensingel 12, Rotter- en
verbouwde
3 .en een 4
ruime woonk: met ach- dam-Hillegersberg, tel. 010
kamer appartement aan-,
tert. sl.k., zijsl.k. met bal- 181108-187657.
v ■ R26 bieden..- De T\ woningen
kon, keuken en douche, Noorderhazijn v.v. c.v.-gas en de
Koopsom ROTTERDAM
kamer.
■"*" zijn
vraagprijzen ■. -26c:.
vrri.
venkade
Bovenw.
ƒ 127.500.- k.k.
slaapetage. Ind.: 3e etage: 2 ƒ,93.000,-k.k. :■. i ,-.■;■■
kamers, hal, keuken, toilet. 4e Op bovengenoemde apetage; 2 , kamers,'badk. m. partementen; is., een
ligb., toilet en v. wastafel. Opl. 100%.',' financiering met
terstond. Vr.pr: ƒ 75.000 kk. gemeentegarantie ■ moR'dam-Schiebroek Bemiddeling
;.
■';-.";■;
i makelaarskanT gelijk
Tussen ! herenhuis met toor Markus en Van Geffen
,
•
Rotterdam
achtertuin. b.v., lid NBM, kantoor Barendiepe , .
: '
a,
133
t
ochussestraat
i
Woonk; met open haard, drecht,tel.olBo6-5233: R26
4 sl.k., badk: met ligbad, T.k. een FLAT van 4 kamers. 4- kamer appartement
ruime \ | studeer-werkka- Mooi uitzicht; voorz. van een nriet grote tuin nabij D'jk-..
mer, wasgel.h.">c.v.-gas; cv., moderne douche. Voor zichtziekenhuis.,;, Gezien
de ' originele indeling. en
Koopsom
.ƒ.249.000.- ml. tel. 01804
21856.g» R26 luxe afwerking is dit ap;
k.k,
ROTTERDAM, Prof. r Poels- partement zeker een ber
Zeer goed onderhouden zichtiging waard. ■:
:\-p--r < laah.
ƒ 179.000,2-3 kamerflat op Iste etage Vraagprijs
met vrij uitzicht over plantsoe- k.k. ■■. •■_■..■•:■. ■:'■ •■„yj-- ,:,' •
nen. Koopprijs ƒ 62500 kk.
R'dam-Schiebroek (100%
financiering mogelijk).
15300 b.g.g. Spoorsingel 47. ';.' •
Professioneel:' gemod. Tel. 02153:-•;''".'
luxe . eengezinswoning. 01721-8208,
R26 Schitterend -■; verbouwd,
Woonk. met open haard, UNIEK te Rotterdam! 4-5 ka- geheel ' gestoffeerd Ben
open"' keuken,; 3 sl.k., mer parterre-hpekflat met tuin v.v: C.V. herenhuis.; Ind:
kompl. badk.,,ruime zol- (event.. garage). Schitterend Beg. grond woonkamer
derkamer, aansl. ■'�"af- vrij uitzicht over de Statensin- 1; 4.00 x i 4.00; met open
voer ■".wasmachine. gel! Moderne keuken en sani- haardpartij, ■:: moderne
Fraaie tuin met achter- tair. Koopprijs ƒ 195.000 kk. keuken en toilet. 1e verom.
Koopsom (100% financiering mogelijk). dieping: 3 grote slaapkamers, badkamer met ligƒ 225.000.-k.k.
15300 b.g.g. bad, aparte. douche, 2e
Tel. 02153
:
R26
01721-8208.
toilet en vaste wastafel.-:
SPIJKENISSE Corona 2/1 2e, verdieping 3 slaapkakap woning met aangeb. gara- mers Waarvan ,1 kleintje
ge. Ind.: wnk. met erkerr.,
'bergzolder.' Voor- en
R'dam-Schiebroek open
kkn. 1e et.: 3 slks.; badk. achtertuin.
"Vraagprijs
Royaal herenhuis t.o. met ligb. 2e et.: 2 slks. inkl. .
';-; • - stoffering
kerk en plein, nabij win- ƒ 257.000 kk.' Bern. en info. ƒ 299.000,-k.k.
'
kelcentrum. Woonk. met Mak. de Witte BV., Voorstr. 65, Voor inlichtingen >'; >''
ged. verh. vloer, gesl. Spijkenisse. tel. 01880
keuken, 5 sl.k. w.v. 2' 21122.
R26
met balkon en 2. met
OUDENHOORN,
Beatrixdakkapel.
Badkamer
Tusseneengezinsw. Kruisplein 23 a te Rottermet ligb. en was-droge- straat.
130094 na
met cv, voor- en achtertuin, dam tel 010
Koopsom
rij. C.V.-gas.
doorzohwnk., open kkn.
md.:
259.000.kk.
ƒ
met'div. inb.'app. 1e et.: 3 Ch. Brosens S tel:' 078;
;;
R26
slks., badk. o.a. met dch. en 183703.
tlt. 2e et.: zldrk. met dakkap.
ƒ 153.000 kk. Bern. en info:
de Witte bv., Voorstr. 65,
R'dam-Schiebroek Mak.
Spijkenisse. Tel. 01880
met 21122. ,
Hoek;, herenhuis
'■'-'■•. . R26
aangeb. % garage aan BELEGGINGSPANDENLIJST
eenzijdig bebouwde laan
telefoon 05776"op eigen grond met vrij gratis • per
.
•/'•
R26 MAASBOULEVARD groot
uitzicht>;over vijver ■ en 469.4
koop:
etc,
Woonk.
sl.k.
Te
park.
Halfvrijstaand land- 3-kam;.: app;;- met; fraai
en badk; met ligb., v.z.v. huis met rieten kap te GIES- terras;; a/d ■;• Oostmaas30 autominu- laan. '■', Enorm' %:> mooie
cv., fantastische :tuin SENBURG,
Koopsom ten van Rotterdam en Utrecht, woonk.-' 55 m2.met paro.h. J Z.
met blijvend vrij uitzicht op ket, grote keuken,2 flinƒ 275.000.-k.k.
\n\: I.F. ' MAKELAARDIJ weilanden. Gronddpp.vl. 930 ke slaapk.; luxe'; compl.
B. V.; ' Adrianalaan 101, m 2. Indeling: overdekt entree, badk., U c.v., ; i wa'skam.,
R'dam-Schiebroek, ma- hal met toilet, keuken, living berging,
: ■-'■'"*.% kelder,
kelaars., in en beëdigd met vide 90 m2, grote overC
ƒ298.000
taxateurs van onroeren- loop, 3 slaapkamers, badkamer met sauna en 2e toilet,
de goederen. - -:; .;; ■;
woonzolder. InlichtinTel. 010-221811. grote
R26
gen te 1.:01846-5141.
.■; •.■■■; T.k. in R'DAM-WEST, ruim benedenhuis, 3 kamers, keuken,
kelder, tuin ƒ 80.000 k.k. Br. B.V. Makelaarskantoor
0.g., Vredehofweg 70 te
O.n D 53287, bur. v.d. bl. R26
R'dam.
Lid NBM & MCC.
135.
Barendrecht.
Talmaweg
Tel.
010
33.38.33: R26
LEUK gel.-gemod.-uitgeb.
eengez. won. cv., dubb. glas,
Bergschenhoek
Type twee onder-, een open keuk; m: bar; 3 sl.k.,
kap met garage, Brielle, badk.' zolder, gr. zonn. tuin,
Veld en Beemd 23.
Kerkhoekstraat 3. Ind.: schuur, div. extra's. Vr.pr. Uitstekend o/iderhouden
doorzonkamer, hal,: toi- ƒ 159.000 k.k. 01806-6160.
nieuwbouw woning; ind-.:
let, luxe eiken"keuken
."
v..7 •■:-;", y. V: ;R26 hal, toilet, grote woonka:■;
I,e
apparatuur,
met
mer, E studeerkamer,-' 3
verd.: 4 , slaapkamers, T.k. in DELFT bij centr.' gerenruime;.,
slaapkamers,
en
k.k.
huis
120.000
oveerd
ƒ
badk. met douche en
grote.: berwastafel. 2e 1 verd.: zol- geenmak. 015 -141781 -R26 badkamer,"ging,,'. stenen? schuur,
H'VELD-GIESSENDAM,
goed
cv-gas
derberging,
en achtertuin. :.,;,'
ketel),
tuin onderh.' eengezinswon. mcl. voor(nieuwe
Vrije
vestiging,
en
voor-, zij-'
achter.' To- garage,' ■ 4 slaapk. Vr.pr.
Koopsom
ƒ190.000,—
' taal 210
2 eigen grond. ƒ 187.500.Tel. 01846-5063.
•;■.':■■•;."* ':;- ; ..R26 XX
ƒ 175.000.-k.k.

makelaarskantoor BLESKENSGRAAF.; ï Pracht,
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i Onroerende góéderenaangeboden

Belegging ,"V- SCHIEDAM:
Gunstig gelegen in het centrum, 12 woningen en 2 pakhuizen. Vraagprijs: ƒ 375.000
k.k. Inl.? MakelaardijWassenaar B.V. Lid NBM. Tel. nr.
010
378000 bgg. 010
263932.
■.-.: ■-■■-■■■ -:-.-;--.R26
Belegging ROTTERDAM
Noordereiland.- Heel; pand.' 3
woningen. -. Huur uitkomst
ƒ 6.600. per jaar. .Koopsom
ƒ 65.000 k.k. Inl.' Makelaardij
Wassenaar B.V. Lid NBM. Tel.
nr. 010 378000 bgg. 010
263932. »,:.:,■■,.,■.■:;,. R26
SCHIEDAM, Lange Nieuwstraat 97. Uitstekend onder-;
houden herenhuis met grote
tuin op het Zuiden, gelegen
op eigen grond. Ind.; entree,
hal met toilet, woonkamer met
open! haard,- eetkamer •;en
open keuken, 4 slaapkamers,
badkamer met ligbad en een
grote zolderruimte. Koopsom
ƒ 550.000 '"■■: k.k.,' Huurprijs
ƒ4.000 p.m. Inl. Makelaardij
Wassenaar B.V. Lid NBM. Tel.
nr. 010 378000 bgg. 010
263932.' ■; ■>■:>■ ...:R26
ROTTERDAM; I Ogiersingel,
4-kam. flat op 2e woonlaag.
Ind.: zit-eetk., keuken, 3
slaapkrs, toilet, douche, balkon, berging op beg. gronde
Koopsom ƒ 89.500 k.k. Inl. en
bemiddeling: Makelaarskantoor Kolpa b.v.; mak. in onr.
goed.; lid N.8.M.,; Straatweg
94,3051 BL Rotterdam, tel.:
010-226144.
R26
ROTTERDAM, -. Noordsingel,
pand waarvan vrij bovenhuis
leeg. Vrij benedenhuis .met

11

-1
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voorschot

LOUIS VELLEMAN

LONDEN.-: In het;wat scha"jnele gebouwtje .van het,wèek-r
blad New Statesman'weten ze
dat ik er aan kom. De juffrouw
achter de toonbank wil wel even
qbh'trolerèn',óf ik het écht ben.
pan; gaat ze over tot een handeling die, doet.' denken j aan de
zwarte markt of de handel in
;

inéèr. Vanwege de onthullingen,
over het grote,: telefoonschan- .

daal door Duncan Campbell, lid
van dat gilde van de meest jonge, onderzoekende \ verslagge7
vérs, die artikelen \ componeren :
afseen.kralenketting'van fei-

ten"

-,

-

Nu dan die feiten, met gepaste

dank aan de, New i Statesman,
aan Duncan Campbell en aan

zijn maat Nick Anning (indien u
het uit Het Vrije Volk en andere
publicaties nog hiet wist: onderzoekende verslaggeverij wordt

sinds Watergate

meestal bedreven door een hecht opererend
team). 1;; -,A" >"'"•'':„■' ■'. "V '
• In .de
democratie;: genaamd
Groot Brittanhië is het nog niet
zover, dat Grote Broer in privé;-

wonïrigen j via'"; altijd

.

'

Jop rood

staande..jcamér"a's,.het leven.van
de burgers controleert en reguleert, maar het is'dan ook nog
het niet 1984. ,'■:-•. -fi-i ' .
In winkels, magazijnen, op
supermarkten,! in de verkleedhokjes van de cpnfectiehuizen,
op stations in hallen van televisiestudio's ' kijken neefjes van
Gróte Broer natuurlijk al lang
piee. En laten we de Bijlmerbajes niet vergeten!;,.-.
■ Maar,, heeft de New Statesman nu, onthuld, Grote. Broer

".;:';

>'En Grote Broer opent aan de
lopende band brieven. Briefgeheim is in Engeland een bijzonder dubieuze zaak geworden.
Nee, wees niet zo naief te roepen
dat je het meeluisteren altijd
aan het klikken van je telefoon
kunt horen. Dat is flauwekul uit
de jaren '60. En denk niet dat je;
kunt zien of een envelop ooit is
geopend.- \l]-- r J.ï".''.'.';>■•':'.("
Wat zei u? Dichtgelakte enveloppen van dik én bruin papier?
Wat eèn onkunde! Alsof de Investigations Division (ID) op de
25ste en 26ste verdieping van de
Euston-wolkenkrabber niet zou
beschikken over apparaten om
>.

""

t

brieven door minuscule kiertjes
in een "envelop-haar buiten te

werken of J doorlichtmachines
met infra-rood, die i brieven op
schermen projecteren terwijl zei
nog in de envelop
speciaal uit Amerika geïmporteerde ■ spuitbussen . (fabrikaat ; Du-r
pont) • die tijdelijk: enveloppen
doorzichtig maken.' "'.V\' 7f:j.ï;~"S.
Veel brieven wordenweer
naar een gespecialiseerde afdeling van de posterijen doorgestuurd, waar ze. dan"intensief
worden behandeld. Er. worden
ook fotokopieën van 'de inhoud
gemaakt, voor de dossiers van
de klanten van de PTT. Wie geïnteresseerd is kan naar het gebouw gaan kijken. Het is Union
House op St. Martin's Le-Grand
en u moet daar dan op kamer
202 zijn. Natuurlijk is er een

moord

\

Engelands , oppér Tbrievenopenaar Brinley Jones en zijn uitvoerende directeur, Phil Harrïs,
speciaal verantwoordelijk: voor
het afluisteren van' telefoongesprekken. De New s Statesman
verschafte de lezers alle codes,
alle; telefoonnummers van bij
het afluisteren betrokken autoriteiten en; gedetailleerde verhalen van technici over de herkomst van de ; apparatuur, de
iaard van de automatische bandopnameapparaten, dé mogelijkheden tot uitbreiding van de apparatuur, ert de ; buitenlandse
scholen ; waar ! de staf van de
Britse PTT en andere PTT-en
voor , het .; Grote-Broer-werk

niét bestaan.van pilaarbreken-

'

de goden. Maar Willy Whitelaw
kreeg snel hulp van onverdachte zijde, namelijk yan zijn socialistische voorganger en poli-,

tieke

tegenstander; ex-minister
van Binnenlandse' Zaken Merlyn Rees. Onder zijn bewind, zei
Merlyn Rees, en hij kon er cate-,
gorisch over zijn, was nooit enig.
/afgeluisterd"
telefoongesprek
zonder ü zijn" ; persoonlijke atoe-!
stemming. En hij, Rees, was er
geheel van overtuigd dat onder
zijn conservatieve opvolger precies dezelfde politiek werd ge-

'■' '; Binnenlandse Zaken: „Vragen

over de veiligheid van-de staat
worden nooit beantwoord. Maar
we kunnen u wel verwijzen
naar verklaringen van de mi-

voerd.

nister-president ;,• in . het parle,':' •
;;V--n-<- '••■■
ment".

Nadat Diincan Campbells de-;

"

.

,•■

■;$

:«'%■&'■'

•—':.::

worden getraind

Nieuwe centrales

.-,':

We hadden het eigenlijk allemaal moeten of kunnen weten
zonder; dé New' Statesman!' De
laatste van de ouderwetse electromagnetische ,'. telefooncentrales met klikkende relais en bewegende delen en radertjes en
wieltjes worden of zijn gesloopt.

• Was dan het verhaal in de
New Statesman j onjuist? Daar
t heer
kon,; wilde .en ;■ mocht
Rees geen commentaar op geven.-" ■ ■■'"■'
'...'•■'"':

tective-story. .". boven; politiek
geëxplodeerd : ; was
Londen

stuurde mevrouw; Thatcher
eerst haar trouwe minister van
Binnenlandse Zaken, William
Whitelaw,; de barricaden op.
Willy, als altijd met een hete
aardappel, in zijn mond, legde
uit dat natuurlijk in het belang
van de veiligheid van de staat
en vooral ter verdediging en bescherming van onze'vrijheid telefoongesprekken' moesten worden afgeluisterd en brieven
,

...

;

Dat op dat;eigenste moment
de goden niet zorgden voor het
breken van enkele: pilaren in.
het Lagerhuis moet worden beschouwd als een bewijs voor het

staat enig commentaar te' ge-

.>■

Niet : alleen ..verstrekte de • New
Statesman alle, adressen (met'
foto's van de 'geheime gebouwen), er waren oök foto's van

,

„Nooit"

ven opwat gepubliceerd is of
nog gepubliceerd zal worden.
Het onderscheppen van . poststukken ' in : het belang ■ van \ de
veiligheid van de staat ressorteert onder de minister van Binnenlandse Zaken en,elk geval
moet worden goedgekeurd door
eén minister. Verbindt ü zich
niet het ministerie van Binnenlandse Zaken."

■'

Kamer 202

hem persoonlijk.

het'
in

ten naar' de \ mogelijkheid van
vervolging van de New Statesman.' Want dat zou geweest zijn
het streven naar politieke zelf-

•

li Want als je de persdienst van
de Britse PTT opbelt en beleefd
om tekst en uitleg vraagt, is dit
standaard-antwoord, jkennelijk voorgedrukt' voor alle
journalisten, binnen- en buiten
landse: ,",De posterijen zijn niet

Hetverhaal in de New States-_
man was- zo' ; verschrikkelijk
juist en zo gedetailleerd, zo onweerlegbaar v en zon flagrante
weliswaar-in het'
schending
van de wet'i
openbaar belang
op de officiële geheimen, dat de
regering van' mevrouw Thatcher niet eens vaag durfde hin-'

Eën: ' nieuwe generatie_yol-electronische telefooncentrales is in
gebruik , genomen, en \ met die
nieiuwe centrales kun je vanuit
een centraal punt op elk uur
van de dag of de nacht duizenden gesprekken- binnenlandse
afluisteren,
én buitenlandse

—

—

-

"Afluisteren alléén met mijn toestemming."

moet blessures van de

nMnste vanuit.
T'Hèt transportbedrijf laat ech"

ter weten weinig trek te hebben

óm öp te draaien voor de fman-,
#ele gevolgen van het voetbalOngeluk dat Arie in zn vrije tijd
De werkgever
tteeCzich gesteund door de
CAO, waarin staat dat die aanvulling van 20 procent niet be- :

taald hoeft te worden wanneer
*>or het ongeluk een ander
nanciëlè verplichtingen heeft
gekregen. Die ander is vol-

fi-1
'

'

.Afschuiven; noemenwe dat."';
Arie dreigt hierdoor, tussen wal
en schip te vallen, want werk- J
gever en verzekering willen niet
betalen, omdat de een van de
ander vindt dat hij verantwoordehjkis.

.

«

~'•■

.

ballerij. Hij schrijft:

mers voetballen vaak en in deze
tijd van toenemende agressivi- f.
teit ontstaan er nogal eens on- V
gelukken met langdurige arbeidsongeschiktheid tot gevolg"
Werkgevers hebben in principe
de plicht om het loon door te
talen als hun werknemers ziek
wórden en dat wordt, volgens
Houwing, een steeds zwaarder,
wegend financieel probleem nu.
in de meeste CAO's staat dat die
verplichting één jaar duurt. ■
Vroeger was dat een kortere periode, maar nu kan de financiële
strop voor de werkgevers groot
zijn, meent hij.";

Toch laat Arie het er niet bij
zitten. Hij pakt het zo aan dat de
werkgeversorganisatie, waarbij
.

:■
zn baas aangesloten'is, en de;";".
met

verzekeringsmaatschappij
elkaar in discussie gaan. De ~".
baas vraagt namelijk aan zijn
organisatie of hij nu echt ver-;',
plicht is om het loon aan te vullen of dat het geld van de verzekering moet komen.

Het; zou

ï niet' verbazingwek-

kend zijn als in Londen een geisprek". in 'Moskou', afgeluisterd
kon worden: Niet alleen kun je
gesprekken (duizend of meer)
afluisteren, ze worden ook <op
banden gezet: Een telefoonnummer i dat onder controle staat
kan • selectief, worden afgeluis;

/

—-

terd. \De , band gaat dan alleen
draaien: als contact .wordt gemaakt'met een ander "verdacht
nummer". '.■'.-."»■■'•;

tic: "Nogniet!" "Wanneer?": , ; :V
'•;■ Het was wat flauw van de La- S;
bour oppositie om zo hard van £•
leer te trekken. Alles wat er nu-s'
gebeurt, gebeurde ook onder K

'■':■■!.. ' «<■

Labóür. Het 'meeste' Van wat 2,'

Zo-wordt het boodschappenlijstje \ voor *,de | kruidenier, van
mevrouw ; losgemaakt . f van I het
gesprek van politicus A* met bijvoorbeeld vakbondsleider,.; B.
Afluisteren en uittikken? Het
uittikken■;,' kan 'tegenwoordig
phonetisch en volautomatisch
gebeuren met een soort vertaaimachine ,en ; het gebeurt, ook
v
automatisch: '
' Men kan ï zeggen. dat, indien
elk moment van de dag in een
land als Engeland een miljoen
telefoongesprekken wordt gevoerd, het afluisteren van niet
meer dan duizend gesprekken
niet zo veel om het lijf heeft.
Maar dat is het punt niet. Het
punt is natuurlijk dat welke super-minister dan ook, niet meer
in staat is zelf te beslissen welke
\';

speciaal is gebouwd werd ""ger '■%•
bouwd : onder toezicht' van • Labour-regeringen. Het verhaal is
namelijk, dat -terwijl althans ï*
in Engeland geen parlementari- "•'■'
er zich het goed realiseerde ■;-'*.'
een enorme technologie ter be- ttl
schikking
gekomen j niet' alleen van bedrijven, • maar natuurlijk ook van de staat '~'
.r\
Van instellingen als de politie,.;;:
de geheime dienst en de belas- S
tingdienst pleegt in zon geval 1
een druk uit te gaan om de apparaten dan ook te gaan gebrui- ?
ken. Ze zijn er immers? De mo-'",'
gelijkheid tot controle- kort ge- >,;:
%

.

"-

I

:

',

■■

Ik zou het liever aldus geformuleerd zien: Itfiet alleen bij het } .;
voetballen, maar ook in het verkeer, op het werk en tijdens vakantie lopen werknemers risi- !
I cos. Zij hebben simpel weg' ■]'■
recht op die aanvulling. Moest •
er nog bijkomen dat werknemers zelf die loonschade zouden
moeten dragen, laat staan dat
hun het voetballen verboden

wordt.
wordt.'
j- Daarom zou een uitspraak f:2
van de rechter waarbij dit recht
wordt bevestigd best welkom ;; 1
'zijn.' : : .'■' : ."■.'-.','''i'. ■.-.'. '■.'■

Een bejaarde mevrouw wordt.
van haar tas beroofd door twee
jongens van 14 en 15 jaar. Ze
doet aangifte bij de politie. Haar
,

/

•,

is'

**

-

*J

I%\

leden, toen afluisteren alleen'j-

kon door het plaatsen van een V
ingewikkeld toestel in een loka- s'
Ie centrale, nog zo simpel raakt*',
-

duizend' nummers op een bepaalde minuut van de dag of een
bepaald uur van de dag mogen

geheel buiten beeld.

•

■

:.

Overigens: Duncan
wiens kansen op een konink- 'lijke . onderscheiding wel zéér ?.;
klein zijn geworden gaat deze a
week in de New Statésman
i
der met zijn onthullingen. Titel &
van het stuk: "Grote Broers Ve- ij"_.
.
le Vestigingen".
;

-

worden afgeluisterd.
-£ui-i
-*En de praktijk is dus geworden dat de minister van Binnenlandse Zaken ] in Engeland wel
formeel- nog • verantwoordelijk
is, maar dat de bevoegdheid tot
\

-

;

-

«

rechts

tas wordt gevonden, maar de
ƒ 200,- die erin zaten zijn weg.
De daders worden gepakt en ■
naar de kinderpolitie gebracht
Dit is één van de 167 gevallen
waarmee het project "Benadeelden van misdrijven", van
het Centrum voor Vrijwilligers
in Rotterdam tussen februari
1978 en september 1979 in aanraking kwam. De medewerkers
van dit project bekommeren
zich in eerste instantie om de
slachtoffers van geweldsdelic•

ten.■•'•''':.'•..■;•' r

'■■'"■■

i

slecht

-

.

Voorbeelden van dergelijke delicten zijn mishandeling, roof,
diefstal, verkrachting. Gebeurtenissen dus waar agressie bij
V lïi ; "•"- j �
komt kijken.,
Volgens deze vrijwilligers hebben de daders in dè meeste ge- 1
vallen bijstand van een advo-r 1
caat, terwijl de slachtoffers
vaak elke hulp en steun moeten
ontberen: Wanneer zé aangifte .
hebben gedaan moeten ze maar
afwachten wat er verder ge-"i„;
beurt. Dat is nog niet het ergste;
': er komt ook regelmatig angst:,
om de hoek kijken. Angst voor.
represailles of herhaling.
Eerdergenoemd project wil zich
-

.•,

door
Lize
Alink

't

dan ook vooral met dit soort zaken bezig houden. Slachtoffers
die daar behoefte aan hebben;
kunnen vragen om een bezoek v
"', ? -m
van een vrijwilliger.'.-;
Zoals de mevrouw van de tas. Ze.
wilde graag praten over wat er
gebeurd was. Er kwam een vrijwilligster én samen besloten ze |
om naar het Buro voor Rechtshulp te gaan, om te bekijken of
de vrouw nog iets van die ƒ 200,terug kon krijgen. Dat was <
moeilijk, omdat dé dieven minderjarig waren werd daar gezegd. Daarop ging de vrijwillig-

ster de mogelijkheden na voor,,
een vergoeding via de Gemeentelijke Sociale Dienst. Het bleek
dat deze mevrouw wat geld kon
krijgen als ze-erg omhoog zat, vj
maar dat wilde ze niet. Dat vond
JV^;ze niet nodig. "■•'.;...'dat
de
blijkt
verhaal
wel
Uit dit
vrijwilligers van dit project
méér doen dan luisteren alleen.
Er wordt nagegaan, samen met
het slachtoffer, hoe zon nare ervaring het beste aangepakt kan
'worden. Emotioneel en materieel. Eventueel wordt een an;dere (hulpver lenings) instantie
ingeschakeld en wordt bestudeerd of de schade vergoed kan
worden.
Overigens wordt het begrip
"slachtoffer van een geweldsde-

:

?J

stan

,

werkgevers ervaren het niet
langer als redelijk en billijk dat
zij steeds de volle financiële
• '•ƒ
strop dragen.
. Houwing vindt het eigenlijk
ook wel een beetje te bar om 5 ■
zon verbod te vragen en schrijftdan: !'Nu het niet wel mogelijk
is om het voetballen te verbieden, lijkt het niet misplaatst dat
werkgevers van hun werknemers gaan verlangen de helft',..;
van die aanvulling voor eigen 3
rekening te nemen dan wel (wat
meestal gebeurt) zich daarvoor
collectief te verzekeren via hun
voetbalverzekering". WÊÊÊlffl

'

-a

'*"'

.

hoeven niet in
kou te

•■

komst (CAO) voor het beroeps-r
goederenvervoer récht op een
aanvulling van 20 procent, zodat
mi toch z'n volle loon krijgt. Die
20 procent, moet z'n werkgever
betalen, daar gaat Arie ten-

~

Er zouden werkgevers zijn die
daarom hun organisatie de
vraag hebben gesteld: „Kan ik
mijn werknemer dat riskante
voetballen verbieden?" De

■

<

-

j

heeft Arie op grond van
<]e Collectieve Arbeidsovereen-

Kaast

Die weet het ook niet, maar
doet ér wel wat aan.' Er rolt een
compromis uit de bus dat de !
baas 10 procent bijdraagt én de
verzekering de andere 10 procent vergoedt.
De zaak werd dus in der minne geschikt. Daardoor hoefde de
rechter er niet aan te pas te ko- j
men. Toch zou dat nog niet zo,"
slecht geweest zijn, want dan/
zouden we tenminste weten hoe
deze kwestie juridisch ligt. Voor
Arie is natuurlijk wel een plezierige oplossing gevonden;
,maar daarmee zijn we er niet.
Dat is ook de mening van de
jurist Houwing, die in het Ne- V
derlandse Juristenblad van vorige week zn mening gaf over;
deze nare gevolgen van de voet•

•

■

sthappelijk Administratiekantoor (GAK) 80 procent van z'n,,
loon als ziekengeld uit. Daar-''.

gens het transportbedrijf de
voetbalvereniging, die voor zijn
voetballende leden een collectieve verzekering heeft afgesloten voor het geval er ongelukken gebeuren en er daardoor ,
schade ontstaat. Omdat Arie 20
procent van zn loon moet mis- - C
sen is dat een schadepost meent'
de werkgever; die de verzekering moet betalen." 7'V : •">"..'
De verzekering geeft echter. '.'
eveneens niet thuis. De assura- :
deur wijst op een bepaling die in
de polis staat. Als Arie recht .
heeft op vergoeding uit hoofde
van de ziektewet, CAO. of een
andere regeling kan hij geen;
aanspraak maken op een schadevergoeding van de voetbal- ".-,'
■■■•■>
verzekering.
<■',

:

,

bléém worden. Neem Arie G.,

Van beroep chauffeur in loondienst bij een transportbedrijf.
<.''
Zijn hobby: voetballen.; •
' : Tijdens één van zn wedstrijden raakt Arie geblesseerd. De
gevplgen zijn niet mis, want hij
kan bijna vier maanden niet '■,'
naar zijn baas. Omdat hij in ,"■'.
loondienst is keert het Gemeen-

zonder dat" locale ; technici er
zelfs maar weet van hebben.',;£ 7'!

Slachtoffers

amateur-sporter betalen?
spelen
vaor.hun plezier en in hun eigen
tijd.' Niemand kan dat verbieden, zou je zeggen. In de prak*
tijk kan het echter een pro- :

',-."

Merlyn Rees: "Ook onder Labour was het al zo."

Wie

i 'Amatéurvoetballers

-..-::

De fiscus, jawel! Het is geen-...
Mevrouw,> Margaret 3 '
Thatcher, door racende partij- $
genoten in' het Lagerhuis voofe
het blok gezet, gaf het toe, ter-1'
wijl de oppositie loeide alsof het m
parlement. in brand stond.. Ze *,
gaf toe dat de belastingdiensten a
inderdaad toestemming hadden
te beschikken over de diensten 3 ',
van de PTT-spionage. En dat de',,;
belastingdienst brieven kon la-/i
ten • openmaken.: Maar, zei me- v
vrouw Thatcher onhandig, de f '
bevoegdheid was alleen gegeven \
aan inspecteurs van.de BTW, ';•',
niet aan die van de inkomsten- g
belasting. Kreten van de opposigerucht.

móesten worden geopend. Maar,
ook,, vanzelfsprekend,'-uitsluitend , binnen het' kader'; van •de
bestaande wetten en reglementen, 1 en! altijd pas na verkregen
schriftelijke toestemming • van

.''; :

:

'-■

■■■■

.

Whitelaw:

foons.'

kleine kans . dat het enigzihs
moeilijk zou kunnen blijken om
zomaar;tot;kamer. 202 door te

'

liet'! niet al te nauw uitgelegd.
Wie last heeft van burenruzies,

t

-

of anderszins geconfronteerd .
'wordt met agressie, kan er ook

terecht..-:

.->•?'

';

;

"'!.^<v'

De vrijwilligers hebben goede

contacten met de politiebureaus
Groot-IJsselmonde en Slinge.'
Mensen die daar aangifte komen doen van een geweldsdelict
krijgen te horen dat'zij welkom
zijn bij het Centrum. Op deze
bureaus liggeri ook brochures
klaar met informatie daarover.
Bovendien zit er in dat boekje
een inschrijfformulier waarmee
slachtoffers te kennen kunnen
geven dat ze een bezoek op prijs
stellen; Meestal zal de.betref-,
fende politieman of -vrouw zon
boekje meegeven.
Dit boekje "U staat er niet al- ,j
leen.voor..." vertelt over de ervaringen van de vrijwilligers
met de slachtoffers en wat ze ;.y,
samen er aan gedaan hebben. •
Een nuttig project dat, als er .
subsidie komt, zich wil uitbreiden naar de andere kant van de
Maasoever. Alle geïnteresseerden kunnen wel de brochure
aanvragen, want het centrum
ver- '■■
2• voor vrijwilligers zal een Rotzoek van wie dan ook uit
terdam, niet negeren. Adres:
Schiekade 105, tel. 652722.
-

.

téliectuele

schaal mee
gesprekken
die we - voeren ■ via, onze -tele-

'

Toestemming

■

;

dunne, \ invloedrijke ; 'en
schaars gelezen blad van het in-,
"socialisme 'is normaal in elke kiosk te koop, maar
dSe week niét." Althans: niet
oiiwe,;

'al óp; ongehoorde
luistert: welnaar
de

,

>

Statésmanj het

■

drïikt

ten, feiten en nog eens feiten.
Zoveel feiten, dat er voor mooischrijverij geen ruimte meer is.
„Niet nodig ook/Vindt Duncan
Campbell. „Hëtigaat om de fei-

cus.

;

van.

begeerde stukjes: be-.;
de.. meest
papier moet zijn geweest.f

bruari.

_'

]

tevoorschijn met wat de afgelo-.
pen week in. Engeland een
De New

beslissen over: afluisteren ver
-naar onderen is verschoven óf„._
naar r opzij;v' Want; de f belangrijkste klant van de afluisterdienst van de Britse PTT of van
de, briefopeningsmachinerie ". is \
niet de politie. De belangrijkste 'M
klant van de posterijen zijn de j
'geheime diensten en .;.: de fis-

'1984

Ze reikt onder, de toonbank,
doet een trommel open, en komt
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Van onze correspondent

De New, States. man .van 1 fe-
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BENIDORM.'La Nueia. t.h. 4 Alle bekende CARAVANMER- T.K.' VOUWWAGENS o.a. VAK. BUNGALOW te koop in PEN PAL. Intern.-tijdschrift v. Elke zaterdag vanaf 20.00 uur
:
700 fo- dans- en ONTMOETINGSpers. bungalows,, zwembad, KEN onder één dak bij Euro- Conway m. de mooiste keu- Baarle Nassau, grote living, ser. kennismaking,
en
AVOND
voor
alleenstaanden
tennisbaan en superm. Inl. pa's grootste permanente ca- ken, ïnu nog 'k Winterkorting. open haard, 3 sl.kam., badk., to's met adressen. Bij kiosk
01880-12418.'■■■ ■■■■ R67 ravan- en tenten tentoonstel- Geen laf leveringskosten. Ba- berging. Voll.- inger.'*Vr.pr. boekh. of ƒ.lO,- in.brief. Pen in de „Blaak Taverne". West- Vrij entree, gratis drankjes,'vaste prijs.'U bent tot
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R69
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R67 (tussen van
' MRu
.
mannen en vrouwen
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terdag en zondag van 12-24 uur. NIEUWE GRACHT
Brienenoordbrug eindseweg 48, Berkel Rodenleuke jonge.vrouw. Brieven, Heren metstropdas
;":.-.-'--.--v .
876 120. Telef. 023-322822. ; ux.
DENEMARKEN (Jutland) t.h. en stadion) tel.'olo-321455. rijs, tel. 01891 3747. b.g.g. T.k.'in rustig bungalowpark in eventueel mét foto, onder nr. .
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R7 B
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53109
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R76
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Een 6
pers.
STACARAVAN, rand, 3 slaapk., douche, toilet, MAN, 49 jr., geh. zoekt een een nette vr. V Prot. liefst
Te huur in COSTA BRAVA EsOVERIGE RECREATIEtTIPS
Bezoek eerst andere prachtig ingerichte sexckibs
R'dam-Z. Lft. tuss./
tartit,70 km van Franse grens, greep uit onze speciale aan- staanpl. Goedereede, met toivliering, ;■ ruime .tuin.: huur- leuke vriendin. Geh. g. bezw. Voor ' eenzaamh. l Br. 65-80.
'?;
en kom dan bij ons
o.nr.
luxe 6 pers.chalet, 5 min. van biedingen, ,;>Toercaravans: let, water, licht en wc. Tel. grond -met \ï;
:-'.<r«i.
bur. v.d.
nr.
D
o.
53276
Br.
tuinhuisje
:
.; Nudistenclub
R6B ƒ 43.500, Tel. 085 -613789.
strand, v.a. 17/6 tot 12/7,2/8 Adria 305 van f 4995,- voor 010-329680.
R76
i.
■ Vakantie binnenland
'■•■•■* .'"-R76 D 53371 v.d. blad.-...
■/
■
'
!
'
■
■
blad.y
f
4595,-;
380
Kip Regenboog
tot 16/8, na 30/8. Tel. 01846T.k. aangeb. STA-CARAVAN
HEER (ambt) 67, zoekt
INDISCHE VRIENDEN, Besch.
"■-••
5718.
R67 van • f 8395,- voor f 7495,-; geh.; compl. omg. Brabant ■ Tenten en kampeer- . 2 SI.
verbouwde
kamer met pension bij dame
boerderij
Comfortabel
2
en
35
vriendinMunsterland;
v
jr., z.k.m.
17
380 luxe nu zeer gunstige prijs - 010
Betrouwbaar," hartelijke ontvangst, 2-pers. baden
SPANJE, Costa Brava, super■
nen tot 35 jr. om relatie mee te alleen, net milieu. Br. o.n.' D 1000
artikelen
met uniek uitzicht in natuurgebied in de Achter- voordelige busreizen, 10 da- f7995.-; Wolf : 475 T van 852106. '
onbeperkt relaxen en zonder tijdsR6B
53374
bur.
v.d.
blad.
R76
2 ruimte,
beginnen.olo-110060. ' R76
ƒ 15.695,- : voor' ƒ 12.695;
hoek, rustig gelegen aan doodlopende weg. Boeringericht, meditatie,
limiet,
ca.
10
uur.'Fantastisch
mcl.
255,
17 Chateau ' serie parade/elite Gebr.car. en vouwwag. m. ga- KAMPEERDERS opgelet} Nu
gen
app. v.a.'ƒ
Repr." VR. z. kind. huiselijk,
derij sfeervol ingericht.
dagen incl..app. v.a. ƒ 274. i 979 nu met de laagste winterprijzen bij Symp. , VITALE hr.; .75 jr., volsl. houdt van dieren, zoekt kluis, brand-: en diefstalvrije kleedkluisjes, lieve
tot
rantie.
Ook
nieuwe
OVERJAvoordeel'
vriend voor
medewerksters, naaktshow en dansen, hygiëne en
Vraag folder Discus Tours. ƒ 1.500,-. Verder aanbiedin- RIGE m. hoogste kortingen. Tenten Centrum Rotterdam. z.k.m. eerlijke:
na 4 jr. alleen zijn een beslist
geschikt voor 2 of meer
video. Geopend v.a. 14.0q
040 -117326. "s Avonds 040 gen in Eifelland, Kip de Luxe, Gebr. Van Esveld,' afd. • ge- 2.000 2 kampeersupermarkt conversatie, wo. in R'dam. Br. ser. ongeb. man, fl. postuur, puur natuur, open sex, zondags
gesl. O.Z. Kolk
uur, zat. v.a. 20.00 uur,
o.
R76
53316
v.d.bl.
nr.D
-■■
:
449570.
■...■■
met:
modellen
huttenten
R67 Knaus, Tabbert, Siësta,' Lord, bruikt.' Charl. Lagendijk 660,
22
om als het klikt een goede re- 100
gezinnen en familiereünies
CS., achterzijde,St. Nicolaaskerk (bij
.v.a.
m.
.
vanaf
VERKOOPMANAJamet;
Gepens.
ƒ 79,-, zoals: •
latie op te bouwen. Br. o.nr. D Schreierstoren), Adam. .
Bung. ! en app. in, Oostenr. Astral,. Antilope, I enz.' Vouw- R'dam-Z. Tel. 010 803953.
V
Freetime; Esvo (lichtgewicht); GER, benzinemij. 50,' gymn.- 53375 bur. v.d.bl.
Woonk. 90 m2, c.v.,'open haard, open keuken, stu- Duitsl., Belg. en Lux. Nog vol- kampeerwagens : aanbiedin- Frans Schets CARAVANS,
R76
en zaterdagavond ' én . maandagmiddag
die
deerk., 2 badk., 3 toil. 5 sl.k., grote hobbyzolder op mogelijkh. Voor- en naseiz. gen in Combi-Camp, Freeti-, zou u eigenlijk gezien
Centrum-Star; enz. 14 model- opleiding, 8 ■■' jr. gesch.,' nu Sportieve MAN 55 jr., z.k.m. Vrijdagspeciaal
paren,
geëmancipeerde
moeten
voor
dames en
len bungalowtenten met 1,2, baan als hobby.-Zkt. sport, si:
met 2 ping-pong tafels, tennisbaan, manege en Lage pr. Inl.: SUN VALLEY me, la Bohème, André Jamet, hebben. Charl.
met sportieve vrouw 45-55 jr., alleenstaande heren. Showprogramma. ■ ;
652, of 3 slaapcabines 0.a.: Jamet; zelfst.
Lagedijk
om
HBO-niveau,
op
zwembad nabij. Tel. 05752 2352.
R66 AUTOREIZEN.' p.b.' 41.-; Me- bijv.' Bahia luxe met 3m. voorvr.
R73
R'dam-Z.Te1.814652. ■'. R6B Cabanon; Centrum-Star; enz. beider eenzaamh. op te los- br. o.nr. D 53376 v.d. bl. R76
demblik, 02274-3944». R67 tent van ■ ƒ 3995,- voor
Attentie
Club
Bianca
Attentie
milieu,
50 gebruikte caravans en Slaapzakken grote! keus nu sen. Br. o. nr. D 53300 bur. v.d. WEDUWE uit goed:
Dit jaar een zonnige WATER- ƒ 3495,-, plus gratis reserve vouwwagens. Div. modellen
■■■■■--■
■ -."■ : R76 middelb. zkt. vriend van 64-68 Ook zat. 2-6 uur. Maashaven 21; 010-849544. R75
vanaf ƒ 25,-,Luchtbedden nu blad.
;
apart'
wiel.
Tevens
occasion
Camping de Scheelhoek
SPORTVAKANTIE? Verzeker centrum met meer dan
en indelingen, Adria, Avento, vanaf ƒ 29,-: Bagagewagens Elke zond., maand., woensd., jr.Br. met tel. o.n. 0 53377 v.d.
80
mou van zon en huur een boot bij
,
..-..■/. R 76;
dellen, waaronder, veel met Kip,, Kleinz, Tabbert, '.Wilk bijv.'André Jamet met vaste 20;.: u. KENNISMAKINGS/ bl.
rustige intieme camping te Stellendam (Goeree) Arie de Boom Marine in de Bovag-garantie.
e.v.a. v.a. ƒ 1600,-. Vouwwa- deksel É en ,-imperial van Dansavonden. Harbour Club, ZAKENMAN geb. 45 jr.. zkt
groot
geEen
nabij visw.. strand,' verw openl. bad, heeft enk. Baai van Cannes. Keuze uit deelte van ons assortiment gens Alpenkreuzer, André Ja- ƒ,1165,- nu voor ƒ 995,- enz. Weena
221. R'dam. .'.:■"■ i R76 vlotte vriendin geb. g. bezw.
plaats, v. sta- of tourcaravan beschikb Aansi. zeil- en motorjachten met 4 tot ook bij onze vestiging Cara- met, Travel Sleeper, Walker enz. Tenten Centrum Rottervoor gezelligheid, etentje, kort Burgstraat 55, 4201. AB Gorkum. Tel 0183Ó ,
8
Voor
4 per
slaapplaatsen.
. 4' '
.
elec, water en riool aanw
'•■
v.a. ƒ 500.-, FA. VAN DER HA- dam Stadionweg 31 (tussen Je kan als vrijgezel : alleen buitenl. reisje enz. Br. o.nr. 31090.'
.',
van
Leidschendam,
Centrum
sonen v.a. ƒ 700 per week. InGEN, Nijverheidsstr. 3,
van Brienenoordbrug en sta- thuis gaan zitten, dan blijf je met past. D 53378 v.d. blad
■"'
'..'".".;
f
;
::
7
f
Middenweg
'
.
!
tel.
geopend."':■
Niéuw
Inl.: tel. 01879-1675.
R 66 lichtingen ■en reserveringen
L
■
R7B
'
R6B dion) tel 010-321455. ■"'_ R7O vrijgezel. Je kunt ook naar de
R6B kerk, tel. 01837-2044.
gaan, waar EUROCLUB heeft zat. 9 febr.'
LOS
PARAGITOS
bij Mevr. M." van . Vlijmen, 070-270500. ■ ■■--.■■
! a/h
STQCARAVAN
VOORDELIGSTE
Brielse
camping- we vr.; za. en zondag gezellig een' batavond in feestzaal
Hoofdkantoor: Arie de Boom STACARAVANS model 1980
Marine, Postbus 20, 2920 AA reeds v.a. 9950,-, 2 sl.k, al- meer. Riool, electra aangesf. speciaalzaak voor alle. soor- dans-contactavonden hebben Spe?; Dordtsestraatweg 25,
f
Hoenderloo Veluwe
Krimpen a/d IJssel, tel. 01807 léén bij Van Driel, Grindweg Vr.pr. ƒ 3750.-. 010-707696.. ten tenten, bag.wag.,; kam- met levende muziek. 's-Gra- alleenstaanden u allen I welMet
"■
peerart. .surfplanken,,:: enz.
nieuwe aanwinsten heeft u als vanouds
.
-13444.
vendijkwal 130. Los Paragitos kom. Inl. 010
210217 of weerenige
■ .R67 11; R'dam-H'berg: Inr.fin. hu- ■:->■■■'■ ■■.:.; • ■•'■ ■••■•-. R6B Ongelooflijk
keuze uit 10—14. gastvrouwen. Gratis entree
in rekreatie-bungalowpark midden in de
lage prijzen, b.v. toch eens proberen.: ■ R76 290886.
:
. :
.
TOERCARAVAN
'78.
ren
met
R76
mog.olo-010-223550.
vliegen naar Alican- .":;-...
en drankje;-vaste, prijs, ledere dag, ook
bossen, op de Veluwe, geheel vrij- gele- Voordelig
R6B voort, koelk. kachel als nieuw trekkerstenten halve prijzen, Zaterdag 16 febr. groot carna- Gep. heer zkt. een VROUW en zondag geopend van 12.00-24.00 uur. zaterdag
■..-.-.:
te! Vertrek van Adam of Brusv.a.
MIDDENbungalows
298,ƒ
bag.gen bungalows met 3 slaapkamers, vol- sel,
evt.
stalling. 01891-3438. R6B
retour v.a. ƒ 370 p.p. 6
Contesse de luxe
wag. v.a. ƒ 458,- Vanouds ver- valsfeest in LOS PARAGITOS. liefst iem. die ook schildert en WEG 144, Amsterdam-O. Telef. 020 946949. R78
ledig ingerichte keuken en voorzien van dgn. (camping). < Reisburo TABBERT
bij
a
'76
toercaravan
wonen.
4 pers.
mij komt
J. J. Mook,
470 TL. okt. 77. koelk. lucht- 3
trouwd adres Gebr.' van Es-' Gecostumeerd gewenst. EnVoor een eerlijk, betrouwbaar CLUB SEX INN met zn onge.
cv en tv. Ook in, voor en najaar, zeer Eurovac, Druten' 08870
verw,, toiletr., luxe voortent, CARAVALAIR met voort, ka- veld, Pascalweg 115, R'dam- tree ƒ 25, consumpties gratis portretschilder. Tel. 010
Buro
Ridderkerk. dwongen sfeer, een van <ie
adres,
R67 div. •
R76 Discr.
de gehele avond: en nacht. 842339.
reg.
bew., chel res. wiel . ƒ 3750,-. Lombardijen, Tel. : 010
aantrekkelijke prijzen, met weekend en 4844». : ' , ■
25303. gezelligste clubs in R'dam,
verz. 01804
R6B
Zoiets
kan
alleen
Los
in
010-675501.
Para13.000,-Tet.o4o-412455.
325211. Vrid. koopav. 7-9 u.
Welgesteld ZAKENMAN, het Dames gevraagd... ' R7B club Sex-lnn met
Luxe*-. busvervoer-, naar f
midweek verhuur.
de
beste
voor
charmante
vrijclub
Z.Frankrijk en Spanje met en STACARAVAN 4 è 5 pets. m. STACARAVAN, type Barcelo- Te koop: BUNGALOWTENT. gitos,
alleen zijn -moe, zoekt ken- Zonder
's-Gradiv. heerlijke gastvrouwen, nieuwe films en
Nederland.
taboes
in
gezellen
Speciaal krokus-arrangement .
zonder accommodatie. Reisnism.
met
'representatieve
na,
11.25
met
staanm. lang,
toilet, | voortuintje en . eigen
Tel. 010-620870.
R7O vendijkwall3o.,
R76 vrouw■ tot 40 jaar, om samen SEXMASSAGES voor ƒ 75.-. 'n goede striptease. Westzee.
buro
Druten parkeerruimte. Jaarpl... op plaats bij boerderij,-op 200
EUROVAC.
dijk.74a. Geopend vanaf 4
bel voor inlichtingen en/of reserveringen: 08870-4844».
.
R67 camp. in bosr. omg. v. Chaam. m2.
Scherpenzeel,
"JIJ" maandblad voor alleen- een nieuw leven op te bou- Za.ooklo-6u.010-770327. uur.
Gld. ■ Reisgenoten -^u
R7B
recra club international
staanden, Stuur voor gratis wen. Br. liefst m. foto en teln.r
; ,\;
Per luxe bus n. SPANJE c. re- Pr. ƒ 5500,-. 01621 3379. •■-■ f 6500. Tel. 03497 -1681: R6B
Charm. Anneke ATTENTIE, leuk all-in. Pr. bij
enveo.nr.
R76
lege
proefnummer
eèn
53382
bur.
v.d.bl.
D
■■■■-.■■:R6B
"VLAAMSE HEER, 42 j. groot,
ƒ 260, Z.Frankrijk ƒ 240, ■■....'.'
ontv. ook weekend pri- Joyce, prettig intiem op zn
023- 290550 geen camping
.R66 tour
loppe met op f achterzijde ONERV. jongem. zoektint. rel.
'; 'éiS niet vrij, zoekt beschaafde daOostenrijk ƒ 180, Italië ƒ 240. GRATIS jaarplaats, gratis jaar ■ Zomerhuizen
vé,
zat. v. 10—19 u., zon. Frans zonder taboes. Za. oot
naam,
adres
en
naar
postkode
me (25 tot 40 j. uit N.-Brabant
met lieve vr., (lft. onbel.). OmIn HOOG-KEPPEL, Achter- T.h. ZEELAND, gemeub. vrij- Goedk. akkommodatie ■ be- All Risk verzekering, j Gratis te koop aangeboden
12—19 u., i.h. cv. R'd. 10-6u.,010-770327.
v.
R7l
hoek zomerhuisje t.h. met Pa- staand huisje, v.a. ƒ 250,- p.m. schikb. Inl. Intercoach 020
of Limburg) om samen verlof Postbus 143,3230AB Brielle. gev. Schiedam. Br. o. nr. D 010-364089.
water en elektra, bij aankoop
R7B Uw charm.
.
--■•
',R76 53385 bur. v.d. bl.
.
R66 259912 of 02246-1220. R67 van compleet inger. stacara- T.k. ZOMERHUIS 4-5 pers. door te brengen in Spanje
ANNEKE ontvTü
sen. Pinksteren en in: juni. Tel. 020-420074.
R76
4 jon- netjes en discr. in haar roTOPLESS in Den
Geen
tel. S pers. CARAVAN t.h. op Te- ZOMER- en wintervak. in Ti- van op Camping Hoezeren- compl. ingericht met str. water (maand maart). Interesse voor 30-jarige ij .J.MAN,, > zoekt ABMTENAAR
Camping
iÜ zkt. i ser., ge topless meisjesHaag.
ontvangen mant. en sfeerv. flat i.h. C, v
vreemde talen gewenst. Dis- j.vrouw voor een ser, relatie
.-'■•.
R66 xel. Afm.: 7x3 mtr. Geen hon08348-1635.
en
en
w.e.
elektra,
gr.
douche
Heeze
(NB) bij Eindrol, Gasthaus Lerchenwald in bosch te
verz. Geen agentshap. op te bouwen. Br. o. nr. D kennm. met nette vr. Lft. 45 tot u graag met een gratis drank- R'd. V. ma. t/m zat. 11-22 u
R66 Arzl-Wald. pracht omg. Inl. hoven, reeds
ƒ 11.750,- tuin, vlak aan zee, 35 km van kretie
Te huur ZOMERBUNGALOW den.Tel.o222o-4722.
50 jr. Br. o.nr. D 53388 bur. je, privé 'en intiem. 070 zond. v. 12-19 u., tel. 010 •
Schr.
Havas, Carnotstr. 3, 53248 bur. v.d.bi.'
R'dam.
55.000.-.
Tel.
R76 v.d.blad
Vr.pr. ƒ
met verwarming, warm
■
R67 bezoek zat. en zond.'van 12 010-816405
R76 905179. ,
-■■
HELDEN N. Limb. mod. recr. 010-322898.
'■■■
R?;
R7B 364089.
B-2000
en 085-613155.
Antwerpen, ref. 4704
tot 16 uur. Onze show ml. tel.
koud water, koelkast. Voor 6 a bung. m. KTV en fietsen, in EIFEL-Sauerland-Schwar35-jarige J JONGEMAN, met Wij organiseren nu ook voor
die doorgeeft.,
\R7I
18
INN
MEISJE,
SEX
voor
een
Leuk/jonge
jr.,
ge08863
-1231
of
01721
9532.
t.k..
CLUB
HAAMSTEDE, 3 kam. app.
8 pers. Bosrijke omgeving, vrij park o.a. verw. zwemb., rst.,
goede positie en uit bee.o. iedere woens- bez. aan huis teg. red. verg. zellig borreluurtje redelijke
Luxe vak.•-■;•' '■•.■--■.•-.'-■'.. '-■■ R6B Pr.
van 21/6 tot 5/7 en na 26/7. en bar. Bezet v. 28/6 t/m 9/8. zwald-Luxemburg.
J.M. 25 jr. zkt. reisgenote om schaafd milieu: zoekt kontakt Hoogvliet
172.000,compl.
v.o.n.
ƒ
dag ONTMOETINGSAVON- 010-771544... : , ..■■• R7B
woningen en bung. Nieuw staprijzen, leuke meisjes, club
Adres Ommerweg 56 Den Tel. 075-212507.
'
R66 caravanpark bij Vianen. Eifel- CARAVANS t.k. gebruikt en inger. goede verh. mogelijk- samen naar Crufts honden- met nette serieuze, jongeda- DEN voor alleenst. Inl. Wapen
Tel.
Ham,
Overijssel.
Br.ond.nr.
te
heden,
875,p.w.
tentoonstelling
Londen
te
Brieven
53367
Privé:
rel., mass. LIFE SHOW sex-lnn voor discreet relaxen,
nr.
D
ƒ
me.
onder
overjarige,
compl.'
geplaatst
lux
v.
073-419019.
Wilhelm
TellR67
Hoogvliet,
Ermelo,
in bos op 550 m
R66
goede, films en striptease
05495-1319.
R69 gaan. Br. o. nr. D 53336 v.d. bl. • v.d.bl. ■-■:'■
■■' R76 plaats 42,010 -161505. R76 voor alles in. Tel. 010
i
eigen grond te huur 10 m lan- RICCIONE, gr. badpl, bij Rimi- en aangesl. v.a. ;■ ƒ 5000' tot D53332bur.v.d.b1.".-.■■
Westzeedijk 74a, geopend
.
R7B
776958.
tot
6
14.500.Inl.
08866-1525.
als
T.h. 4
pers. STACARA- ge STACARAVAN volledig in- ni-lt.. 200 voordelige vak. f
Welke JONGE VR. wil net
.
heeft niet altijd
vanaf 4 uur.
R7B
'
R6B ■ Kampeerauto's-. .'.
-V ;;';•/'"'",.'"-. '.'■, '•. V 34 j. man, 1.88, een nw. leven ADVERTEREN
VAN op Camping aan rand- gericht voor 2 keurige perso- won. Korting: t. 21 juni en na
succes. Daarom houden wij Mass. en rel. door JONGE RUBBERLADY 28 met veel
j.
meer m. alle comf., sportveld, nen
'
echtpaar
beg. en iets moois opb. voor regelmatig kennismakingsav. MASSEUR.OIO-771544. R7B
o.d. 30 aug. 70%. 1.12 juli en na 16 T.k. tourcaravan WILK, Sport
strand, verw. zwem- en kin- 01823-4471;
nu en later. Denk je er ook zo voor (echt)paren. Inl. P.bus Dordrecht, Indische CARMEN zijdige rubber interesse, zoals
R66 aug. 40%. Reisb. Adria Holi- de Luxe 370, bj. '78, geh.
nursing, wil haar ol
derbad, speeltuin, rest., 3 kanen heb je het gevoel een 386. Ridderkerk.
met
óver
koelk.,
compl.,
kachel,
lu■ . R76 en haar assistente ontvangen rubber
day,
085-332502.
R67
nieuwe
TOURCARAhem ontvangen in haar nieutines, bar, jachthaven, surf- T.h.
relatie aan te willen
zinvolle(r)
voortent,
antenne,
xe
wasook
Bbomberg autoverhuur b.v. Stationstraat 2 c Hilver- gaan schrijf mij dan gauw, Ifst. ACCOUNTANT, 46 jr., ongeh. U privé in spiegelkamer,
we bizarre rubber huis. Geen
school, viswater. Event. boot VANS voor zomer en winter. ■ Caravans
ruimte,' 3 sl.pl. WintersportTel. 01880-12812, b.g.g.
Tel. 035 43684.
.
R72 m. f. en tel.nr. zodat wij elk. wil kennism. met dame tot 40. aan huis en invalide. Tev. hard SM 010-770697. R7J
'/
bij te huren. Omgev. Elburg.
uitv.8500.-'
tel.
02979
j
te koop aangeboden
Wie schrijft, met foto en tel. gastvr. gevr. 078 -177074.
R66
Bezet van 12/7 t/m 2/8. Inl.- 20464.
:
4054. »■■.:■■>.
kunn. leren kennen. Br. onder
R6B
Kampeerauto/motorhome
■ ■■'■-■■.■•■■■■■■■•■•. R7B
Joke Privé
ZOMERHUISJE
voor
T.h.
4
te 1.05780-16061
53359
bur.
v.d.bl:
R66
nr.D
R76 Br. o. nr. D 53335 v.d. bl. R76
RIDDERKERK . nette Nu ook geopend op zapers. (2. sl.k.) voor pasen en Aangeboden: caravan-, auto-, Gevraagd TOURCARAVAN,
Omg.
Vlotte
slanke
j.
VROUW,
42
heer,
57—63,
BOOTSTALLING.
Tel.
010
besch.
WELKE
brieven met uiterste prijs en
Recr. bungalow t.h. met CV. z.vakantie in omg. Hoogevan romantische huisvr. 34 j. Via 078 153671 terd. en zondag van 13
goed mi), durft nog een eerlij- (die houdtz.k.m.;
en T.V. mooie omg. in de bos- veen. Tel. 05285-1564. RL6 704368. Tussen 9 en 9.30 uur b.jr. Postbus 487, te Gouda.
vlotte heer, bez. alleen aan huis. Ook 23 uur, 3 meisjes aanw
uurtjes),
's morgens.
R6B
ke relatie aan met dame. Brie!
,i
R6B
sen van MIDDEN-LIMBURG,
"Midden
Nederland"
R7B Nw.
X.y
Binnenweg 3618
niveau,
enig
gebonden
geen weekend.
r
ven onder nr. D53366 v.d. bl.
R66 SCHOUWEN-DUIVELAND,
tel. 010-181296.
R7B
HEREN, onze dames komen Iste etage.
t.h. stacaravans, alle comfort, T.k.a. TOERCARAVAN Knaus T.h. 6 pers. houten STACAR.
,R 76 bezwaar om haar fin. te hel.
.
8 t/m 11 februari ;
pen bij het.verder inrichten bij u thuis. 010-701202. DaCADZAND-bad, t.h. ons 6 p. t.v., douche, etc. In mooie rus- Comfort 630 (semi sta) tande- met gr. tuin midden in boomKONTAKBURO Gelderland
Slanke DAME, wed., 69 jr., zkt. van haar flat in Den Haag. mes gevr.
app. voor 12/7 na 30/8 Geen tige omg. op privéterrein. Tel. mass. Bj. Jan '78 (type de lux gaard, alle comf. dicht bij reR7B Uitsluitend
privé-adressen
640), met koelk. en cv. resv. creatiegebied, verdere ml. Van enorme ; Amerikaanse motorhomes tot het net weduwnr. met auto. Br. o. Zeer discreet. Br. o. nr. Ifst. m.
huisdieren. 01150-96432. R66 01119-786..
. R 66
R7B
>,
nr.D53351 bur.v.d.blad. R76 tel. D 53275 bur. v.d.bl. R76 SENSUEEL echtpaar, knap, Tel. 08350-3152..
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Motorhome Recreatie Centre
26565.
, •-■
'
y R6B ben, Parklaan '23 Putten
ƒ 100.00 korting per persoon
nu ook solarium en dan na- voor bijna al uw wensen, ook
R6B
.
(Gld).
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vistips

Dammen
door R. C. Keller

DOKTER

Pierewaaien in

.-

Zoals u inmiddels wel begrepen zult hebben, zijn er voor het
krijgen van een infectieziekte
een aantal zaken van belang. Ik
zal ze nog eens op een rijtje zetten.

'

':.";::

;

>:?:-iyiri~l

-;

Verdediging
Om te beginnen is er de weervan het lichaam. Je kunt
er veel of weinig van hebben. Er
zijn twee soorten weerstand. De
eerste is algemeen en de tweede
is heel speciaal gericht tegen die

stand

en die bacterie of zus en zo virus. (Er zijn nog meer.soorten
ziekteverwekkers dan bacteriën
en virussen, maar die laten we
maar buiten beschouwing).
De algemene weerstand is erg
belangrijk en hangt samen met
zaken als: goed gevoed zijn,
goed uitgerust zijn, je gelukkig
'.:
voelen.
De speciale weerstand tegen
ziektekiemen, i heet immuniteit,
Zoals u hebt gelezen in het stukje over griep, bouw je immuniteit op tijdens de ziekte. Deze
vorm van afweer zorgt ervoor
dat je weer beter wordt als je
eenmaal ziek bent, en "dat je
daarna niet meer Vatbaar bent
gedurende een bepaalde tijd.
Soms kun je zelfs levenslang
niet meer vatbaar zijn. Bij de
meeste kinderziektes is dit het
geval. Heb je één keer de ziekte
doorgemaakt, dan krijg je hem
nooit meer, ook al word je opnieuw besmet met ziektekie'.-".'-

~v.r

"«o*- ;."■-■y
Ik geloof dat u al een licht begint op te gaan. Dus als je zon
ziekte krijgt op jonge leeftijd
kun je hem later niet meer oplopen? Zo zit het inderdaad. Jawel, maar waarom zijn dan niet
men,

■■

alle ziekten met levenslange
immuniteit kinderziekten?

'

Om'hier een antwoord op te,
geven moeten we kijken naar de
andere kant van dé medaille: de
ziekteverwekker. Er zijn virussen en bacteriën met een hoge
"aanvalskracht" en met een la-

'../.•"""'•
ge.
V ■'■■' '";;'■["''het
is
een
geval
goelaatste
In
de algemene. weerstand voldoende om niet ziek te worden.
Een voorbeeld van een bacterie
met een lage aanvalskracht is
de darmbacterie E.coli. Deze
bacterie leeft bij iedereen in het

darmkanaal en heeft daar zelfs
een nuttige functie. Hij is daarnaast de' meest '■■■ voorkomende
verwekker -'.van I blaasontsteking! Dus dezelfde bacterie in je
blaas kan je ziek maken en in je
darm is hij een gewenste gast! ••.'.
Is de algemene weerstand net
even niet voldoende, dan maakt
de immuniteit de meeste bacteriën met een lage aanvalskracht
in de kortste keren onschade-

'
lijk.
xïgïïS
Bij een -hoge aanvalskracht
wordt iedereen . die besmet
raakt, ziek. Of je erg ziek wordt
of dat je je alleen niet zo lekker
voelt, hangt weer grotendeels
van je algemene weerstand af.
Zo kan het voorkomen dat het
ene kind ziek in bed ligt van de
rode hond, terwijl een ander
kind met dezelfde ziekte vrolijk
door de kamer rent. '?■'; ;"/;.: v-

'

.

U hebt het inmiddels wel begrepen: kinderziekten hebben
een hoge aanvalskracht en geven levenslange immuniteit.
We zullen ze nu eens stuk
voor'stuk de. revu'laten passe-

We beginnen met de ziekten die
vrijwel niet meer voorkomen,
omdat bijna alle kinderen er tegen ingeënt worden. V"
;-.-

L

KINDERVERLAMMING
OF POLIO. De reden van de inenting hiertegen hoef ik niet uit
te leggen. Verwekker .is een vi-

rus.

r

-;"

3 [;»;•

'.;

■

2. DIFTERIE. Een erg gevaar-

lijke ziekte, veroorzaakt voor
een bacterie.
. 1 KINKHOEST. Deze ziekte
is vooral gevaarlijk voor kinderen onder het jaar. "Antibiotica
helpen maar weinig tegen deze

bacterie, vandaar inenting.

4. MAZELEN. Een
die ook weinig meer voorkomt
nu bijna alle kinderen rond de
14e maand worden ',\ ingeënt.
Meestal verloopt de ziekte onschuldig, hoewel de meeste kinderen erfgoed ziek van zijn.
Toch wordt er ingeënt, omdat
bij 1 op de 2000 kinderen een
ernstige hersenziekte het over-

blijfsel kan zijn.:
5. RODE HOND. Gevaarlijk'
voor vrouwen die zwanger, zijn
en tevoren niet immuun waren.
In de eerste vier maanden van
de zwangerschap kunnen, er,
aangeboren afwijkingen bij de
vrucht ontstaan. Rode hond is
minder besmettelijk dan mazelen. Rond de puberteit hebben
vier van de vijf meisjes de
te gehad. Daarom worden te._.

van Tsjechoslowaki je_
Nu heeft hij zich voor de finale der
senioren gekwalificeerd. In Sneek
eindigde hij met 9 punten uit 11 partijen op de achtste plaats. Wanneer
men zijn beste partijen bekijkt komt
men onder de indruk van zijn aanleg, het grote gevoel, dat hij voor de
strategie en de finesses van het
damspel toont En dat op zijn leeftijd! Wanneer hij zich nog verder
ontwikkelt moet hij een grote toekomst voor zich hebben. Hier drie
voorbeelden uit zijn partiien. ï '■'■'~i

laten geven.' De, eerste vier
maanden na de injectie mag je
niet zwanger worden. Na twee a
drie weken kun je pijnlijke gewrichten ' en temperatuursverhöging krijgen. •?:: v>
Er verlopen ook twee tot drie
weken . tussen de ' besmetting
met rode hondvirus en de komst
van de vlekjes op hoofd en lichaam. Overigens krijgt niet
ieder kind vlekjes. Dat is juist
het verraderlijke van rode hond.
De kinderen zijn er soms weinig
ziek van; wat hangerig, verkouden en met lichte temperatuursverhoging. Ze zijn besmettelijk
van twee dagen vóór het uitbreken van de vlekken tot en met
zeven dagen daarna. De kinderen hoeven niet naar bed, alleen
als ze zich echt ziek voelen. U
moet echter geen hele inspannende dingen met ze doen, want
dat i tast hun algemene weerstand aan..
6. DE VIERDE ZIEKTE. Veroorzaakt door een virus. Weinig
ouders kennen deze ziekte.
Vooral bij kinderen van V 4 tot 2
jaar komt hij voor. De baby's of
peuters hebben twee tot drie dagen hoge koorts (39-40 gr. C). Op
het moment dat de koorts zakt,
komen er plotseling fijne vlekjes over het hele - lichaam die
meestal binnen 24.uur weer verdwenen zijn. De hoge koorts en
de vlekjes zijn de: enige : verschijnselen van deze onschuldi-

:

~

'

:

geziekte.
"'j
l-'<]'ic
7. ROODVONK. Eindelijk
eens een ziekte die niet door die
mysterieuze virussen ',:■'■'-, wordt
veroorzaakt. Er gaat altijd;een
keelontsteking (van de amandelen) aan ' vooraf. Een bacterie
(hemolytische streptokok) is de
boosdoener. Hij maakt gifstoffen. Het lichaam' moet twee
soorten afweer • opbouwen: één
tegen de bacterie en één tegen
de gifstoffen ervan. De vlekjes
van de rode hond zijn een reactie van je lichaam op gifstoffen
die nog niet onschadelijk zijn
gemaakt. Behalve pukkelige
vlekjes op lichaam, binnenkant
van de dijen en oksels heb je ook
nog een tong die lijkt'op een
framboos. Dit is nu een ziekte
waarbij het zin heeft om penicilline te geven. Het is zelfs erg
aan te raden, omdat. daarmee
een aantal vervelende complicaties de kop worden ingedrukt.
Het kind is bovendien 24 uur na
penicillinetoediening niet meer
besmettelijk voor zijn omgeving.
8. WATERPOKKEN is een virusziekte, die zo besmettelijk is,
dat het geen enkele zin heeft om
een kind ermee in een kamer
apart te houden. De ziekte is
makkelijk te herkennen omdat
er niet vlekjes, maar ook blaasjes ontstaan die met vocht gevuld zijn. Door de jeuk krabben
de kinderen vaak de blaasjes
kapot. Er kan dan een bacterie■

Gil Salome (Frankrijk)

Steeds' meer sportvissers gaan tige toegangsprijzen voor de
in de, wintertijd, het zéevissen pier. Die prijs is", nu 'verlaagd.'
beoefenen. Het is vaak dringen
langs de Maasvlakte of op havenhoofden en golfbrekers om
een gunstig plaatsje te kunnen
vinden. Een plaats, die de laatste jaren enigszins ; in /de . vergeethoek is geraakt is de wandelpier Scheveningen.; .':>;•
Bij de bouw van deze pier.is
aan de hengelsport gedacht: er
is een speciale visring aan het
:'■";}. 'x
einde van de pier. '.'.;
Op die plaats staat de visser
op ongeveer 400 • meter van de
vloedlijn op 12 meter boven de
zeespiegel te vissen. Merkwaardigerwijs hebben nog maar weinig hengelaars deze uitstekende
visstek ontdekt. Aanvankelijk
was dit te wijten aan de vrij pit-

ontstaan: 'een

-

vaak prachtige palingen en in
de winter vooral schar en wijting. Met het kunstaas de lepel,
is het ook mogelijk zeebaars te

Jiry Sysel

verschalken.;
Schar en wijting zijn hoog bo'

ven rde zeespiegel. praktisch
visring op de Scheveningse pier: een prima visstelc.
moeiteloos binnen te draaien. De
deze
Vaak worden op
plaats ook
zware gullen gevangen. De hengelaars kunnen gebruik maken
van op de visring aanwezige
zware gulnetten: kruisnetten,
waarin men een moe gestreden
gul kan loodsen, die dan samen
met mede-hengelaars zal moeten worden opgehaald.^
Vislaarzen zijn op de pier
overbodig en, het natje en
De menmg van veel sportdeze "vissen zich ophouden
droogje wordt in het nabij gelevissers dat de snoekbaars een weet te lokaliseren.''.
gen restaurant' verstrekt, dus specifieke zomervis zou zijn is ,
Evenals de witvissen nemen
dat hoeft men niet mee te neonjuist. Juist in deze tijd van snoekbaarzen 's winters trager
• 'vi „-"■■•.".■
men. ■ ■
'■ 'i v";i het jaar kan
men de grootste hun voedsel op, maar ze vasten
t De toegangsprijs voor de visexemplaren 'aan de schubben beslist riietf Een school snoekring is ƒ2,50. Op een visboot komen. Voorwaarde is dan baarzen zal men nu "op de
bent u veel duurder uit!
wel, dat men de plaats, waar vierkante meter" moeten zoeken: ,-.:'-**'■ -\ y- "■ ..-■-- ',' '•;'
%-■ Vergeet.de jacht op deze vissen maar als er enkele dagen
vorst in de lucht zit, maar trek
er wel op uit,: wanneer je tijdens een vorstperiode de mollen alweer ziet wroeten, wat
de komst van beter weer aanduidt !■ .■'.ï.; :.-'i;,'-' i ï l '."r:i-~^i:' :
De wintergeharde sportvisMet een, eigrote lokvoerbal
ser weet dat juist in deze tijd van losse samenstelling en met
zwevende delen sorteert u.in
van het jaar de mooiste exemHeeft u een snoekbaars beet,
dit seizoen het meeste effect.
sla dan niet onmiddellijk vast,
plaren gevangen kunnen wor's Zomers zoekt de vis de
den. De vangstresultaten zijn
maar laat de vis even zijn gang
nu als regel ook beter dan in de stek op; in de winter zult u zelf
gaan. Het kan zijn, dat het om
de vis moeten weten te lokken
zomermaanden, mits men reeen snoekbaars gaat, die tijop een andere manier.' '-V~'
kening houdt met het gedragsdens de. jacht op voedsel even
Vele winterhengelaars blijuit de school ging en van plan
patroon van de vissen in het
kouderewater. .
ven zweren bij de vleesmade,
is er weer naar terug te keren.
die bij een lage watertemperaStopt de vis, sla dan vast, na
De vissen zullen: zich zo tuur weinig effect sorteert en
eerst te hebben gekeken, hoe
gauw. de watertemperatuur verkild aan de haak blijt hande diagonale stand van de lijn
daalt trager f verplaatsen en gen. De huid van de made is in
is in vergelijking met de waook minder zuurstof en voeddeze tijd van het jaar vrij stug
terdièpte aldaar en u kunt peilen, waar de school zich opsel opnemen. Het droppen van en men kan er nauwelijks de
massa's lokvoer beeft dan ook haak doorheen tikken. .
houdt. ; *;.'";'j'.:r'-'JziiSlap deeg is veel beter, omweinig zin.
Tijdens het keren van het tij
pleegt men de bakens te verBeter is het om op diverse dat de vissen nu kalm voedsel
innemen. 'Een
miniatuur
plaatsen een beetje lokvoer in
zetten. De sportvisser zal afte werpen en die plaatsen broodpluimpje (vers brood nehankelijk van het seizoen zijn
men) doet het uitstekend.
beurtelings af te vissen. ':',S
vismethodes moeten wijzigen.
.:

Snoekbaars is er

nu ook te vangen

..

Vissen in
-t ijsgat in
Finland
.Gelijktijdig met de alternatieve vijfde Elfsteden-schaatstocht worden vlak bij de Poolcirkel in Oulo "(Finland) de Nederlandse kampioenschappen
ijsvissen georganiseerd. Mocht
u geinteresseerd zijn en flink

wat' geld; in: de portemonnee
hebben, om óp een immense
ijsvlakte ineen gat in het ijs
de "vis van de dag" te vangen,
dan lijkt hier uw kans. Het ijsvissen kan zeer; spectaculair
zijn. Men," kan er werkelijk
grote exemplaren bij vangen.
"

..

infectie

Vaak is er van af deze pier een
best visje te vangen. In dé zomer

•
Een; visvakantie naar Finland kost inclusief vliegreis,
hotelovernachting en de huur
van eenspeciale ijshengel cirs
cafBoo. :
;Voor nadere, inlichtingen
kan pg men .terecht bij Finn
Event, Herculesstraat 134, 1076

SV Amsterdam"-';
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goed
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na
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klein

in aanraking komt. Laat ze ge-

vriendjes of vriendinnetjes. Hoe

ouder een mens, des te meer last
ondervindt hij of zij van een
ziekte. Dat geldt vooral voor rode hond en de bof zoals u hierboven hebt kunnen zien. Het is
vaak niet nodig om een huisarts
in ~te 'schakelen„behalve bij
komplicaties en bij roodvonk.' '.
Een ■ kinderziekte is. ook een
'kinderen' lenuttige
ren ervan hoe het is om ziek te
zijn en hoe je je dan kunt voefijn het is
len. Vooral ook
om .weer; beter te worden en
weer gewoon alles, te kunnen
y
,
doen als voorheen..
HANS FADDEGON
;

.

>

;

30., 33-28. Dreigt 28-21 Daartegen
baat 12-18 niet wegens 27-22 en 28-23.
En 4-9 of 15-20 niet omdat na 28-23
sn het slaan 27-22 volgt. Door tijdnood vindt zwart het reddende 24-29
niet

""•

''

«.'-

''

•

.

■;•'

f

50. 4-10?; 51. 27-22!, 17-21; 52. 22-17,
S4-29. Om 17:8, 28-23 en 30:8 te voois
komen. Zwart moet wel een schijf
prijs geven. 5a 17:26, 19-24; 54. 30:18,
14:32; 55. 38:27, 29-34; 56. 27-22, 15-20;
57. 26-21, 20-24; 58. 22-17, 24-29; 59.
17:8, 2:13; 60. 42-38. 13-18; 61. 21-17,
18-23; 62. 17-12, 23-28; 63. 12-7 en
zwart gaf op omdat op 28-33 volgt 7-1
en 43-39 terwijl ook 28-32 en 29-33
'

'

:.

y

■

jci

Jiry Sysel

Bernard Lemmens (België)
„Wit staat reeds moeilijk. 33. 44-39
(wat levert 33-29 op?), 24-30 (zet een
gevaarlijke aanval in); 34. 35:24,
19:30; 35.49-44,13-18; 36. 27-21,2-8; 37.
21:12, 8:17; 38. 33-28 (ook op 32-28 is
30-34 beslissend), 30-35 (ook 23-29

r

waarop 28-23 niet kan zal wel winr
'nen, maar zwart doet het eleganter);
39. 28:19, 35-40; 40. 44:35, 18-23; 41.
19:28,17-21; 42. 26:17,\U:44 en wit gaf
ap. ./":.'•
,

■

het

rust spelen met of bij zieke

Jiry Sysel

niet baat door 35-30.

\i\--\
jg"

Ter oplossing .
W. van der Kamp, Lisse

-

>

(Frankrijk)

:

"

inenting

Christian Fiol

voor de winter

-
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Eigrote lokvoerbal

maal onder, ï andere hebben
maar een enkel blaasje. U weet
rzo langzamerhand wel dat zoiets
met de algemene weerstand te
maken heeft.
i r •■■-,■
9. TEN SLOTTE DE BOF. Alweer een virusziekte die vooral
de oorspeekselklier aantast ter
hoogte van het oorlelletje in de
wang en hoge koorts veroorzaakt (39 gr.). Ook andere klieren in het lichaam kunnen ziek
worden, voornamelijk'de zaadklieren (testikels) bij jongens
ouder dan twaalf jaar. Het is
zaak om als jongen de bof te
hebben gehad voor je twaalfde,
want een ontstoken testikel kan
leiden tot: onvruchtbaarheid.
Dus ouders; zorg dat je zoon op
tijd in aanraking komt met een
kind met bof! Een andere mogelijkheid

denkt schijfwinst af te-dwingen,*
maar loopt zelf in de val. Hij dreigt
30-34, wat ook op 38 of 39-33 wint En
op 40-34 is 17-21,27:7,t12:1, 23:12,9-14,
34:25, 2-8, 12:3, 5-10, 3:20, 15:42 een
kansrijke doorbraak.
• Wit speelde echter 39. 27?22,18..27;
40.32:21! Verrassend en knap gevon17:37; 41. 29-24, 30:19; 42.
den. 40.
23:3, 37-41; 43. 3:6, 41-46. Is 41-47
kansrijker?, 44. 38-32, 5-10? 45. 39-34?
Mede door tijdnood liet wit de eenvoudige winst door 40-34 en daarna
34-30 en 28-22 glippen. Hij komt zelfs
nog in moeilijkheden. 45. —10-14; 46.
28-22? 46:50; 47. 22-17, 35:44; 48. 34-30,
30-45; 49. 6-1, 45-50; 50. 1-6,14-20; 51.
8-1, 20-25; 52. 32-14, 16-21?; 57. 14-325
Remise gegeven omdat op 21-26
zwart 32-27 speelt -.!. .
£vi:. >■

:

huidzweertje. Was daarom hun
handjes een paar keer per dag
en knip de nagels kort. Tegen de
jeuk kunt u menthol poeder gebruiken (drogist of apotheek). Je
hoeft je kind alweer niet in bed
te houden, maar kijk uit voor
oververmoeidheid. ' Loopt \ de
koorts een paar dagen na het
uitbreken van de blaasjes op,
waarschuw dan .'je: huisarts.
Sommige kinderen zitten hele-

twaalfde jaar. ;/.>; ; .■-'.,;
Tenslote nog een paar algemene opmerkingen. Rode hond,
de 4e ziekte, waterpokken en de
bof zijn vrij onschuldige ziekten, waartegen u uw kind niet
hoeft te beschermen. U kunt
juist beter bevorderen dat uw
kind op kleuterleeftijd hiermee

Hier volgde 36. 29-23, 18:29; 37.'
34:23, 13-18; 38. 33-29, 25-30? Zwart

.

.V

.

derziekte?

..,..-;

kampioen

genwoordig 'alle meisjes• rond
hun twaalfde jaar gratis ingeënt. Vrouwen die niet zeker weten of ze als kind rode hond
ben gehad kunnen? zich ook
maar béter een rodehondprik

'

-

jeugdwereldkarn-

pioenschap in Sneek is de 12-jarige
(!) Jiry Sysel uit Tsjechoslowakijke.
In Zastavka bij Brno zit'hij in die
zesde klas van de lagere : school.'
Aanvankelijk schaakte hij; maar in
1976 maakte hij kennis met het damspel. Hij was reeds driemaal jeugd-

Scheveningen
Eigenlijk is het heel raar dat
er zoiets \ als kinderziekte. - ber
staat. Hoe komt het dat vooral
kinderen rodedehond, mazelen
waterpokken,
bof, enz. krij-'
gen? Zit hem dat hu in die .virussen? Zijn die soms dol op
kinderen? De verwekkers van
kinderziekten hebben geen speciale voorkeur voor jong of oud.
Bijna iedereen kent wel iemand
die pas als volwassene waterpokken, vde bof of rode hond
heeft gekregen. Hé wat gek,
hoor je dan, dat is toch een kin-

De grootste. ontdekking 'van het

toernooi. om. het.

'

NEE

(Dameldorado 1979)

:p)

-

Zweedse
kruiswoord

puzzel

Wit speelt cri wint

Cijferstand: wit 27,33, 38,39,45.*47 •
zwart 12,13,24,31,35,36. ■•■■'<■. ,; '
Oplossing van het probleem van Z.
Nakomi uit de vorige rubriek (wit
24, 33, 34, 37, 43; zwart 12, 13.- 19 21
23): 1. 33-28, 19:48; 2. 28:26, 48:37; 3.
.
,

.

26:37.
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reizen. Tor Line,
Scandinavië-cxpcrt bij
stelde een aantal:
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Sommige gezeliig/ met prima £'
stekken voor het natje en hèt droogje.
..'
■De meeste ongerept.:: /
rv
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je, al dwalend door dé ruïnes van:
zalen en gangen, het dagelijks leven van,/'

::

zon 3500 jaar geleden écht om je heen

:

,
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Zon is'zon, vonden wij. Tot we uit .^.'v':. ;
:'^gj^~|j
,
OKÏatIIOS,
het vliegtuig stapten. En hem recht in
je
\n/e ZWOmmen in
I *€=Êzr^'':;:' !: ''
gezicht keken. >':;:.,.:;.:• :
''"'vj
■-■■'p-m tten"
1 |_ :
De griekse zon, die alles verwarmt.
ia'PsiLJl ■-■''.
]■'■ '
Het zand van de stranden, de straatjes- : 'Je vaart erheen in een puffend ', ;,.y
f
,v
Kf[ ' ' J\)^M '
in de witte dorpen, de verweerde stenen barkas. De grotten bij „Lalaria" die je '.
'■■
\/
een
gaan.
zwemmend
binnen
kunt
De
V
1 mgj ':"/.':/,:'
van
.
de eeuwenoude
\
■'" ■BB_/ - •'
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: tempels En ons
r:' met rotsen in fantastische kleuren, de
...•-•
Zoals op de foto, in het bad van de
;.;■;ƒ>>.•".
-ander met een onwerkelijk blauw licht ~i
zelf..
vorst
:.'s Avonds zaten we altijd aan :';.
'''
/P S^!L
.;•,'.'
Skiathos-'haven. Waar de geur van
' ,^^\^l^k
'V ''\%j'"' *1*
K
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houtskoolvuur (en alles wat daar op lag!)
„WaSSlll,
'\
..''
deed watertanden.
bedankt VOOr het \ ./-.p, %& :
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Neem een kampeerchequc-arrangement. <* de/jets, Unieke gelegen-;,.
1
fjetdvoorin onvergeteOfu nou met de auto gaat ofmet de fiets;
;k
ofu met de caravan rondtrekt of de nachten
'|
doorbrengt muw sheltertje, eerst maakt ude
Zweden. TorLine
3
||g§§p§
1
vervoert hem gratis voor ■
overtocht Amsterdam-Göteborg per TorLine
U Een geweldige, sporcruiser. Een geweldig begin van wat wellicht uw
mooiste vakantie gaat worden.
■/ tievedoejvakantk; langs,
Na aankomst liggen Zweden en Noorwegen voor ■
' ;
u open. Een gebied met werkelijk onbegrensde.. Zweden's kustprovincie
mogelijkheden voor de kampeerder die nog, __.";•■. Bohusldn.il dagen, inkl.
pure vrijheid-blijheid zoekt. Om te beginnen ?é-~scheepsreiöur,vM.fs6o.- j.r
mag u praktisch overal vrij kamperen. Maar met ; Veel méér van
Tor Line camping-cheques op zak hebt u zich : fantastische vakantie
t w '. -^• \■■
'
bovendien verzekerd van een welkom en extra ' 4 ■ mogelijkheden vindt vin ,
Une-y
kleurrijke
Tbr
~
voordelig onthaal op de uitstekende
-'.i "■':' vS
Scandinavischecampings.Erzijneralmeerdan
700 aangesloten, zodat u een oneindig aantal
/ d'f?4 ■~Z7~~-—-—^Sc
eens m net besluit kunfantastische routes kunt uitstippelen. En nergens nen brengen om ditkeer
t*. *T/*J ?Jt£sf/$%
y
•'>"l
r lil /
uw vakantie te vieren in
in Nederland kunt ude cheques goedkoper
Scandinavië,
het
zonnige
krijgen dan bij Tor Line. Er is al een 11-daagse
fja- $££& /
Noorden
r
Amsterdamcampmgreis,inklusiefscheepsretour
Haainu meleendie
Götéborg, vanaf f 370.-. En wie langer wil
geweldigekleurenbrochure
blijven koopt er gewoon losse cheques bij:
bijuwrdsburo,Rabobank,ANWB-kamoor
voor Zweden f 12.- en voor Noorwegen f 16.**i
%
%
per cheque. Sla uw tenten eens op in Zweden; l ofbijTorLine,Rokin34
.
trek met uw caravan door Noorwegen.
bestellen.
Het is misschien wel de manier om een vakantie
met de bon. Maar dan
te ontdekken waarin u zich weer eens écht vrij
hebt u'm pas over een
paar
dagen.
zult voelen.
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MEGGA m goeda handav ookimrel» met Tor Una.
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Ga deze zomer eens op vakantie in Scandinavië.*
De zon schijnt er bijna net zo uitbundig als aan
de Middellandse Zee (!). Nergens in Europa
met lor Line. 14-daaese
i
t
vindt unog.zqyeeli schoonheid,
imte ?nmsL >%-autotour Zweden,
En de Scandinavische landen zijn geschapen
vla. f 840.•v;
vooreen avontuurlijke zwerfvakantie.
•
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En... hel tratekt
Amsterdam-Goteborg
en terug hoeft u niet zelf j
te rijden. Want uw auto
vaart gratisheen en terug
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Halkidlkl,
Wat heb je een eindeloze

I

1

iw'll

-"'"'"

f

-

-
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Stranden.
Als echte zonaanbidders vonden
7..',:
; yvë Halkidiki hét einde. Overal langs de
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groenekusteh
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Wassili de visser ontmoetten we, ;

:

'•■ "''^geP s inde haven van Koten op het:
l

eilandSamos, als hij van zee terugkwam.

Wilden we misschien een keer mee
..'*;;'
ter visvangst, begrepen we?
En öf we dat wilden.«, .^_
'..';■•''■''
jfz, v/; :En nooit aten
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schiereiland vind
„Koning
'•■j^fM^^^Ê^^ -je heerlijke
in Jtf»H<i«-l"
wA7atan
J6Dao .'.'.
Zandstranden.;. WeZaie in
:?
rOp Kreta bezochten we het paleis
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'',',.'vanKoning Minos. Een opgraving waar
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MinOS,

visjes die Wassili
op zee voor ons
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Janken-klaarautoreizen
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reiS- en paSSagebUreaU megga
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MEGGA bodd al uw reben voor atebeMnde en bebouwbare ANVJWouroperaiore en aoviaeert u bi| uw t«u». Uv

aantrekkelijk en voor- ....-.■
deligchegue-systeem.
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Vrijheid-blijheid
'
""t
"~~V"\
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te helpen bij uw keuze. En heeft U misBegin uw vakantie nu eens met een
w
glimlach; met een kopje koffie en een ff
' ■> schien speciale wensen? Het moet wel \
£~>* . \
0
enorme stapel documentatie.
1 erg gek gaan, wanneer Holland
\v
Bij BROERE, op de Hoogstraat 140, j
International, Arke, Christoffel; OAD,
ï D"Tours,
/Lt
Marisol, Bel-Air, Hotelplan,
|
!<£
Terwijl anderen wanhopig rondjes
M*'
Holiday,
RV
Broere Touringcarreizen
rijden, zit U lekker bij de video te
|
«||
2o
broere Rijnreizen daar geen
genieten, van al dat moois, dat Uop 1
/CÉöL~>|MBr S
vakantie tegenkomen kunt. Of U heeftfl \Jfp'J"~ l^a^'4/./jyfr=2===J I oplossing voor hebben. En anders
| *—s
§ maken we er een, speciaal voor U!
zich even terug getrokken in een
gezellig hoekje, om ongestoord te over-j JffcSjCj. \~
wat dat Parker en aangaat.... Vlak
leggen met één van onze deskundige
/£-\lJ~y3jïSKl
\
achter onze vestiging staat 'n grote|ffif
"V
adviseuses.
v/i"'
parkeergarage, aan de Grote Markt
\
"v
U hoeft maar een paar stappen te „„ü,
Wij geloven in zo'n'persoonlijke
benadering. Een vakantie kies je nu eenmaal niet uitï:
lopen. Gemak dient
' ..' *'■
de mens! En natuurlijk,
de losse hand. U heeft er hard genoeg voor moeten:
vergoeden wij aan onze serieuze
werken en tenslotte moet Uer 'ri heel jaar op teren.
I\V
klanten de parkeerkosten.\T
.
En een'mislukte'vakantie is zo jammer! Daarom ;
.'
,;
l|/
hebben wij, naast 'n vakbekwaam team, 00k .■%
t
hypermoderne video-apparatuur klaar staan, om U
•, ;>^
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Reis gerust prijsbewust

Prijsverschillen

te

grot

vaknties

van
blijven
-

,-.;

~._

~

.

laagst geprijsde*' aanbieding
kiest in dé wetenschap, dat hem
precies 'dezelfde"-vakantiegeneugten ten deel vallen bij tour-,
operator A, die in bepaalde periodes duurder is dan reisorganisatieß.' .
Dit is de conclusie van de Horecaondernemer M.tJv M. : van
Liempt uit • Overyeen, die het
boekje'Reïs gerust; prijsbewust'
heeft uitgegeven, waarin 22.000.
prijsvergelijkingen op ruim 900
vergelijkbare vakantiebestemmingen voor 1980 in . Spanje,
Portugal, Tunesië, Griekenland
en Joegoslavië zijn opgenomen.
'Je kunt dit gerust monnikenwerk noemen, 'zegt Van Liempt,
die weken bezig is geweest met
*

>

de j toerist-Horecaondernemer,
'nadat ik mezelf al jarenlang
door sommige touroperators
min of meer getikt voelde, als je>
merkt dat '
buurman in het
appartementengebouw, in Spanje Voor dezelfde reis ƒ2OO minder had betaald en niets minder
dan wij voor zijn geld kreeg. Ik

behoefte

vond dat er

bestond

aan een goede prijsvergelijking
en ben dus aan het puzzelen en
rekenen geslagen: v ',•■>'.:
Het is niet zo, dat de ene reis-

organisatie altijd 'duurder is
dan de andere: Dat kan van de
ene week op de andere wisselen
en-heeft onder andere te maken
met het. inkoopbeleid. Wie in
een bepaalde periode veel vlieg••

tuigstoeleri en hotelbedden reserveert kan goedkoper 'aanbieden' dan een collega, die mondjesmaat inkoopt. .;.;■;•,"„._., £%■')
De ' ene .reisorganisatorris
duurder ;in het hoogseizoen,

Belangstelling loopt terug

lie.op Schiphol meldt."

;

Forse bedragen
£g Enkele voorbeelden van prijsverschillen, die het boekje aanduidt: een hotelreis van ; twee
weken (volpension) naar>;hetzelfde hotel. in": Benidorm kost
bij touroperator X ƒ'l4lo en bij
V.'ƒ. 1600. Een driekamerappartement Jin Torremolinos • komt
bij A. op ƒ 896 en bij B. op ƒ 1077.
:■', Ook prijsverschillen van ƒ 300
a'j" 400 komen geregeld ; voor,

zoals Van Liempt bewijst.'-V:
Het boekje "Reis gerust, prijsbewust" is niet bij de reisbureaus of in de boekhandel verkrijgbaar. Wie ƒ 8,75 overmaakt
op postgirb 1168292 in Overveen
met ; vermelding van de titel
krijgt het toegestuurd.
Commentaar van de Neder-

landse Consumentenbond over
deze uitgave: ''Vooral kopen dit
boekje.-Ui bespaart er zich geld
en'ergernis mee." .-'■•".■:,_/ .-,ï

Reiswereld
over vliegvakantie

bezorgd

De Nederlandse vakantieganger is dit jaar later met het boeken van een reis dan vorige jaren. Dit concluderen vele touroperators, die zich zo langzamerhand zorgen beginnen te maken
over het komende seizoen.
"Werd voorheen al vaak voor
Kerstmis of kort daarna een vakantiereis gereserveerd,; tot nu
toe vallen de resultaten vooral
voor vliegreizen erg tegen," zegt
de heer A.,Otto woordvoerder
van de Algemene Vereniging
ANVR;
van Reisorganisaties
Het publiek is duidelijk voorzichtig en geschrokken van de
prijzen, die in vergelijking, met
vorig jaar vaak met 15 tot 30
percent gestegen zijn: vooral in
Spanje." ;'. '~■;/.','..>. V^'.^y-W
'.

;

_"Beter gaat

het met de boekingen voor de georganiseerde
autovakantie, waarbij het reisbureau alleen de accommodatie
verzorgt!" aldus ;de heer Otto.

"En ook de organisatoren van
busreizen hebben niet te klagen.'
De indruk bestaat" wel, dat
meer Nederlanders dan., vorig
jaar de vakantie in eigen land
vieren of met de eigen auto, caravan of tent gaan kamperen in
nabij' gelegen -landen, zoals
Frankrijk, België, Duitsland en
Oostenrijk. :
Wat de vliegreizen betreft
lijkt de room er echt. wel een
beetje van af, al kan; het best
zijn, dat op het laatste moment
toch nog druk geboekt wordt."
Ss Een teken aan de wand is, dat
dé ANVR-reisorganisaties Ina
lang aarzelen .besloten'hebben
om . komende - brandstoftoeslagen niet meer aan de passagiers
door te berekenen en ze zelf te
betalen.'; De vliegprijzen zijn
toch al aan de hoge kant, aldus
hun redenering en wanneer ze
nog meer omhoogvliegen zullen
er helemaal nog maar wéinig
liefhebbers voor zijn.

■■'

Ook voorpret is vakantiepret, zoals in
dit gezin dat de kampspullen alvast
nakijkt om eventueel tijdig nog nieuw
materiaal te kunnen kopen of reparaties te latenverrichten. :.:'
■■. •■;■■
Het ;is duidelijk: deze' familie' heeft
zoals veel andere Nederlanders de zon
.opzicht.'--..
'f- ■■'.■.':.;
#££5
Op een aantal extra recreatiepagina's
'geven we opnieuw een beeld van wat
de reiswereld te bieden heeft.*:

Vergeet 't
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plezier vooraf niet
Lekker en niet duur weg in eigen land
Liefst 1 124 vakantietips. bevat
de | brochure \ „Lekker. - weg in
eigen land", die het Nationaal
Bureau voor toerisme voor 1980
heeft samengesteld..Een keur
van : attractieve en 1 betaalbare
arrangementen voor j iedereen,
die er buiten het.: zo drukke
hoogseizoen eens voor kortere of
langere tijd tussenuit wil trekken.
De mogelijkheden zijn legio:
Van, een gezellig weekeinde in
één der grote steden tot achtdaagse treinreizen naar vele bestemmingen toe. Stuk voor stuk
leuke ideetjes, in alle mogelijke
variaties, gewoon, om bij \ de
keuze een handje te: helpen. De
brochure is verkrijgbaar op vele
VW-kantoren, waar l men ook
voor nadere inlichtingen f en
boekingen terecht kan.
!

-

Voor een weekend in de stad
biedt; Amsterdam.: veruit de
meeste keus.; Verblijf in goede
tot vooraanstaande hotels, speciale V etentjes, : entreebewijzen
voor allerlei bezienswaardigheden en in één geval zelfs de beschikking over een fiets..: Enkele hotels in Amsterdam, ■ Den
Haag, Den Bosch, 'Hilversum,
Utrecht en Leeuwarden bieden
een weckend-arrangement voor
de prijs van 125 gulden per persoon.
Sportieve.. en avontuurlijke
mogelijkheden onder; meer in
Friesland, zoals: de V; elfstedentocht per | fiets met verblijf in'
hotels, een weekeinde paardrijden in Gaasterland en zeiltochten: vanuit Langweer, waarbij
de
een boot (16 kwadraat);
steiger van een appartementencomplex gereed ligt.;
.: V,'
;,
Voor, natuurliefhebbers is een
Vogelweekend op . Schiermonnikoog alleszins interessant.';
Wie, de 52 hunebedden en de
drie schaapskudden'van Drenthe tot nu toe links heeft laten
liggen, kan 1 zijn verzuim,tegen
>

aan:

pc Veluwse schapen dwalen nog steeds met de herder rond!'/ J

Hunebedden kijken in Drente.

een' schappelijk .prijsje' alsnog

goedmaken: Ontspannende trips

ook m Overijssel,. onder fmèér
Salland en een 'aktief weekend'
in het fraaie hotel Bad Boekelo
onder het motto „Do's wat ans'\
Voor de sportievelingen zijn er
:

diverse wandeltochten met ver-

blijf in (dorps)hotels.

ve vakanties (zeilen, surfen, parachutespringen etc.) van., de
NJHC en de achtdaagse treinreizen van 'Trans, ;het reisbu T
reau van de Nederlandse Spoorwegen. Wie dan nog geen keuze
heeft kunnen maken.......

Fietsen
Legio; mogelijkheden ook in'
Gelderland,; waarbij vooral de
fiets- en wandeltochten de aandacht ,vragen. De provinciale'
VW's: van; Gelderland en;
Overijssel bieden: voorts arran- i
gementen van . minimaal drie
nachten in 23 hotels, waarbij in
de maanden; juni, juli en ,augus-'
tus reducties tot 30 percent worden gegevenf;V
In Utrecht staan onder meer
de Heuvelrug, de bosrijke omgeving van Driebergen l en de
stad zelf op het menu. Wie lekker wil uitwaaien, kan op Texel,
Vlieland •en J Ameland terecht,
yoloplnatuürschoon ook in BerT
gen en Egmond aan Zee. NoordHolland heeft voorts aardige
trips in en om Hoorn, Enkhuizen
en het Gooi op het programma
: . ' v>r'«
staan..- ■ 'V-c.--..•■
.

:

,-<

..

.;

_

;

.

Zuid-Holland vestigt de aan-

dacht, vooral op Den Haag/.
Schevéningen,'
Noordwijk,~,

:

Delft, Öostvoorne en Rockahjë.
Wie voor Zeeland kiest, kan onder V meer ) \ vanuit \' Breskëns
tochtjes naar Brugge en andere
Vlaamse steden maken/ Bijzónder veel.mogelijkheden;zijn er
in: Noordyßrabant, zoals een
sportief weekeinde in de Kempen en een tocht per huifkar tot
in Belgisch Kernpenland. :■■ *'i ;i&-£>
Maastricht':;en ,Valkenburg
vormen
vanzelfsprekend I de hoofdmoten
het
Limburgse programma, waarbij
het aan v culinaire genoegens
uiteraard niet ontbreekt. „Lekker weg in eigen land, geeft teri
slotte; nog > eèn opsomming, van
mogelijkheden in hotelketens
en bungalowparken, 1 de sportief
,:

l

-

iiwgidsvoor 3
l indMduëlè Europarazen.

I
....,:
:,

..Trans biedt bok individuelereizën per" Gids bij risrstations, ahwb,'rabobank
trep naarvele Europese bestem- :f.;;./.-. uw reisburo. Of bel 030-627844.
mingen. U boekt het vervoer met een ■•'•-,
goed onderdak en verder kunt ü dóehV ;
(Li ©3H
waar u zelf zin in hebt. Kijk in de nieuwe ' x
gids wat een interessante reisprijzen : ■■•-•;■ t r / '
Trans dan voor u heeft-/ fj
-

'

•

,

-

•

en.:.;

.

---.

'Ik heb het boekje ■ eigenlijk
gram .samengesteld, 'aldus

uit

maar voordeliger dan.de ander

tijdens bijvoorbeeld de kerstvakantie of in het voor- en najaar.
Het gaat er maar om] dat de
klant in de door hem gewenste
periode zo voordelig mogelijk op
reis kan gaan: ..'■': ■;;:''' ■/
Ook de vertrekdatum beinvlóedt vaak de reisprijs. Wie op
een;dag midden.in de week op
het vliegtuig stapt is .voordèligerluit dan degene die zich op
vrijdag of zaterdagaan een ba-

1

;

:

:

'Wie niet oppast betaalt hon-

derden guldens te veel voor zijn
vakantie. Ook dit jaar zijn de
prijsverschillen ;: voor l reizen
naar hetzelfde hotel of apparte
ment in dezelfde .periode, weer
opzienbarend groot:,De meer
uitgekiende toerist' bevoordeelt
zichzelf als .hijy vele brochures
met elkaar'vergelijkt-.en de

reisgidsen met de bedoeling de
reiziger te - helpen, die door ide
bomen het bos niet meer ziet. :

!

het bestuderen van tientallen

HAN VAN DEN BERG

1

onze verslaggever

Van

"':.
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Een vakantie zonder uren sturen,
Een vakantie zonder gesjouw met: : ::
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10 wachtenden voor vin eivolle
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\JS-daagse treinreizen I milp*/

@

Kinderea kragen korting. Uw vakantie begint vlak bij
Niet iedereen wil dezelfde
Kinderen tot en met 9 jaar
huis. In 273 plaatsen in
vakantie. Daarom bieden wij u
Nederland halen wij uopen > : ,
krijgen korting als ze bij de
•''>'' '
- iiiatiw' **9 't' ' '
D jie
m^
..!,'.•
niet alleen veel verschillende
Wasu b\j de 90.000
', vorig jaar?
'Daar bekijkt uzelf wat U vfgïïj™®"1
uw „officiële" startplaats.'; s.
' bestemmingen, maar kuntu..
. I.'
',' : Hoeveel? Dat hangt van de
wilt gaandoen. Bij de
.'
'1' Ook dit jaar vmdtu weer vele, Soort reis en de reisduur at ' Terug gaat dat natuurlijk in <
Afgelopen jaar gingen meer'^ook kiezen uit drie soorten
'weuwe
het
dan 90.000 mensen met ons ':. reizen..
't Kan aardig wat schelen!
iybudgetreizenkuntuook '■'. .;■, Vakantiebestemmingen in
-omgekeerde richting. Deze •
V:
Magazme.;.
, .op vakantie. Velen voor de "
' Informeert u daar even naar •
•".. een appartement boeken.
.„aan-enafvoerHjndienst"kost." ■'.-,
i'
Geen eenvoudige zaak
,; u niets. Stukje service van de
■:;'■ eerste keer. Maar nog veel
- i;
als u gaat boeken.
"-"■ De ideale manier voor b.v.
-meer mensenogen voor V.
.
: Jonglntratours..
'
■ :
d
De
uwe
. .
:
.de2e,deS e
rf
oogst biedt uprachüge
«*•
wat kalm aan willendoen.
keer. Want wie eenmaal heeft
Jonglntratours naar de
n
maakt u semtstandplaats
mogelijkheden in o.a. België, US a,
VeaSH
ontdekt hoe ooedhii met dp
*
0
6
Duitsland, Italië,
seizoen gingen we -na
P
u
o
en
°™&™9y.
Romantische reizen. ;
, een zorgvuldige voorbereikanTkomt terug. Nergens
P
P ve
,'= Duitsland en Oostenrijk,''
ding-voor't
anders vindt u zonkwaliteit'
naar
Budgetreizen.
Amerika. Alle reizen waren , landen met een rijk ridder-,.
'; >;-:U wordt naar uw vakantiey
i:;.VC voor zon prijs. Vergelijk
Griekenland en Turkiie
Uw reis is _komoleet
't maar gerust! ,
zeer snel uitverkocht en..:
verleden teUen vele kastelen
'
.
''
.
bestemming gebracht., \
en burchten. Een aantal
.enorm,
fantastisch,•■■'••• ■-\
...'
:■.■■>..:
•..-■■:
...-••hßst-EiimnS.
de USA, enz
betekent
dat:
Bii
hii
l
geweldig vond iedereen die daarvan zi]n omgebouwd
,
,
v' i.~- li
il .:.■ *■■'-■■ .°,v"i"ï"■<?•
tot comfortabelenotels.' .
;
!
„•„? °"TiS!S.i i'f> terugkwam. Dit seizoen dus
'■■■'■'"'■ L '■'■' ■ IS.
."'.''
U ziet: er is een vakantie voor w„»,,,j T
Een greep Uitliet programma:..
,
: opnieuw de USA, per superiederssmaak!
Voor wiet deze keer eens S >!;
o
0e
! 1 ?^ g y^
. .
. ~;i i i
,6dagenLuxemburg-Bettendorf^insterthalvanaf 36o,-. .'CöC-*-'..'•.'
touringcar. Kies een schit12 dagenFranse Rivièra-Nice vanaf 975,organiseren wij onderde
l
P
,' WÊMmmÊKMBËSBm '
terendereis aan de Oostkust naam Romantisch Duitsland
11 dagen Jersey-St. Heiier vanaf 810,w
la
-r (met o.a. New Vork en ' - 'en Romantisch Oostenrijk
5 dagenRijn-Remagen vanaf 310,WÊËSStinÊnSÊfiMSÊÊI
.
' ,
8 dagen Zwarte Woud vanaf 440,twee onvergeteüjke rondFlorida) of de Westkust (San
-10 dagenBemer Oberland-Adelboden vanaf 680,Francisco, Las Vegas etc).
reizen langs deze prachtige
WfèïEË&ïï£wJê%i%Êx
uw
eventuele pnve-aamcopen.
10dagen Dolomieten-Merano vanaf690,uitstekende verzorging,
pleisterplaatsen. U zult
PS. Bij sommigebudgetreizen Nederlands sprekende reis12 dagen Lago Maggiore-Stresa vanaf820,genieten van de vele oude en
10 dagen Tirol-Pfunds vanaf560,geldt —n afwijkenderegeling leiding, overtocht per „good mooie dingen die ute zien
■•'
13/14 dagen Zillertal-Zell am Ziller vanaf 760,old" KLM. 16 dagen, inclusief krijgt. Eigenlijk een reis om
, ■;;'■;;',.'y'■■;-[
••''-■, '
' BBaiï!ÊãmS3%ËSiïHÊjt!&!M '. ' " . *
10dagen Salzburgerland-Hinterglemmvanaf 570,vliegretour al voor 3175,per postkoets of diligence te
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Keujs uit 3 soorten reiaen.
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Houden in de
mooiste-plaatsen en plekjes, voelt u
daarniet veel meer voor? Kijk, dat is
'ï' : -[}X'.]' ■-.•>;'■ r
wat
zon touringcarvakantie
nou precies
"r.V.
van dejonglntratoursubiedt!
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15 dagen Joegoslavië-H var
vanaf79o,.14 dagen Costa Blanca-Benidorm
vanafB9o,. .
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Tiiat S OKay
Xiaar de USA!
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460,-

'

!
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■■
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690,-
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ZellamSee,

De Costa Brava is nog
steeds een van de
besle Spaanse zonnekusten. Lloret de Mar,

Alpen, bossen, een
fraai gelegen meer,

SBO,-

De meest sfeervoUe

omgeving van
Joegoslavië. Eens de
geliefde badplaats

nauwe straatjes,

terrasjes, „gemütlich- van de Habsburgse
een oergezellige
keit", dit is Oostenrijk adel. Knus, schilderbadplaats, is er het
opz'nbest!
achtig en een heerlijk
subtropisch klimaat
bruisende middelpunt.
'""",.' i:

:

'

-

LloretdeMar
12 dagen vanaf

720,-

.:

'

Salzburgerland -.' Istrië Opatya,
12 dagen vanaf
10dagen vanaf
660,-

Costa, Brava/

De Harz is een van de
mooisteen ruigste .' De weergaloos
natuurgebieden van mooie Haute-Savoie.
Duitsland. Baibis is
Mégève is een
een mooi plaatsje
heerlijke plaats, voorwaar u zich snel
. - zien van alle Franse
thuisvoelt.. ■..'.:.', :: 'vakantiegemakken.
j:
&>«
:-' ' v\. :y'ó ■.-:■■

"^^aV^^^^ll»» -■•."-■.."'

W

Franse Alpen
Mégève,
10 dagen vanaf

Bdagenvanaf

WiWtï&Êr 'h bestenirninfien
•■;.

9en

6

fßßn

Harz-Barbis,

.

ff1 CAC
Uvüa"
vanaf
ff
17-daagse busreizen I l «ff«Ja
vanaf
.
ff KQK.
\l7-daagse treinreizen I OtfilVy
I4&S***"". ~.«j£ ..,.-»,,. vanaf
15-daagse vliegreizen
.
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l/oor informatie en gratis programma:
'
Reisbureau EUROTEX B.V.
tel.
Amsterdam
020-267843
54
1018
GP
Sarphatistraat
of bij een der Eurotex bij-of boekingskantoren

sJo
/

«Jl«»

'

gjj I ©^fS^fi

In

ifi

LöJüliJi £i#&

■/'** "*f

«'■^%'

"'

"*&■

*

'

10 dagen Romantisch Duitsland

\

REISBUREAU A. VAN DER VEEN
WEST-KRUISKADE 23, ROTTERDAM
TEL. 010-125662-140133
>
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Het Vrije Volk
op uw vakantieadres?
Dat kan!

%

Maak dan uitsluitend gebruik van onderstaande, bon.
Stuur deze bon volledig ingevuld minstens 3 weken
voordat u met vakantie gaat rechtstreeks naar:

HetVrijeVolk
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Ned.

<"-..

.

■

Chomeiny '■'
Elger 8100 NW Messina n Marseille
Emmaplein 8 TN Xp Torinana n
: FigueradaFoz '
.

<

'-

Gabriella 8180 N Port Au Prince
Gloria Siderum 8 Z Sicilië n Bilbao
Holland!» 8 265 NNO Flores n Le:-

■-

'.

'

-."

"'

;"

Karlshamn

-

'.

-

•

.

.

-

v;,

Looadrecbt 8 435 O Colombo n Jeddah naat n lis laiiaiiiiii H»J
LUnbaansgracht 815 W Cabo Villa-

nonHodeidah

""

.

Maashaven 8 250 NO Madeira n
r

Vlissingen

.

tanPortSaid
NedUoyd Wissekerk 9 aank Jazkar-

u

'V,

NedUoyd Forcados 7 1250 ZW Hawaai n Kaohsiung
Nedlloyd Fukoka 8 vertr Arica n
!.:•■!■■
Iquiquie
:v
■'-'
NedUoyd Rong kong 7 60 W Aruba
-*

-

.'

Tankvaart
Acteoa 3 te Dubai '■

-.

.

■

.>.--.■

*-'

Nedlloyd Kingston 8 aank Los An"■.'.- ';■■'
•
gelos :.(■•'
~-: '
Nedlloyd Llnge 8 aank Tanga r'-~'l
NedUoyd Loire 7 750 ZO CUperton
EUnPapeete >' "■'.■-"■
NedUoyd Dejuna 8 aank Port Said
Nedlloyd Fresco 8 aank Hong Kong
NedUoyd Fiahimi 8 260 ONO Hong
■.

KongnOsaka .r<-- -r;

<'•'-.

■'>-*■:<:

NedUoydKJmberiey 8 65 NNO Bor•
neo n Manzanillo
NedUoyd Korea 7 vertr Dakar n
«

Bissao.

■:-■'

.■

NedUoyd Kyoto 8 200 WNW Colom-

bo

nßombay

-

-

Fossarus 10 te Bahrein verw.'Jed■•'
'dah-' :v«.*'.!• ■.■' ■'
Fulxur 6 te Jeddah verw., M.A.A.
Eleusis
via
Suez
Fuaua 9 te
verw.,
•
Kanaal
Kylix 7 te Rotterdam verw., Shellhaven,Stanlow
Laconiea 1 te Kharg Isl. Genoa, fos.
Kehavre
Latla 16 am th Kaapstad Rotterdam >■
■'. '7 - : J
'
Latirus 2 te Curacao
Lepton 7 Th ma f
.
Macama 13 th Pt Said via Suezkanaal, Jeddah ■'.* ..;.'.'
MarinuU 3 te Fos, West-Afrika
mMeta 7te m.a.a. verw. .
Mytilus 5 te Maf verw, Landsend - ■
Niso 6 th,Lymebay, Le Verdon . .
Ondina 6 te pt Dickson, Bukom
Onoba 10 te Hamburg'verw.
Sepia 7 te Piney pt verw., Curacao
Tagelus 31 te Aabenraa ■
Viana 9 te Boston, verw. Malta Vitrea 6 te Geelong verw.
Zafra 17 te Rotterdam
Zaria 4 te Aukfield, Teesport

'__A

'

' '_.r

,

,

:nura

■

Diloma 15 te Paulsboro n CuraP"
Dosina9teM.a.A ''■'.'
Esso Bonaire 8 450 o Dar es Sau»
nßahrain
•..■".
Esso Saba 8 300 Z Socotra n PC
Felipes 8 te Whangarei n Bukoa
Flammulina 10 Singapore
Fossarma 8 te Curacao n Pau f*
ce -";. ■■■
Fossarus 10 te Bahrein n Jeddis
Fusus 10 te Eleusis n Singapore
Latirui 8 20Z Willemstad
Lepton 8 vertr Fahal n Rotterd»"
'.

MaasbreeßüOOWWalvisbalinP'
MaasrixSverwElensis -..'.
Macoma 13 th Port Said n JeoMw

Mytilus 8 vertr Mena al Fa)» 11

'

Landsend '•', ; '
Niso 13 te Leverdon n Lyme Biy
Ondina 8 te Bukom n Seria Port
Onoba 11 te Hamburg '■'
Sepia Bte Piney Pt n Curacao '
Stella Procyon 8 120 O MaUora
Tarragona ■--*i :'■
■ \
Tagelus 8 50 Z Skagen n Bx**"
..

~

Bay

...

■ ■:<

•
..

1

•>

•■>,

Viana 10 te Boston n Malta

:•

nFortaleza
Nedlloyd Kembla 8 verw Balboa n

■

Fossarina 8 te Curacao verw., verm.
P. au Prince .
...
,

->

-

burg

-.

"

-

Scandinavian Express 8 rede AnnabanLivorno
Singelgracht 8 135 W Lissabon n
Bellast
Superservant-1 8 pass Gibraltar n
■..;■■./-> .
New Orleans . Wedlooper 8 ZW San SebasUan n
Bilbao
Westaftrader 8 rede Lagos
WestUnd 745 NW Tenerilen Ham-

-

--

—

"

--

:%.-,•

•;

•-'

:

Kaapstad'

Honolulu715 W Cuba n New Vork,
Incotrans Speed 8 aank Acajutla '.'■
Jenny SmiU 830 NW Kaap Bon : .
Karin 8 20 N Trapani n Port Empodode' :■•■■
■■
Leliegracht 8 200 W Cabo Vicente n

;

-.

havre .■.

ban n Durban .
.-.■.-,
NedUoyd Tasnum 8 vertr Genua n
..
'
FosSurMer:
.■
NedUoyd Houtman 8 450NWPerth
.
'".''
nSuez '
Nedlloyd Nagasaki 8 vertr Singapore n Hong Kong v . ■
NedUoyd Rbone 8 20 Z Aden n Antwerpen *•.'* :.•■•--'•■ '' ■■'.'
NedUoyd Rotterdam 8135 ZW Kre-

•

Docklift-1815 W Dakar n Antwer>■».'■'.».;
pen -.-■-.-'
Dordrecht 8 120 Z Kreta n Bandar

-*

'

...

"'

■'■

"

-

Kompongsom

•-•

■-

nCapetown

■ DiegoGarcianSingapore

.-.

.'.

-

'.

'

NedUoyd Sleenkerk 8 120 ZW Dur-

•-

■

Rotterdam 8 Cartagena ' ' ■'
Safocean Albany 8 120 ZW Reunion

Daphne9verwPtaPalenqw
8 vertr Karachi o W

piadema

.

.

■

-

->

,

..

CapUuaa29teDubai

'

x

Cinului 12 te Curacao verw
Crania 6 te Abidjan verw. Ango

Abfda 11 Curacao
Aeila 8 rede Port Said •
Acmaea 15 th Balbo n Curacao' '
Antilla Bay 8 500 O Bahamas n Sa
.
vannah
■'~-."
Antilla Cape 8 vertr Aruba n Mara;
•
•
caibo
i
Capiluna 9 vertr Dubai n Buenos
•
; .
Aires .
■
Cbevron Madrid 8 vertr Singapore
Mombasa
n
Cbevron Nederland 8 90 Z Mei-'

:*

AngoLagos.

Callla 9 te Portland Maine verw.,
.
Curacao
Dapfene 5 te Cardon verw., P. Pa"

*■•'•!

lenque, Curacao: •

Diadema 5 te Karachi, Pakistan,'
- verw.. Ras Tanura
Diloma 15 te Paulsboro verw. Cv-

....

.<

bournenKumell

*

:-.

...

.
Cinulia 13 te Curacao
Coral Isis 8130 WNW Martinique n
•. ■
•
Santos ■"• "
Coral Rubrum 8 vertr Landskrona
<
n Rotterdam
DaUU 9te Portland n Curacao .'

>»

Dione 4 te Teesport

Dosms3oteMartinez
Felania 5 te Bukom verw.
Felipes 8 te Whangarei verw., Bukom, verm. Kashima

;.-'.

■

Hoog Water
10-2-1980: Ie tij, 2e tij: Ra**
9.48 22.28; Dordrecht 10.13 »5
Rotterdam 9.52 22.34; Schiedam tj
22.29; Vlaardingen 9.37 22.19;
sluis 9.22 22.04; Hoek van ftoll?
8.34 21.13; Scheveningen 8.49 «f
Haringvlietsluizen 8.1120.51 }
11-2-1900: Ie tij, 2e tij:
10.58 2140; Dordrecht l\n~\**i
terdam 11.00 23.52; Schiedam OT
2147; Schiedam 10.55 23.47; tgk
dingen 10.45 23.37; MaassluU 1"
2322; Hoek van Holland 9.45 2*
Scheveningen 9J9 22.48; H»»*l
I
vlietsluizen 9.26 22.10.

WJ
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-

Antwerpen

*

■

-
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■*
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■

•
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•

■
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.
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Snow Huil Zweed Beatrix KNSM
;. citrus Muller
Vlaardingen
308
Ned
HVO
Ham
Coriana Pan Waalh Seap stg PegaKSD
sus
Golar Kanto Liber Europ MOT V Hijas Kuweit Waalh MT stg BurOmmeren
ger
.
Snsebek Dts Botlek Nw Matex ldg Atlantie Premier Zweed Waalh MT
Spedico
cont Incotrans ■
■ '.
SmitUoyd 18 Ned Eemh NAM stg V RosiU Maria Dts maash MTR stg
Ommeren ' ■
Pakshipp
Nina Kukoverava Rus Waalh NTB Borea Pan Europ Gulf chem Trias.■..,a t inli)tl Ida Maria Deen Botlek Fr SwartstgTWM
Waniting China Schieh MTR stg
touw Ldg Wagenborg
-...-',,
Cross-Ocean.
Pass of Cairnwell Eng Botlek PakVlngavaag Zweed Pernis Shell ldg
tank Chem Ruys
;
V Ommeren
Sylvo Noor Maerweh Uniport hout
Jervis Bar Eng Margrieth ECT
V Ommeren 1
i ;.
■ i ■■■■ x
cont Ruys
h Onomiehu Mam Jap Botlek Fr Swt.
Alexander Dts Spoorhaven Tur"
cokesGans
■,
flijn tdg Larson Lind
Adelme Dts Waalh MT cont Link
Quedlingbarg Dts Waalh stg Imog ,'
.
.
Line .
Inga Zweed Botlek NM Imco Mooika Bos DU Waalh MT stg NiBroekman ''
goco
-.'.,•■...■
'
Hugo Brinkman Ned Madroelkade Costtbua O/Dta Waalh Heyplaat
schroot EP Shipp
■ r stglmog
-■
■
■
Indaunis Dts Waalh Seap ldg SanaPartbensß Griek Dord Zéeh Deka 1
ra
RbeinDts Margrieth ECT Comar
Leiv Erüuson Noor Rozenburg ICI
Schepen
.
Imcoßroere
Klni Kersten Dts Waalh T stg K
. Hunik
•■V
Adrlana 8 rede Alexandria
Cicero Eng FrisohGD stg Tor lijn . AdrUlic 8 Escravos River n AbidNiedemacbsen Zee Zeehaven Asad |
jan
'"■
Rosemary Everard Eng Waalh ldg
Afrkan Express 8 300 NO Okinawa
f - ■'
AVK
;--'.•
Singapore
n
Abco Enterprice Eng Vldgn NM Aldabt 7 v Santos n Buenos Aires-^
eetb olie Meyer
Alheoa 8 850 ZW Dakar n RotterPanagiotia S Griek WaalhNTb ldg
Ir| ' ■ .
:'.
'
dam
. SFekkes
240 NW Flores n
Gauguin Frans Friso Seap cont Alsyta SmiU 8
Newcastle
Voigt
Amersfoort 8 verw Genua,'
Tynebank Dts Waalh UC cont VinAmstelveen 11 redeßasrah ■'
ke ' "zaÊËÊÊBÊKtiËÊÊÈStiBBBÊ

v

gaporeverw."

NornedTJiorBaankTaranto
Northpole 8100 N Azoren n Jamai-

■

:■

-

.

ldgßroere

Abidjan

ca
Realengracht 8 6 W Izokahi n Da
■kar
Ringgracht 8 60 Z St Vincente n

-

">-

-.

Fossarina 8 Flammulina 10 te Sin-

'■

nHull -■• ' ■ ■
■ : >.''; : •■''
Mathilda .8 210 Z Cap Blanc n Lagos
Maya 8 40 NO Swan eiland n Miami
Mijdrecht 8 90OOZO Riode Janei'
ron Kaapstad
Nedlloyd Rochester 8 vertr. Port
•' Said n Marseille
NedUoyd Spaarnekerk 8 540 WBW
•

■

Nordsee Dts Britaniehaven stg Bell
ElizabeUi Broere Ned Botlek NM

Aangekomen Waterweg

Nedlloyd NÜe 8 10 O Gran Canaria
' ■
NedUoyd RUn 8 50 ZW Dakar n
nCaen -

-

Margaretba Smits 8 95ZW Abidjan

'

'

Datum van thuiskomst:

■ lemstad

.-.'■■

:

Musplein 8 420 Z Azoren n Wil-

'

•

.•

'

SCHEEPVAART

Amstelsluis 8 330 O Beira n Jeddah
Amstelstrand 8 22 O NNO Santiago
- de Cuba nr Norfolk .< '•
...'.
Amstelbureht 8 700 ONO Bermuda
- nßeirouth
..Amstebtad 8 450 ZW Diego Garcia
nSingapore ;■
v\'.'-c
■
Amstels traat 8 verw Jakarta
Antarctie 8100 Z Ibiz n Salerno
Arina Holwerda 8 dw Piombino n
• .»^-"v'
VillaNeuve
Atlantie Crown 8 verw Baltimore j
Aiolla 860 NO Villanon Rome • V
Bilderdijk 8 300 ONOP Bernuda n
'...\
Savannah
Breda 8 145 N O Finisterre n Paras
■ • maribo .
Breeboek 7 12 W Oranjestad n
PuertoLimon ■■:.•.■
Britsurn 8150 Z Jeddahn Jeddah
Busiurn 7 1000 NNW Honolulu n
"<.
Long Beach •
'.'■■•
Carebeka 7 8 490 ZW Azoren
Calafia 8 Excravos River n Sapele
Carla 8 40Z Puerto Rico n Antigua
Doek Express 118 250 ZW Cochin n

v

■

a

ellCli CClbClCllift
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Deze bon uiterlijk 3 weken voor uw vertrek opsturen!
Datum van vertrek:

;

goede

■

1

/.V^^^^^^^^

Magazine 1980!

.

C.; i\'>-"W^' v «i»'-i'vw_i -li

*
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Hl

:
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Geef de bon niet mee aan-de bezorger.
Telefonische opgaven kunnen wij helaas niet

:.

\—

II

'

m

'

Af d.Vakantieadressen
Witte de Withstraat 25
3012 Bt Rotterdam

R«**2l

ZATERDAG 9 FEBRUARI 1980,'HEI'VRIJEVOLK/135

vakntie

Het andere Griekenland
eenward
Van onze verslaggever
HAN VAN DEN BERG

Wie naar Griekenland met
vakantie, wil gaan denkt al
gauw aan een verblijf op bekende zeer : toeristisch ingestelde
eilanden zoals Kos, Rhodos en
Kreta waarnaar toe elke zichzelf respecterende reisorganisator reizen organiseert. Vooral de
liefhebbers van een strandvakantie komen hier 'aan I hun
trekken,' maar ze missen toch
wel een' deel van het andere
Griekenland zonder luxe hotels,
appartementen' en zonder veel
toeristische poes-pas." ;
:

-

dorpjes bijvoorbeeld, waar in de Paastijd de
bevolking elke S auto staande
houdt en de bestuurder en zijn
1 De.'- kleine

passagiers stukjes geroosterd
vlees en glaasjes wijn aanbiedt,
zomaar ergens op een straat-

hoek.
Het is dolle pret geblazen tijdens zon open grill, waar vaak
wordt gedanst op de soms weemoedige, soms zeer vrolijke
bouzoekimuziek.
■
;

-

~

'>

De Griekse terrasjes zijn bij de dorpsbewoners erg in trek.

Zuid-Tunesië

leren kennen
bij het festival
In de advertenties staat het:
Tunesië, zonnig' vakantieland

';

In die kleine dorpjes, die je al
dichtbij Athene vindt kan de
toerist zich nog echt een gast
voelen. Op het terrasje of in de
primitieve taverne met zijn

houten, wat vuile tafels en banken knoopt menige Griek een
praatje met je aan en wil je
goedkoop eten loop dan. even
naar de keuken om de gewenste
vis of vleessoort aan te wijzen. ■■"
Kijk eens rond in zon knus

1. Ghorfa's, vroegere ■ voor-

raadschuren voor graan, f.in
Medenine. Nu in gebruik als
werkplaatsjes of als. "hotel"
om goedkoop te overnachten.;

september.

i

Graanschuren
Maar

in maart en april en

is.,het er aan-

genaam toeven. Je;kunt overtochten in de aangepaste ghorfa's, die vroegere graanschurèn
in soms drie en vier verdiepingen; thans een goedkope slaapplaats.' Of in een holwoninghotel
111

Matmata,-weer'een' ander-

soortig onderdak: Of in de grotvan: Chenini,* dat
Merkwaardige dorp, waar de

koningen.;

Athene mag een toerist zeker
niet missen, al is een verblijf
van een dag of drie in deze toch
wel wat verstikkende stad, ondanks zijn vele attracties en gezellige terrasjes wel voldoende,
zoals trouwens voor de meeste
hoofdsteden in Europa geldt. : .
De prijzen zijn er stukken hoger dan in het Griekse binnenland en op de ontelbare kleine
eilandjes en de service in restaurants laat . meestal veel: te
wensen over.'
;

Dit neemt niet weg, dat Athene veel te bieden heeft. Een toeristische 'must' is natuurlijk een
bezoek aan de Akropolis en aan
het Nationale Archeologisch
museum met zijn duizenden bodemschatten/ Wie in Griekenland is stuit overal op een rijk
verleden en. je hoeft geen ex-

gymnasium- of atheneumleerling te zijn om daardoor geïmponeerd te raken, bijvoorbeeld
bij het Orakel van Delfhi, waar
werkelijk schitterende beelden
uit de oudheid te zien zijn. '■">
Voor een gezellig avondje uit
is Athene een : ideale stad, al
slaat'de commercie wel hard toe
zeker in de wijk Plaka vol terrasjes, kroegjes en restaurant;

Hoe kom je
gekke

Athene

'•

gezien .;' vanaf, de Akropolis.

'jes, waar.vaak orkestjes optreden en in folkloristische stijl gedanst en geklapt wordt. \:;'
Duur betaalde folklore welis-

waar, die beslist zuiverder overkomt in dat kleine dorpje, waar
u later wellicht terecht komt.
: Heeft, u de stad eenmaal verlaten dan kost het weinig moeite om een maaltijd voor: een
tientje aangeboden. te krijgen
en een glas wijn voor nog geen
gulden^•-,'.' • ; /
i".r; -" ii <•-]
Het strand aan de Apollokust
in de buurt van Athene kunnen
we niet aanbevelen. Het is er razend druk en vrij vuil," Beter is
het over te steken naar een van
;.

de tientallen eilandjes in de Argolische en Sarninische golf, die
vanuit Athene goed vlot met de
.
boot te bereiken zijn. ", ■'.'-,
■" Of u kunt kiezen voor de lonische eilandjes en de Cykladen:
./

vaak kleine paradijsjes, die veel
rust en ruimte bieden. Ook de
sportieve vakantieganger hoeft
zich in Griekenland niet te vervelen. In | het binnenland van
Kreta en in midden-Griekenland zijn er mogelijkheden voor
de bergsport. Op de eilanden en
alom langs de kust kan de zee-

A1
visserij beoefend worden. Fietsen zijn op vele plaatsen
te huur en her en der worden
met
tochten . georganiseerd
kaiks: primitieve Griekse vissersboten, ■ die van eiland naar
eiland varen.
-Een land van massatoerisme
is Griekenland : op enkele streken na gelukkig nog niet. \ .-■;• Uitvoerige | inlichtingen over
een vakantie in dit land zijn te
krijgen bij het Grieks Verkeersbureau, Leidsestraat 13 in Am*'*

sterdam, tel. 020 254212.
-

aan dat

op Bali
■

•■

'

één echt hotel (La Gazelle), wordt jaarlijks het festival van de
ksars gehouden. De start vormt een optocht met muziek onder
erepoorten, versierd met foto's van Bburguiba.
wereld nog schijnt te moeten
beginnen.
De Tunesische berberdorpjes,
met de graanzolders en de vele
vrouwen
de mannen werken
vaak in Tunis
zijn stuk voor
stuk kleine openbaringen: hier
heeft de.'wereld stilgestaan.
Hier is de natuur net begonnen.
Het Nationaal Bureau voor
Toerisme in Tunis organiseert
begin april dit jaar voor de derde keer ;'Het Festival
de
Ksars'. Een 'ksar' is een,verzameling ghorfa's, een soort vesting. In april 1979 heb ik het
tweede festival van de ksars
bijgewoond. Daar bewaar ik de
meest plezierige herinneringen
-

:

-

,

van.

aan.

;

jwvs

Zon feest is grotendeels reen
dagenlang buitengebeuren. Van
heinde en verre komen de berbers uit hun ksars met hun"
beesten (kamelen, geiten, paarden) én met hun muziek. In één
grote folkloristische -i optocht
typische van ..het
wordt
eigen dorp getoond: de oogst, de

kunst, het bruiloftsritueel, de
heerlijk 'gebakken,
warme,
beignets: Er.wordt gedanst en
gezongen, er wordt met voortijdse geweren in de lucht geschoten, ér wordt gebalanceerd
met kruiken.

En dat alles voor de ogen van
een of andere hoge autoriteit uit
Tunis, in mijn vakantie ten

aanschouwe van de minister
van Defensie, Abdallah Farhat,
en de vorige dag de minister
van landbouw. Die heren zitten
dan met dikke sigaren aan een
tafel of op een kleine verhoging
en laten 'het volk' vrolijk uitgedost aan", zich:', voorbijtrekken.'
Een kostelijke ervaring met een
sfeertje dat nauwelijks te beschrijven valt. Maar dat wel een
prima indruk geeft van de Tunesische landaard: verknocht
aan het eigen.woongebied, zich
voor niets en niemand haastend,
hard werkend in een zware bodem; kinderen van de zon en de
-

-

De andere ochtend stond er
inderdaad een knaap met een
motorfiets" voor het hotel. te
wachten. Een blauw gespoten
machine,; een Yamaha. < Op een
paadje bij het hotel mocht ik het
ding nog even proberen : en
daarna moest ik meteen examen doen. Om mij een plezier te
doen wees de jongen nog even
de versnelling aan, de voorrem
en het gas. Ik kreeg precies een
minuut en ik moest ook' nog een
-

natuur., <32ü§2

Van Tunesië en Tunesiërs kun

je houden. Omdat ze je zo helpen de betrekkelijkheid van het
leven te zien en omdat het land

zulke oases van rust kent. Let-

terlijk. :En dat heb je met va-<
!
kantie wel eens nodig.
In Amsterdam zetelt het Tu,

nesisch Nationaal Verkeersbureau aan de Leidsestraat 61: Telefoon 020 224971 en 224972. Ook
Tunis Air heeft. hier, kantoor.
Veel ' reisorganisaties • ■;, hebben
Tunesië in hun pakket.
BEN MAANDAG
-

lange broek aantrekken, omdat
je netjes gekleed op het politiebureau dient te verschijnen.
—

En

toen op weg?

Ja, in mijn netste spijkerbroek en een wit T-shirt. We
gingen op de motor over zon
smalle drukkend hete landweg,
tussen de rijstvelden en de kokospalmen door. Intussen moest
ik van die knaap die zelf stuurde, over zijn schouder meekijken hoe die machine zon beetje
werkte. Na een tijdje j begin je
het te snappen, denk je.;.
Dat is althans iets. ;
...maar meer ook niet. Op dat
politiebureau moest ik eerst op
dé kiek, voorde meetlat. Een
.

—

klein Balinees

richtte de camera... zo, van onderaf. Op het fotootje dat . ik
daarna kreeg, had ik ineens zon
kin' en Was tien meter. langer
dan in werkelijkheid.
.Onderwijl; barstte je van de
zenuwen... '-.' ■ .-'
Schei uit. Toen ik op weg was
naar een andere afdeling. om
vingerafdrukken te laten nemen; zag ik opeens dat examenveldje met die beroemde paaltjes. Zes stuks die onderling zon
twee meter uit elkaar stonden.
De examinator was juist bezig,
zon stoere juut met glimmende
rijlaarzen,- een beetje verveeld
leunde hij. tegen een loods, bij
zijn laarzen scharrelden een
paar kippen..;
Vijf minuten later stond ik bij
de paaltjes. Terwijl een andere
toerist de rijproef aflegde en ho T
peloos faalde, mocht ik nog even
met de, motor, oefenen. Bij het
nemen van een bochtje had ik
bijna '■'/• een /.afgedwaald \ stuk
pluimvee te pakken. Een slecht
voorteken, dacht 'ik nog. Toen
kreeg ik het startsein. En ik
nam: alle zes paaltjes, zonder
één fout te maken. Maar vraag
niet hoe. ;3HJ|
Het was als een aanval van de
hik een dot gas, gauw in de
voorrem knijpen, Weer gas en
<

Een Balinese peuter met of-'

fergavenop weg naar één
van de vele tempels op het

eiland. >"<-t/~rfc'

••
...

rechercheurtje

-

had.
■

■•.-',

'Tv\

"

.'':.,

.-

Dat was alles?

:

...

Later hoorde ik 'waarom de
knaap van die motor me niet op
dat ding had laten oefenen. Hij
hoopte dat ik voor het examen
zou zakken. Dan kon hij mooi op
zn eigen motor blijven rijden/
omdat ik de huur toch vooruitbetaald had en niet zonder rijbewijs de weg op kon: v

Dat was Bali?

van de kakkerlakken. Honderden kakkerlakWat dacht je

ken. Ik stond nog geen vijf minuten in mijn bungalowtje of ik
zag er al één op de muur van'
mijn badkamer. Met de hak van
mijn schoen en met mijn ogen
dicht heb ik erop geslagen....
eerst mis. Volgens mij staat de
afdruk van die hak nu nog op de
muur. Daarna, met open ogen,
raak. Van dat beest bleef een:
bruine veeg over, na twee we-'
ken zaten er overal van die vegen in m'n bungalow, ook op het:
schilderij.;;^;;
Meer ongedierte?
r . Zelfs tot op het strand, ontzet-!
.tend veel zandvlooien, maar een:
nog hardnekkiger plaag waren
de horden meisjes en vrouwen!
die je van alles trachtten aan te
smeren, beeldjes, ansichtkaarten, kralenkettingèn, batiklap-1
pen, ivoren schaakspelen. Ze
-

trouwens ook in

j

Elke dag vond wel ergens op
Bali een religieus festijn

"...'-

-Terecht
De Balinezen deden trouwens
zelf ook examen bij de paaltjes,
maar wel een stuk uitgekookter.
Ze leenden de allerlichtste motorfiets en zwenkten er als een
veertje omheen. Bijna geen Balinees die ooit zakte. De toerist
die straalde, mocht steeds de
volgende, dag terugkomen'; en
het opnieuw proberen. Wie bleef
falen had een allerlaatste redmiddel: een paar steekpenningen in de hand van de examinator. jfIfIBPKMpBNBI
Dat. was heel normaal, niemand vond het gek. Een Australiër, werd : me verteld,: had ten;
einde raad ook zn toevlucht genomen tot steekpenningen. Hij
werd gelijk in de boeien afgevoerd. Twee maanden later
mocht hij weer naar huis. Of het
echt gebeurd is, weet ik niet._
De Balinezen hadden tientallen
van die verhalen. Ze zeiden ook
dat er gemiddeld een toerist per
week op zon huurmotor veron-,
gelukte..', meestal door plotseling overstekende kippen:, of
straathonden. Dat was ook levensgevaarlijk. •
Nog andere dingen? ••,.,'•
'. Veel mensen vroegen me later
of dat nou waar was? Of die
Balinese vrouwen nu echt topless door het leven gaan? Net als
Charlie Chaplin die dat met
eigen ogen is wezen constateren,
kan Tik zeggen.... ; ja hoor, het
klopt. Wél is het zo dat bijna al-

•-

'

probeerden je

<

een kennis me voor vertrek verteld dat je je motorrijbewijs op
Bali op een nogal merkwaardig
ge, onorthodoxe. manier moet
halen. Op een grasveldje achter
het politiebureau van Denpasar,
de hoofdstad van het eiland,
hadden ze zes houten paaltjes
staan. Als je daar met die motor
zonder v brokken om heen kon
komen, was je geslaagd. Dan
kon je meteen het verkeer in,
met alle gruwelijke risico's van-

'En? ■,
Een uur later reed ik met een
echt rijbewijs, geldig voor een
maand, door Denpasar. Het was
daar één wriemelend, gillende,
piepende en toeterende mierenhoop; Ik dacht nog: ik kom nooit
levend van dit eiland en voor de.
gezondheid van de Balinezen sta
ik ook niet in. Maar het viel
mee, hoewel ik er pas twee dagen later toevallig achterkwam
dat die motor ook een voetrem
'

le meisjes die zo "gekleed" gaan:
op zijn. minst veertig zijn. Flink;
wat toeristen kwamen, had ik
het idee, speciaal voor zn blootonderzoek je naar Bali, zaten ze
dan anderhalve dag voor in het

:

weer remmen. Die.rijlaars vond
het puin,' hij maakte zon.weg
werpgebaar, en ik moest het opnieuw, doen. En het lukte weer,
met het angstzweet in mijn kont
kwam ik opnieuw langs die
paaltjes, zonder mankeren. En
toen was ik, hoe bestaat het, geslaagd. Allah was met mij.''
■

te smeren. Voor drie gulden
werd je op je badlaken gemasseerd.
.'••fcrêfafpte»ïj-3r
eigenlijk meer in de kokosolie
gezet en daarna beschaafd gekneed. Dat gaf : wel . eens een
schaafwond als die vrouwen per
ongeluk, bij het oppakken van
het olieflesje, wat zand aan de
handen kregen. Dan wilden je'
de tranen wel eens even in de
3
ogen schieten.
Wat wil je voor drie gulden!!
Stik? Of stick? Dat was ook
nog een kwestie. Als je 's avonds
tussen de huizen een wandelin-!
getje maakte, hoorde je af en toe
een jongensstern { roepen, hee,<
sir, stik. Is dat beledigend bc-;
•doèld, dacht ik eerst, zo in de;
geest van, die Balinees ziet dat
ik uit Holland kom en wenst
zijn grieven over de koloniale
tijden nog even op mij af te reageren.
Barst zelf, lag op de punt van
mijn tong, maar aan de handgebaren werd me duidelijk dat me
een geestverruimend middel te
koop werd aangeboden. Veel
jonge toeristen rookten tegen
zonsondergang zon stickie. Ze
zaten dan op het strand en zagen die vuurbol in honderdmiljoen kleuren in het water zinken. Dat was echt iets fantas',

.

2. In Foum Tataouine, een centrum voor de berberdorpjes met

kan het daar oplopen tot
zo n 50 graden en dat is voor ons
te-veel.-:..'; • • i .-.-' ,;--'■■ ;. ':■•>/:

verder zo vrij. als een vogel,
want niemand is verplicht van
een camping gebruik te maken,
In | hotelletjes* taveernes en óp
kamers bij boerderijen kan men
"op het Griekse platteland voor
een koopje overnachten en eten:
goedkoper meestal \ dan V in

mag je aannemen, i
Hoewel.;, thuis in Holland had

,

ven tussen | mei. en

Part

een van de.Nederlandse touro-

perators boekt (circa ' ƒ 600)" is

—

"

lijkheden voor. een apart soort
vakantie. Met wat avontuur,
toet het leren kennen van de
berbers, de bevolking van oudsnomaden met hun
her,, of
kamelen en andere dieren. 'Je
"loet er natuurlijk wel wegblij-

Wie een campingvlucht bij

te komen. ■■-~'

.-

,

die wat anders willen.
Want aan de kust kun je overal
liggen. En Tunesië moet óók
verder, voordat de brede stranden overvol zijn. Je kunt immers niet hotels blijven bouwen
(behalve in Sousse ook in Hammamet en Nabeul en op het toeristeneiland Djerba). De woestijn moet 'ontgonnen' worden
voor de toeristen, j

:

Mocht u., niet rechtstreeks
naar een van de meer commercieel ingestelde vakantie-eilanden vliegen, dan zullen de meeste Griekenlandreizen in Athene
beginnen, waar men' een auto
zou kunnen huren (dat is wel
duur) of gebruik kan maken
van de uitstekende busdiensten,
een soort snelle intercity's, die u
vlot naar her en der brengen.
Vergeet de trein liever, want de
vervoerverbindingen met
middel zijn niet al te frequent
en bovendien ontstaan er gauw
vertragingen..
fexv'V?

primitief. Aan een zomerhuisje
of een appartement is moeilijk

rijbews?

mensen,

genopzien om in een zandstormpje terecht te komen. Of te moeten terugkeren omdat de binnenzoutzee El Dzjerid door te
grote regenval of te droge hitte
glibberige paden oplevert.
Die woestijn biedt vele moge-.

'aan de vermoeiende kant.'

Campings zijn er in overvloed,
maar doorgaans vindt de wat
verwende kampeerder ze nogal

.

„/

luiheid en smullerij. ■=••'. ;
Maar er zijn—"gelukkig" —"ook

na een week lang gegelegen en best eens met een ge
huurde auto op avontuur naar
het zuiden van Tunesië willen.
«Patkari.. Wanneer zij er niet té-

De vakantieganger, die voor
Griekenland kiest is in doorsnee
afhankelijk van het vliegtuig,
want de reis met de eigen auto
van ruim 3000 km is wel erg
lang en ook de treinreis van
twee dagen met vele overstappen is op zijn zachtst I gezegd

"

-

—

noeg aan het strand hebben

-

r

land.

—

stir. Na onze oneindige winter

En voor de durfallen. Voor

,",':;,>.,

En dan
DENPASAR, BaÜ
opeens'is een langgekoesterde
wens in vervulling gegaan. Je
bent op Bali en de enige manier
om dat eiland echt goed te leren
kennen is:op de motorfiets. Ik
had nog nooit op zon ding gezeten, was er thuis ook voor geen
goud op te krijgen. Maar nu
moest ik wel, je wilt wat zien en
twee weken vakantie zijn per
slot zó om^-'..:• >V,'J
>
•£. v.
Meteen erop af, dus?
. Wat dacht je. Bij de hotelbalie
naar een adresje gevraagd waar
motoren te huur zijn. Nou, dat
trof net, één van de jongens van
het hotel wilde zijn motor toevallig een paar dagen afstaan.
Of ik de andere ochtend maar
wilde terugkomen. -En, oh 1 ja...
wilde ik een 125 cc of een 175 cc?
Die zware? Voor mekaar!
Geen vuiltje . aan de lucht,

'kwamen alle soorten bloeiende
bloemen me tegemoet.
Vroeg in het jaar valt in dit
zonnige land al van zon en zee te
genieten. Puur liggen, lekker
eten en een ! sportief spelletje
dicht bij een hotel aan de kust.
Ze groeien daar als paddestoelen, de hotels. In Sousse, vlak bij
het vliegveld Monastir, staan El
Mana, El Hana Beach, Tour
Khalef, El Ksar, Scheherazade
om er maar eens een paar met 3
en 4 sterren te noemen. Die garanderen je een vakantie, vol

hen, die

vindenis.

Frankrijk, Oostenrijk of Duits-

.Verslaggever Joop Spanjersberg kreeg de kans
zijn vakantie door te brengen op Bali. Hij ontmoette
er politiemannen, Australiërs, motorverhuurders
en oudere vrouwen. In een dialoog met zichzelf
herinnert hij zich zn ontdekkingsreis^

de

Zandstormpje

hebben : dan tric-traccen;; of
schaken en waar overal een historische bezienswaardigheid te

:

Middellandse . • Zee,
slechts 2 W uur van "Schiphol.' En
het is waar. Wie in de komende
maanden tot, pak weg, i begin'
mei in een vliegtuig naar Tunesië stapt, landt in het volle voorjaar en de zomer. Vorig jaar, begin april, vloog' ik naar Monaaan

dorp, waar de mannen op de terrasjes en óp de straathoeken
niets anders te doen schijnen te

tisch...

,-,■

' :'.:•;''-'--'

Dat was echt Bali?
Nou en of. Je waande je dan
K<
echt in een ver land.

"'zkTERDAG 9 FEBRUARI
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ANDERE WERELD
Met leeftijdgenoten tot 36 jaar naar de

SOWJET-UNIE

Voor iedereen die het nu zelf eens wil zien
en beleven. Vliegreizen met onderdak,
excursies, maaltijden en sociale
ontmoetingen inbegrepen.
Reisorganisatie Kontakt is de enige die
ontmoetingen met de bevolking organiseert!
Reisvoorbeelden?
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Zet'

de : eerste stap op weg
naar een
zomers vakantie'■-■ adres meteen goed: ga naar een

Damrak 34, Amsterdam (020) 246340

i

bar, lift, winkeltje, wisselkantoor Dus by Holland International
en zwembad. Komfortabele ka- looptuniethetrisikoomvlakvoor
mersmetdouche.toiletenbalkon.' uw vertrek de vakantiebeurs te ['■
Öj-v-jï Holland International Reisburo. .Volpension vanaff622,-p.p.p.w moeten aanspreken voor een
:_■;-■-' By ons vindt u vakanties te kust
verwachte brandstoftoeslag.
'S-j.{-}
**£\*»rm. rxw-a mt
en te keur: aan het strand en in
COSTA DEL SOL
de bergen, ver weg en dichtbij,
%xr\\\_A%AX\ '■■■■■
11.
~T
7- op 7Z.
L \
Deappartementenßornsol
100
I
|
Uw
ideale
vakantie
in
Roemenië
1980:
lui
en
aktief.
denk
niet
dat
in
En
I zon
van het strand, 800 meter
natuur gezondheid traditie folklore
II
üby ons alleen terecht kunt voor
J' :ptf 'Holland International vakanties.'')™^ï*J»?K»S,, 8 e™^, VBn
f li amusement.' - .'/'"
2f
Ook voor reizen van een groot TORREMOLINOSLoungeMr,
l i| Er zijn verschillende mogelijkheden:
Il
met • Hollandse dag- ■■■ ,
'.
.
; ||
aantal andere organisaties, zoals restaurant
«1-2 weken bruinen aan de zonnige stranden van I
N
menu s, supermarkt,zonneterras,
™£±r£y
.....'.
Arke,
Christoffel,
NRV,
de
Zwarte
Zee.
HotelI Ij.
6
'> X
|
plan, etc. bent u bij ons welkom, zwembad,kinderbad,speelplaats,
1-2 weken in de gezonde natuur in de ;',;
f
V -'tl
|i
\
kinderklasje.
van
—~A
Optredens
Roemeense Karpaten.
Een paar mooie aanbiedingen om
<||
.
||
--m
! bmnen-en buitenlandse artiesten,
■;• |
2 weken combinatie van zee en bergen.
vin de stemming te brengen:
zwemwedsti-ytlen.dans-en
bingoE?jaH«E«i
weken
de
|
2
;
folklore,
rondreizen
om
il
atn*«k
v
lH l
J
l^l3oÏ3f3jß'
"'"'•■;•
avonden. Twee- en driekamer- l
de tradities, de oude cultuur en de geschiede- 'l
|
:
appartementen, volledige keuken,
', |i
nis van Roemenië te ontdekken. 1980 is het jaar J'
De Appartementen Hafria liggen badkamer en balkon. Een week
jl waarin het 2050 jaar geleden is dat de eerste
I•• nuA
|
vlakby
(Mf- /..jffOt
het centrum '.'■. van vanaf ƒ 685,- p.p. Twee weken
I' onafhankelijkeDacische staat werd gesticht., II
PORTALS NOUS, 10 km van logies, vertrek 26/6, vanaf f 945,-';
Dit gaat gepaard met talloze festiviteiten.
J
■' 'M*"". ;
Palma Restaurant j met Hol-, .p.p.Opdiedatumsoo/okortingvoor
7k'->,'.'
>!;
'c:'j;
Prijzen vanaf f 568,- p.p. 1 week vól pension
Ij.
•
.
.
kinderen
landsekeuken.grootzonneterras,
jaar.,
van 2 t/m 4
. mcl. de vuegprijs. Enorme kinderkortingen en
J
IROTTERDAM,
:
Karel
subtropische
tuin,
Doorman-V
kinderzwem,i| belangrijke kortingen in het laagseizoen. •
I
straat 300,010-130840 / Meent
bad, zwembad, minigolf, bar/
71a
-010-139080/Beyerlandse- ;
bibliotheek,
salon,
diskoteek. rcc%i BDAhincmr
laan 155b, 010-863111 / Gebouw
il Coupon: Ik wil graag meer informatie
Twee-ehdriekamerappartemen- . «CCIV DK/l/VtOfC/r
jl
'"■
de Bijenkorf, Coolsingel 105,
ten/studio's, volledige keuken,
\
.',
Naam
TOESLAGEN
' '
SCHIEDAM, ,:
010-145012/
badkamer.-- balkon met zitje.
n reissommen, gepubliceerd g.
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De
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| •!>''' -■
Verboonstraat 17/21,010- ;
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VanafJ
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■:
\
:in de Holland International bro-^;# 2660.77 / DORDRECHT,
<|| Woonplaats
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' '
voor vliegvakanties in de Voorstraat299,o7B-136647
chures
v')'\ROEMENIE
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\
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zomer 1980, zyninklusief brandlil Opsturen aan: RoemeensNationaal Verkeersbureau, |j
Volop strand, zon en folklore. Dat stoftoeslagen- en .zullen niet • ' •:."'. > : ■' :-.\-\,.} ■;-'ï/\;;l'
}| Kleine Gartmanplantsoen 17,1071RP Amsterdam. ■"
f|
r
isRoemenië, het andere vakantie- tussentijds worden verhoogd.
•
■;.-;., :.'''•..
||
,|i Tel. 020-23 34 89/23 90 44. Visa krijgt u zonder
;
.
. :
problemen direkt aan de grens. Geen valutabepalingen 'i
land. Hotel Silvia in VENUS ligt Dit geldt voor vertrekken tussen
j] voor deelnemers aan georganiseerde reizen. \
'"'il
'direktaanhetstrand.Restaurant, 29/31980en31/10-1980.,>• -i■■■.,': . : j'\.'-,; •'.'-■ ■'.
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6 dagen Moskou (reisnr. 104) f 795,13 dagen Leningrad-Tallin-Riga-Moskou
(reisnr. 109) f 1295,ï&fo-,
13 dagen Leningrad-Moskou-Kiew, .
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Vraag de reisgids aan. '
Voor de andere vakantie. v
Ook voor reizen naar Tsjechoslowakjje,
Hongarije, Polen, Bulgarije en de DDR.
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nietwaar? Wat de makkelijkste, de,. :;'V;y
r f 'fcvV p:.
rustigste en gezelligste weg is?
In onze folder ontdekt u dan ' .;
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ï: dat die weg van Rotterdam/Europoort.^"::
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niet vergeten. En dat is om onze
folder aan te vragen.
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Waarom dat n must is? U wilt toch wel
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even weten hoe ver moet komen,
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En dat North Sea Femes de enige is
die zo hoog naar Engeland vaart. Dat u
' s avonds om 18.00 uur't zeegat kiest

wat gedanst
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_.;;:..;, Jacob van Campenptein 1 92 Rotterdam-Tal. 010-2108 44
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Schiphorsterweg 34-36. 7957, DE WIJK
Tel 05224 1487 Of 03418 2181
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Te huur

MOTORHOMES, 2-6 pers. Vraag onze folder. Tel. 01736-
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HUUR EEN FAMILY-HOME VOOR UW VAKANTIE

in Engeland of Nederland. Duitsland, Frankrijk,
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Vraag orae folder. Garderenseweg IS4 3881 NC Putten (Gld.).
Tei. 05776 277 of 477.
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'°i. dichtbij bos en heide. Tei. 03419-464
aedeeite van een boerderij th. voor weekend en

vak . Te bevr. bij j. Eenink. RtjURLO. tei. 05736-309
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'""'""oiei ie ieduao, A„e kamers
mei -ad.o. ui«is, e en telefoon, uil aar™«,g en douche/
toilelkamers beschikbaar mei ol londer balkon Naast de
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pc soo s zomerhuis
BUURSE 5 km. van Enschede t.h. een compleet 6-persoons
zomerhuis
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voor heieseizoen,9Bo. Inl. 053-3,6782.

GRONINGER STUDENTEN ZEILSCHOOL SLOTEN

Prach,i9 9el ge ',e m!dden , van "o3 ' nei<lß Bn
?
K.iSSïJïS
bezienswaardigheden w.o. musea, tkasteel,
watermolen etc. Tochten door
Twente en Duitse Bergland. Hotels, bungalows, campings
bj WV. Kerkplein 2. 7591 DD Denekamp
p iB-iwijia».
Tel 05413-1205
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van ervaren en gediplomeerde instructeurs.
hoog in het vaandei staat geschreven.
-vssen op bogmners-. ge.orderden- en A-niveau
vanal

waarin ook de gezelligheid
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TEHUURaanhetmeerDeFluessen,
waar u nog rust en ruimte vindt. Kompl. inger. bungalows. appartementen
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pension villa
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m rus:nz.

nova

Setegen in bosrijke omg. VoH. pension pppd f 31 Kind red
«*.
en
k. water op alle kamers prachtige
prima
zeer geschikt voor gezelschappen. Far?, Kran. Dorpss"3B.Zorgvlied.Tel.os2l2-7212
„.+
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Beekbergen.
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Buitenplaats De Boschberg, Flevoland. Bil 't Veluwemeer. Luxe rekreatiebunqalOWS VOOr 4-6'DerSOnen
M et open Keuken, riourh»
doucne, tniiot
toilet,
cv. en k.t.v. Met verwarmd zwembad (1 /4-1 /10), tennisbanen, speelweide, rekreatieruimte. Temidden van
bossen en veel (vis)water. Jachthaven naast de deur.
Bij Flevohof. Inl. en dok.: CV. De Boschberg, Bijsselsewegll 8256 RE Biddinqhuizen tel 03211-1389
■HunilHllfciini zwembaden, veel reermogespeeltuin en kinderbad op het terrein.
W>- in omgeving. Kampwinkel,
Verhuur van volledig Inger. zom.riTulsje, nog wij voor 12/7 en na 9/8.

vanat 5/7 t/m 26/7 huis, 4 pers.
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vak.woningen
en ata-caravans th. in Ardennen,
Eifel
Z-Frankrijk. Costa Blanca en Costa Brava (evt met
.
bus-vliegreis). Reisburo EUROVAC Druten 08870-4844*
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,tA ' SE'" Goed,verz. Loipen v.
«art direkt bij hot., ook Ideale sklhell. m. liften in omgev. Alle
str.k. en w. wat., balk., ook kam. m. douche mog. V.p. OS 175.»
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in VOMLBERG en TIROL bieden u een grandioze
,
V
w0 n 6 P 8 51< ' 888 - ,700 2200 m ' unm m
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Tei 05910viak bn huis.
o 5 9io 222293.
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f >-'CX' . Mooie winter-en zomervak. i.d. bergen.
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Pers. app. voor Uw winter zomervakana
aa s
en en an wBre,.'aojliLei,en;.Limvoldoende
sneeuw. Vr. uitgeb. doe. 01862Pasen
3033 of 01664-2865. In maart nog voldoendevrij.
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VAKANTIEOORD
■ "-VV/nu KASTEEL
■ EH.IIEU.
WELL
»*""«"»«

v

i

'■—

1

",

KARINTHIË/Millstattersee, te huur nwe rustieke vak
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o«- zwembaden, speeltuin, wasse! nßr"J a J?
?Tpkantine,
bistro, rolschaalsbaan en midgetgollbaan.
rette.
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c,fr.m%v±dXr.o,;tcl
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9 r - badpl. bij Rimini. 200 voordelige vak. won
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Well(L) Vakantieweken vqor jonge mensen van 16 tot 23 Jaar met halen
.en brengen en dagtochtennaar Duitsland en België. Ook mogelijk In
Bfoepsverband.Pr.js vanaf/180,-per persoon par week.
Vnwg proapectual
Telefoon 04783 2047

-1246.
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Dorpsstr.lB. Wiilre. tel. 04450-1286.
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|f) m siwr ;te huup. nieuwe bungalows aan
»«• voordelige prijzen
bulten
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Import en dealer van 12 bekende merken stacaravans. Ruime keuze in
gebruikte caravans. Inruil en financiering mogeliljk.
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ST JAKOB

partementen Verhuur Hotel Vljlerhof verhuurt appartementen, zeer gunstig gelegen met prachtig Uitzicht in
Zuid-Oosthoek van Zuid-Jmburg. Vijlen, gemeente
Viitpn
Vaals
Priizen OD
aanvraaa Hilleshaaérweo
op aanvraag,
vaais.rrijzen
rtlliesnagerweg 2 Vijlen

■••■<

kamers v.a. ƒ232,- p.w. Voorzieningen: bad!
toilet.verw.zwembad.tennisb.enspeeltuin.ini.
Mevr. Meerman, Mercurius 31, 7131 HS Lichtenvoorde. Tel.
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lel. UtlOl- 1 rt U.

stenen

de kanthoeve.
vak. bun g .,ow.v.2.
9 ' oe kaSli "ou<:he, t.v. etc. etc. (vol v.
12-26/7 as.). Restaurant, supermarkt, zwembad, kantine, speeltuin,
. ~'- campingprogramma etc. Kampeerterreintjes voor sta- en toerearavans.
'*'
RUST. MATUUR. RUWT!
• fbMero<lßwn kl|Ken. 04924-1307.
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Zuid-Limhura
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Bakal
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HOTEL VIJLERHOF gelegen in mooiste gedeelte van
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Luxe tourlngcarreizen. 14-dgs.
reis. appartemenlenhuis Eurovil'
luxe 4-5 pers. app. en 1-en 2-pers. kamers ter beschikking zijn.
Prijs f 840,-voll. verzorgd mcl. reis-en annuleringsverz. Vertrekdata 17
april. 1-14-29 mei. Inl. Mevr. Meerman, Mercurius 31 7131 HS Lichten■'voorde. Tel. 05443-4094.
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voorseizoen ƒ 195., hoogseizoen j 215.-p.w. Tol. 04406 -12095
b.gg. 13137.
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5-DAAGSE VOORJAARSREIZEN naar Valkenburg voor ƒ 255.-p.p. tussen 11 en 19 april. Inbegrepen voll. pension, halen en brengen, 3
bustochten, kien-en feestavond. Vraag voorjaarspakket. CLUBS extra
korting, vraag Inlichtingen. HOTEL P. HERMENS, Neerhem 61.6301 CE .
■a.n.w.b.
' WLKENBURG LB ' Tel -
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BOND&HO
lEL STEVENS, BROEKHEIVI 33-35
Valkenburg aan de Geul. Wilt uln alle opzichten een geslaagde vakan. «97 Kom dan naar ons familiehotel dat bekend staat om zijn prima keu; ken en gezellige sfeer, net ietsje beter. Voll. pension vanaf | 45.- p.p.p.d.
°"
-: Tel- 06 12348 - Uw O"»-™ Z|I" K - Vae s' ra e wc - WBS "» h °'- :.■.■;
valkenburg (l>. hotel „philippens-, Oaeihemerweg 4.
voor
2
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Twed£

, ; verzorgen. Pr. ƒ 300,- p.w. Brieven: Y. Roode
weg 10,4411 SC Rilland.
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met bereidheid 2 poezen, schildpad en wat Dlanten te
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H

111
'

■

■

*

«*

ten zuiden v.d. Dolomieten, Italië. Keus uit 280 voll. inger. vak.won. Ook
hotel-en pensionace. Nog. won. tot 12/7 of 19/7en na 31/7. Inl. res. en
prosp. Bur. "Valsugana", Gasthulsln. 54c. 3817 EP Amersfoort. Tel. 033- '
12716.
r—
Aan AoV. zee div. badplaatsen tussen RAVENNA en RIMINI. T.h.
comf. vak.won. 2-8 pers. Keuze hoogseiz. Inl. en tel. 01899-17193
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menten! Informatiepakket (met kleurige' folders, totaal
pagina's): VVV HET GEULDAL. POSTBUS 820
u, TEL
iel, U4IUO
6300 AV VALKENBURG
04406-13364
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u alle? vindt voor een fi J"e vakantie: een prachtig
K
landschap,
bezienswaardigheden en vermakelijkheden
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HaaiTKtprln Th. stenen vak huisje: 1 km. van bos en strand: alle
nddniileUß comt. aanWi
a
weekends
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00 w
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miaweek. TM. 01115-2242
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Vraagt prospectus. Tel. 03429 -1500.

tel oii7». 129». Mees.
lulo e"ike badplaats van Ned. Mooi vrij
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SCnepen.
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v.v.v. cadzand.
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Kan het maltkpliilroO
makKeiijker?

VAREN OP DE MAAS

VAKANTIE.
33^ Be fi!.Artennen. DAT 18 PASrtabele
ass
fcheoen
hÏÏSS
r?°Z^^°
MeeOS Vanat 450.- p.p.
Voll. VerzorgdP mcl.
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boot.
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Sfeervolle rekreatiebungalows. VOOT 4-6 perKomoleet inaericht
koukon
sonen
&onen. rvompieei
open Keuken,
ingencni. Met nnsn
OOUChe/tOllet,, 3 Slaapkamers, k.t.V. Met verwarmd zwembad . (1/4-1/10), zonneweide,
speelterrein. Jachthaven dichtbij. Inl. en dok.
Buitenplaats Yerseke b.v., Postbus 235,3740 AE
Baam, tel. 02154
11241. Buiten
02154- 13512, 02154 11426.
„,
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TE HUUR IN YERSEKE
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Recreatie-Oord Montana Beekbergen voor uw vakantie of week-end met
tent caravan of in ean bungalow, gelegen op het mooiste gedeelte van
de Veluwe. Kamperen: Jaar-seizoenplaaisen of per week genieten van
een fijne vakantiesfeer. Spec. pinksterarrangementen. Bungalows:
speciale voor- en nazomertarteven paas-pinkster arrangementen vol

040-110101.
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In de buurt van Bastogne aan
rand van bos zeer mooie 7-9
Pers. VILLA voorzien van alle comfort met tennisbaan
te huren. Juli, augustus. Tel.
.
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luxerekreatiebungalows
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vraagt kieurentoider.
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alle kamers bereikbaar m. lift. Vele met privé-douche en toilet, optimale
verzorging, speciale weekarrangementen van zat. tot zat. v.a. ƒ325.°Paanvraag. Tel.
Bondshptel, lid Horecaf.—
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Zl'"T?Fam.T,
BENNEKOM.
Hotel"ï
Pension Keltenwoud. Dikkenbergweg 28. Thans

en natuurliefhebbers.Elke b ungalow vrijstaand op
min. 1000
eigen grond. Voorzien van tvo v en zeer luxe
jchling. Verdere faciliteiten: kinderzwem'bad.'s'peeltuintle win! :? c?P' e-Het park sluit aan op 1200 ha bos en heide. Het'
0
9 e°Pend Ook weekend-verhuur. Vraagt kleurenWde,-bij: Het Zulderveld
Beheer b.v.. Wittemenweg
jAjgiTTV Geesbrug. tei.Recreatief
05249-350.
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Midden in de Vel. bossen biedt u bungalows m. alle comfort.
Hoogseiz. UITSLUITEND half pension, huur
maalt, f29 50 of
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verwarmd zwembad,sauna,tennisbanen,
kinderboerderij restaurant bar etc Uw eiaen luxe 6 oersoons
bungalowmet open haard, CV en kleuren tv. Extra lage voorjaarstarieven. Boek meteen of vraag de kleurenbrochure:
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BEEKBERGEN. Nieuwe kamers met douche/toilet. Dichtbij bos en
zwembad, prima keuken. Voll. pension va. f 39.50. Vr. kl. toider. Hotel de
■■
Zwaan, te 1.05766-1393-
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gj12.7296 b.g.g. 7209. voorhuifkarvakan.ies
tei, 05212-7209.
Th zeer luxe stenen 4-en 7-pers. bung met cv tv in
O
Park Het Zuiderveld; park grenst aan 1200 ha
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park BURGHSTEDE vlakbi, mooi
strand,bos en duinen. Met overdekt
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voor hotels, pensions, zomerhuisjes en camPings; uiteraard uit- en muisprogramma. VVV-kantoor Mont-
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Op dit park verhuurt St. Vac.vreugd 30 bungalows
6- en 8 persoons bungalows in een park met vele
mogelijkheden, o.a. een verwarmd zwembad,
kleuterbad, ponybaan, speeltuinen etc.
■•
Vraagt folder.
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Vakantiehotel "DE INSTUIF"
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toilet en balkon, gr terras, prima keuken, ruime parkeergeLh. Pensionpr
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ÜISO D.D.o.d. Tel. 05996-2205.
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»an een rustige verzorgde vakantie in de onmiddellNke omgeving
»an bos en hei. groot terras achter het hotel. Kamers m. CV. en eigen
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Sfeervolle behuizing (voldoet aan de gestelde eisen),
mktXaUSa 9°ede keuken, douches, desk leiding. Inl. en prosp.
unCVEnc DIMC
nu.CïC UC WJir, Gemeenteweg 362. Staphorst Tel. 05225-1876
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Bnllan gelegen luxe boerderij met
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' SLENAKEN Lb. voor een rustige, onbezorgde vakantie, tegen
redeiiikeprijzen, hotelbergzicht. mi.04456-287.
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°mg. RUSSEN, t.h. zomerhuisje met verw. en t.v.. 4-6 pers. Geh. vrijst.
in

i ftIIUfCQCMECII in OOSTMAHORN, zeer luxe, 6 pers
LHUHVCnomCCn
vak-bungalows, v.v. alle coml. Huurpr. v.a. > 375.- p.w. Inl. 010-364272.
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Te huur een volledig
DMMPM
u l u
omgeving, met bi| het

Uniek gelegen tussen het IJsselmeer (direkt aan het strand) en
de Friese meren, dus schitterend viswater, luxe 6-pers. bungalows. compleet ingericht met kleuren tv en verwarming, er is
een overdekt verwarmd zwembad, sauna solarium, restaurant.
wmkel. speeltuin, recreatiezaal. jachthaven (met ligplaatsen
avol boten te huur). In het hoogseizoen diverse georganiseerce aktiviteiten voor ven speciaal voor uw kinderen. Vraag
inlichtingen en een folder bij:
BUNGALOWPARK ISELMAR, PLATTEDIJK 39 TE LEMMER. TELEFOON 05146-2575
-
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in tton
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ongerept natuurgebied. Dichtbij Duitse Eifel en Belg
Ardennen. Prima accommodatie. Inl VVV Noorbeek.
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Gelegen in het Friese merengebied biedt vele mogelijkheden: Zeil-en
Kanokursussen (mcl. windsurfing). Schoolwerkweken en zeilkampen.
helstochlen langs de elf steden, polsstokspnngen en wadlopen.... da's
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Vraag documentatie, ANWB-Bondsiachtverhuur
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STICHTING VACANTIEVREUGD

WATERSPORTCENTRUM "DE FLUESSEN"
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9'oepsakkommodaties.
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Groots recreatieterrein gelegen in de bossen, met
62 vrijstaande bungalows (4-en 6 pers.) met modern
comfort. Grote camping met uitst. sanitaire gebouwen - oa - ook een 9root verwarmd openluchtbad
aanwezig. Vraagt folder
.
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zwembad, kampwinkel, kantine, camping
gesch. v. gezinnen. Tev ; verhuur v 6 pers bunoalóws
:
F "DE OUDE
Z. BROUWERIJ"
■
Hotel Pension
Anne-1782. biedt u een prettige vakantie
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VAKANTIE IN
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bungalows.

Kantine en kampwinkel aanwezig.
Vraagt folder.
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STICHTING UAt/AMTICUDCIirn
VAKANTItVHEUGD
Kerkplein 11, 7731 CS Ommen.
Tel. 05291 -1103
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bereikbaar, maandag t/m vrijdag 09.00-12.00,13.00-17.00 en 1900-21 00
uur. Zaterdags van 09.00-12.00 uur
-

COmlOrtaDele Vrijstaande 4- en 6 pers. Stenen
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NIEUW! HOTEL RESTAURANT "JONKERSHOF",
Smilde Dr. Voorz. v. alle comfort. Solarium, rustige

vakantiezeiltrips naar oa Engeland. Schotland.
Skandmavie. Boston USA. Spitsbergen, Middellandse Zee. Kanarische eilanden. Vraag vaarplan. Ulterwelllngerga. Tel. 05153 372-ot 382

(Twelleaea)
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GULPEN (L) BUNGALOWPARK EUVEREM

Oosterbeek
-

VLEDDER (DR). PENSION „BRINKZICHT" b.cdl in bosr,|ke omg voll
pension aan. Prima verzorging. Prettige sfeer. Ook geschikt voor
gezelschappen, vraag prospectus, j. veenstra. Brink
6381 be vied-

Tl
Bondsjachtverhuur
„

11-17. 858, KG Eiahulzen. 05,40-2525 erkend NEVEP.d. er
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Amsterdam.Tel.o2o-920929.

HOMMELHEIDE Z.L.

UW VAKANTIE ADRES. NATUURUJKWOOI VELUWE,
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ïlhuur kompleet ingerichte prive-won.ngen.

ITWI 11-JTI

04499-2900. Ideale gezinscamping. Ruime slaapplaatsen. Zeer goede
sanilaire voorzieningen. Kantine, kampwinkel. natuurbad, roei- en
visvijver, speeltuinen, trampolines, midgetgolf, botenverhuur innemingen
Inlichtinaen
en boekingen mat/m vrii0^..^.^»..,«««■
11 00-1600 04499-2000

lu,te caravans op Veluwe ANWB-camping
s Roisburo
08870-4844.
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Vraagt uitgebreide streekgids bij
wv-nunspeet, tei. 03412-3041
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EUROVAC.

H00,d 5,ra.,45.7921A8Zuidw01de.Te1.05287-1368
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STRAWD BOS HEIDE
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Hotels, pensions. Cattolica. Alasslo. Merano. Schenna. Rabland
oostenrijk: Tiroi en bij saizburg. Duitsland: schwarzwaid. Kamers
m. keuken in Tisens(Nrd. Tt). Tlrol en Schwarzwald. Billijke prijzen. Inl. en
esen - E - •- Koopmanschap & Peters, Hugo de Vriesl. 63, 1097 EG
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banen,kinderboerderij,restaurant.baretc. Uw eigen luxe 6persoons bungalow met open haard, CV en kleuren tv. Extra lage
voorjaarstarieven. Boek meteen of vraag de kleurenbrochure:
8
9 „.V00rburg.
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Maxi 68 en 77, Westerly P.=
Valk/eentour, Hemelum (Frl). 05148-666/782.
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Amersfoort, «e,. 033-30334.
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Een lekker lang weekend weg in
voor f. 170 ■

Noord-Limburg
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comfort, ouderwetse gezelllghaid. 1-3 pers kamers
(cv., koud en warm water), verwarmd zwembad, verzorgde
avonden. Dit jaar nieuw: 2 tot 4 pers. appartementen. 2 pers.
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Havesathe de Havixhorst
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fiets 4-oaagse van 29 iv„ 101 1 auausius grai.s kam D e-en
vraao toider aan veiuwse Fiets 4-daaose. Postbus as. rVio bb in Ede
.groesbeek. Hotel -De woitsberg-, 08891-1327. Tem.
iooo>ha
staatsbos, vr. proso.. ook luxe 2-8 oers. bungalows tB huur
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OISTERWIJK VAKANTIEHOTEL DE WATERPUT

j>«V I

05291-1103

Tel.

R V
& ZOOM
tUUN B.V.
' 1?-i-«:
Willemskade 14, 3016 DX Rotterdam, tel. 010-,,
145044 en Noordeinde 79, 2514 GD Den Haag,
.
.
,
tel. 070-602935. "■
&

'

Een ontspannen vakantie voor het gehele gezin vanaf \ 320.- p.p.p.w.voila< "9 pension, kind. t/m 10 jr, halve prijs. Scheibaan 9. 5062 TM
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centrifuges, kampsupermarkt. Volop speel-
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.

Kerkplein 11, 7731 CS Ommen.
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A
waarbij ruim rekening is gehouden met uw privacy, f
ê V
Alle EurOase Camping Gasten hebben luxe gemak- f
ken binnen handbereik: royale toilet- en badgelegen-

i heid,

STICHTING VACANTIEVREUGD
_—._.._

ruimte. ' n «gen (verwarmd) zwembad en diverse CtX
rê BA|f andere
kl

"

Gelegen in de bossen, voi rwnsion ƒ 275.. p.p.p.w. Kinderen t/m 6 laar ,
|s% korting, van 24/5 tot 28/6 en van ma tot 6/9 mcl. gratis
bustocht, w. kieurentoider te.. 04242 2384.

:'i

brochures aan:

-TRANSKANDIA/

!

-

r m

Kampeerplaatsen voor uw eigen tent of caravan,

k

25 luxe-en 20 vakantiebungalows.
De luxe zin 6 pers. vrijstaande bungalows met cv en
k , eUren-tv. De 20 andere zijn 4/6 pers. en uiteraard
k Prima ingericht. De recreatie-kantine is uniek in
Nederland. Vraagt folder.
■
—,
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i

■
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Vraag inlichtingen

Vak.pension BELVERTSHOEVE OlsterwllK
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Zomerkampen..
nnc arlrpq i<s-

J

JLt

Ik

bij ons allemaal.
Natuurlijk onder deskundige leiding van mensen die
het leuk vinden uw kind de vakantie van zn leven te bezorgen. Wij hebben nog wat plaatsen open.
Belt u even voor volledige informatie. Waarna u altijd
U ,ka r
c5v
trektochten tentenkampen, ruiterkampen, enz. Voor
18 jarigen door geheel Nederland van 1 tot 8 weken.
Wij hebben nog plaatsen open in de diverse Paas- en

T^^^^^^J^SSS!^

P ers
televisieisinallebungalowsenstacaravansaanwezig |r ,

1

op. Dat kan

ƒ"•■)
Op de Veluwe,

fll
yu

straat
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Ruime keuze uit meer dan 100° vakantiehuizen,

BUNGALOWPARK VOGELZANG

ttir&ra
1. Lage
tel. 04259-1282.'
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caravans. Uniek gelegen in bossen, dichtbij water,
en duinen
VantOD uteeningericntopcom
nmrtop
wanaenaun
strand
tot teen ingericht odcoitv

«"

V
Met leeftijdsgenootjes fijne dingen doen, waar uw kind
anders alleen vriendjes en vriendinnetjes over hoort
nraten Zoals DOnv riiden zwemmen trektochten manoem maar

Piewcen

'

Bungalows. Bij EurOasekiest u uit meer dan 500
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strand, zenen, visen
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Reserveer tijdig uw kort kamPeerjaar en seizoenplaatsen,
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Vraag folders, wij zenden ze u gaarne toe! Tel.
04922 -1852. Adres: De Rooye Asch, Haveltweg
59, 5423 W Handel fqem. Gemert)
r-r-. —, :
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paaskampen (s-12/4). zomehkampen
(28/67,8). herfstkampen.Leeftijd:6-12|aar.soorten:kano..strand-,«etspony.-.natuur- en kreatieve kampen. Folder: Stichting Mens en Sa-!
„enieving. F.euwe Gracht 27,3512 lc utrecht, tei. 030-331509.
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IaTS

•

'

idNDERKAMPEN:
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(E'burg) Vakantiehotel "De
Haard" heet'u van
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COSJA BRAVA
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555 -17 dgn

01880-15831.

vol pens

Nu 66k 11a-
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DAGELIJKSE
BUSDIENSTEN NAAR
Barcelona,
Vra 9WU

Costa Brava J 280.- retour. Alicante. Benidorm J 355,- retour.
°

8

leo kors b.v.

Heemstede.Tel.o23-280999 of 288851.
ROSAS. Spanje watersponcentrum Aourlabrava Huizen en aooart met
zwentbad
efcen
aan zeM 100 tot H3O -p
en na 15-08 20% red. Vraag folder ~De 3 Steden", fi7o-666268.
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ZATERDAG 9 FEBRUARI 1980/ HET VRIJE VOLK/i38
PAPENDRECHT, Gr. v. Priris- PAPENDRECHT,
Oosten
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tererstraat, keurige tussenwo- vrijst.v woning met aaiW
ning met schuur en carport, schuur, b.j. 1927,opp

w.kam,'. open. keuken.!

kam.,
badkam.: : >Vraagpr.
ƒ 155.000,- k.k. J.C.. Kool,
Mak.-Taxat. O.G. Oud-Alblas,
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Met grote verslagenheid geven wij kennis
van het overlijden van onze secretaris
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K.J.van Leijden
De crematie heeft inmiddels plaatsgeÈ
SS vonden.
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kamer tussenhuis, luxe keu-

(plavuizen,: schuifpui.
ƒ 180.000,-, k.k. Mak.
kant.'o.g. Er. Lunihg lid NBM,
ken,

-~-=.

Kps.

>

-

; /;,.;.. ~:',.'.

364411 '712935:/
010
R26
01880-21734: •'ƒ'
-

'

R'DAM-ZUID, geh. pand. Bevattende 6 kamers, mod. keuken, ■ nieuw dak. Tuin, Kps.
ƒ 115.000,- k.k.. Mak. kant.
O.G. Er. Luning lid NBM.-010

Tel 076-612298
"
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'

'

' "
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Pers: caravan, Folder én ml. 01666-1897.
Huisjes te huur. Tel. 070/T___
634949. Of schrijf met details
' "
u/
u
•'naar:
.....MfV
A. 0. Sturge. Koningin-■
i'
"egracht 66, Den Haag. Ged. weekend tel. Eng. 09-44 278 785 668.
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koop: alle soorten
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Rozenburg!
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Rozenburg
Hellevoetsluis .
Pernis
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-

:

hoek eengez.
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bezichtiging na tel. afspraak (010-26.96.62),

;
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,010-503066;;
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Bouwsolid b.v.
Bouwsolid b.v.
Bouwsolid b.v.
Bouwsolid b.v.
Drs. van Herk b.v

;

v
:

•

,/;■;
;

v

'V„H
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•

.

dagelijks tussen 9.00-16.00 uur,
.op zaterdagvan 10.30-13.30 uur

:

::

■

!

Graafstroomstraat 35, 3044 AN Rotterdam,
010-152844

■

-'

,

;

Bel voor plaatsing in de woningwegwijzer 010-147400 (tst.lsB)
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-
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overleg.Tel.olo-713153._!.

ROZENBURG. Rustig

7>s\:
,

-

Zuid-Holland

+

-

•.-:

Eikenhorst
■iROCKANJE
TXgevr. in tiet midden des Geschakelde . patic^-bungalands BEDRIJFSRUIMTE met low. Ind.: wnk. ca. 34 2 met,
woning: Min. opp. 350 m 2, b.v. open haard, eiken kkn. met
inb.; app.,' 3, slks.'; ■■> compl.
een boerderij. Prijsklasse
bijkkn.,' garage. _Be^
badk..
225.000,-Tel.
02949-1967.
f
■■■■ ■■-- ■■■. ■•i^y.-i--.,
R4O schut aangel. tuin. ƒ 300.0 UUk.k. Bern. en info: Mak. de WitBEDRIJFSPAND:.
r .opp! te BV., Voorstr. 65, Spijkenis1000/1200' 2 gelijkvloers,
omg. R'dam,: geen erfpacht. seJJÊ.'i9.l.?Ë2:llHl_lßiËBr.o.nr. D 53265 bur.v.d.bl. : J U kunt,uw TIP telefonisch
dagelijks van 8.30
Part. betaalt hoge prijzen voor Opgeven
tot 21.00;,
"20 ' lijnen.
beleggingspanden en:• verh. staan voor' uur.
Bel
WINKELPANDEN in R'dam. 010-11.92.00u ;;■ gereed.
w ;<?
8r.0.nr.D53272 bur.v.d.bl. vJ
-

■ Onroerende goederen
Particulier zoekt voor vrijgekomen kapt. y WINKELPANDEN, ook verhuurd aan horeca bedrijven komen.in aanmerking. Aanbiedingen.' bureau v.d. blad, no. D 58948 PARTICULIER vraagt voor belegging div. panden, ook met
gedeelten leeg komen in aanmerking. Inl. tel. 01804 rR4O
-13758.'V

gevraagd

Laat ons uw PANDEN verko-

pen.V Makelaarskantoor De
Galan, tel. 010 769799. ■ R4O
-

-

m

±

J

Hertzinger Vastgoed R'dam

bv v. een vrijbl. bod op uw OG
in R'dam. 772179 ook's-av. '■■■
Gevraagd te Rotterdam jonge
en oude PANDEN winkel- en

bedrijfspanden.' ■ Direkt. geld.
Transport binnen één week.
133200, (tussen
Tel. 010
R4O
10.00 en 16.00 uuri
-

-«;--,

m

.

>

Witte

BV., Voorstr. 65, Spijkenisse
Tel.olBBo-21122.
R 2f
PERNIS Pastoriedijk HOe".
keengezinsw. met CV en garage. Ind.: wnk.
35 m2
kkn., entree, hal. 1 e et.: 4 slks
waa[v. 2 met dakkap, tlt. en
dch. ■ Souterrain: 3 slks,
badk.,
compl,
garage
ƒ 149.000,- kk. Bern. en info
Mak. de Witte BV., Voorstr. 6S
Spijkenisse. Tel. 01880 •
,21122- : •
R26
SPIJKENISSE
Industriestraat Op industrieterr. gel
nieuw bedrijfsp. Ind.: beg.gr
werkvl.opp. 153 m2, entreeer
bazenknt. 1e et.: werkvl. opp
201 m2, 2 knt.ruimten, kantine,
wasruimte.
CV
ƒ 349.000,- k.k. Bern. en info
Mak. deWitte BV., Voorstr.ft
Spijkenisse. Tel. 01880 ■
21122.::
R2f
SPIJKENISSE Vlinderveen
Nabij winkelcentrum gel. 2ka
mer app. met CV. Ind.: enttet
met parket, et.: wnk. ca. 20 mi
met parket en deur naar log
gia, kkn: met balkon. 2e et
sik. met dakkap., douche me:
wast. ƒ 94.000,- k.k. Bern. en
-

-

±

-

-

-

-

1

+

R'DAM. Pleinweg, uitstekend
onderhouden hoek-portiekflat
op 2e verd.."' grote woonkamer, 1 'grote en 1 kleine sik.,
kkn., douche en balkon. Vr.pr.
ƒ 70.000.- k.k. Inl.: Both
Partners R'dam BV. tel.: 010
;_/
118535. <
R 26

A.C.B. Aannemingsbedrijf

~-,.>

..*'

'

aangeboden,

.

.

Onroerende

goederen

Schriftelijke informatie wordt op aanvraag
' : ' verstrekt door A
V'/Av;-';':
':

,

b

Bern. en info: Mak. de

m..

-

fiziïkM

Orchidees

-

-

'

Rijksbijdrage voor het eerste jaar".
gemiddeld ƒ1.400,- i,

, :

Drs. van Herk b.v
. ..',i.o.;;;'; . Drs.van Herk b.v.-,
i.o.
Drs. van Herk b.v
spoedig --Drs. van Herk b.v
i.o
Drs. van Herk b.v.
Drs. van Herk
.
.
Drs. van Herk b.v.
leeg
i.o. ;
. Drs. van Herk b.v. ;;';..
.; Drs. van Herk b.v.
v
,■ i.0../
mei/juni
A.enJ.Schepi
'
'
'
01860-4100
;.
direct ,
A. en J. Schep
y i.o. ;,;A. en J. Schep
.'
\ A.en J: Schep,-.,'
direkt
«;.!ij
Pronk
Adviseurs
•
'-V
■.;>
010-765422
.
Pronk Adviseurs;
. Pronk Adviseurs'
;
'~',.
: Pronk Adviseurs;;., ..'
. Pronk Adviseurs ,
:
.;:

•;

=-.

:

direct

i.o

'

x

appartement
appartement

<

,

'

;

-

Jaarlijks te betalen erfpacht gemiddeld ƒ1:450,-

;,

■

:

,

■-

-.

~..,,

4 x
x
x x .
woonhuis .
x ;:4x ;. ; x■,
woonhuis ;V
x 5 x x x x
schakel/herenhuis
7, x .x x
'
,
woonhuis «■'
x
4 x
x x ■;;
2 onder 1 kap >'' s
5, x
x
x x
drive-in woning
x 5 x
x x
schakel/herenhuis
5 x . x x
x
hoekherenhuis
6
x
x x ,;
etagewoning,:
x
x x
;; ."4,x
parterreflat

appartement,.

'grond in erfpacht

..

~,.

~.

'.'

>';i

...

'

-

-.

,

eengez.woning

tussenwoning
half vrijst. woning
tussenwoning.
appartement"

|

•

<.

....

...

"■

f 128 000

, .

Balkemao.g.

x

,

.

Balkemao.g.

V;

ESCH VASTGOED b.v.
vraagt in R'dam te koopwöonhuizen, jong of oud, leeg of
verhuurd (direct contant geld)
Tel. 010 768822, na 17 uur
.
;
010-377178. .
R4O
BELEGGINGSPANDEN
te
koop gevraagd, eventueel met
gedeelte, leeg. Almaco 8.V.,
Mathenesserlaan 220, Rotter'
dam. 010-770277,.
R4O
ROTTERDAM Gevraagd heel
pand, • waarvan een : etage
R4O
leeg. 010-552369.
Te koop gevraagd, PANDEN
met gedeelte leeg te Rotterdam en omgeving, vlotte afwikkeling, tel. 010-137111 of
■'■' R4O
078-138759. .
Te koop gevraagd, PORTIEKPANDEN en winkelpanden in
Rotterdam en omgeving, vlotte afwikkeling, tel. ■ 010
137111 of 078 -138759. R4O
VAN

Koopsom vrij op naam vanaf

Balkema b.'g.\7Y

-

••':

Rozenburg
's Gravendeel
Vianen..-'..
Rotterdam"

informatie£&ss
ADRES '

MAKELAAR/ .
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Rozenburg
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gesit"

hoekp. met cv, tuin en veel extra voorz.,; bwjr. 72 Ind.
L-vorm. ■ woonk.. met open
haard, keuken met massief
Merantie mr., 3 slaapk. badk.
met ligbad, zolderk. Koopsom
ƒ 159.000,- k.k. Bemid.: Mak.
vd Hoek bv, lid NBM. Oostvoorne,tel.olBBs /4000. R26
ROZENBURG, Gunstig gesit.
-hoekwon. met cv en o/h Z.
gelegen achtert. Aan voorz.'
brede groenstrook. Ind. o.a.
L-vprm. woonk. met' plavufzenyloer en thérm.
begl., open
keuken met plavuizenvloer, 3
slaapk., "doucheruimte, zolderk. met dakkapel. Vraagpr.
ƒ 155,000.- k.k. Bemid: Mak.
vd Hoek,bv. lid NBM, Oostvoorne.tel.olBBs 4000. R26
R'DAM,/ ;Dorpsweg,»- leuke
4-kamerflat. met moderne
kkn,, douche en balkon, gelegen op . 1e verd. - Vr.pr.
ƒ 76.000,- k.k. Inl.: Both .
Partners R'dam BV, tel.: 010
vwuj.'
;■"..■:'', ■ ' ■' R26

.
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hoogte ca! 8 m Locatie Rotterdam-Zuid, Rhoon, Hoogvliet.
Inl.: Zadelhoff Rotterdam, tel.:
'
'
.
010-366466.
R4O

,-

..-•'••

„,3i/-;•

'

.•■.;-.

m? . kantoorruimte. : Vereiste

op de hoek Vlaardingerdijk-Burg. van Haarenlaan
te Schiedam

-

traat 3 kamer app. (toplaag
met CV. Ind.: wnk. met open
haard, kkn., 2 slks. waar». |
met balk., douche. Bergr in
de-onderb.; ƒ 76.000.- u

-

DRIJFSRUIMTE met evt. gai
ragefaciliteiten en evt. ca. 250

'■

■

4°
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■'-'■i-u

&im^ -■:'■:•.■'■'■■'
:

onr. goed

010-770498. '-.
R4O
Te koop of te huur. gevraagd
ca.' 750 a 1.000 m 2 . BE-

bel
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Bel

' verhuurt zorgvuldig geselecteerdeVil-" ■'
la's en huizen aan alleFranse kusten
;.'.';■ i ■/>; -; ï-;'"i ''ï' "■"'.: : ''s

HELLEVOETSLUIS.

rasapp. flat met eigen cv o j'
en fraai uitz; o/h Haring'!,
Ind. woonk, met alum. scha
pui naar terras, „open" kl
ken met L-vorm.
badk. met ligbad en apan
douche. 3 slaapk. Vraaon
ƒ205.000,- k.k. Bemid: £
vd Hoek bv, lid NBM, rv
voorne, tel. 01885 40qg rj.
HELLEVOETSLUIS. ÈèiTj;
'62 geb. hoekwon. met cv»,
tuin. Mog. voor het bouwe»
van een gar. Ind. woonk.,
kej!
ken, 3 slaapk.; doücheruimt»
vliezotrap naar ged. beloof
bare 'zolder.
Vraaon,
ƒ 138.000.-kk.Bemid: MaUi
Hoek bv, lid NBM, Oostv0o;
ne, tel. 01885/4000.
jjï
KRIMPEN A/D IJ.,
laan 26. Hoekh. m. garage e,
besloten tuin op Z. Woonk
met parket en granol. Keuk j
slaapk., (oorsp. 3 kmrs. )zs.
der ingericht als complete
bil
jartkamer. cv. Bijzonder gm
onderh. thermop. begi.enge.
heel geïsoleerd. Eig.gr 241
m 2. Prijs ƒ T89.500,-k.k.iit
Bureau Drs. H. v. Herk mak
og. tel. 010 503066* of 0180?
-10000* Vraag onze woning
lijst.: Kopers betalen gejj,
courtage. ■ w
rjj

"

=-

eU

■.-■.'''■■'■..,

R26

-1566/

-

-

°"-

-

Rust en ontspann. in gezonde omgeving. GasthofPension „Haus Tebbe", Endorf, Drubergstr. 1, D492933/3124. 5 min. v.
5768 Sundern. Tel. 09
bos. Mocie wandelweg. kam. m w/k wat, cv.
etagedouche, uitgebr.. verz. • uit I eig. slachterij,
poodeba-'
' balkon zonneweide Overd. zwemb.
| Cten IH dOfp. V. P . DM 28.-.
■,'./.■'!■■

SSe

~

m

li^J^™^S l !SS^S*IiTS. uw bv.
S nev.enB :' n,ngenlaan_
20,
x^ãÊiï%iï^B&<
3953 BR MAARSBEHGEN,
%S'£iï
SÏÏ&
tel. 03433 428.
,

■.

fIS

woönC

w.kam.,
ken.;, 3 : sl.kam. , en dou™.
Vraagpr. ƒ 230.000,- k.k;S
Kool, Mak.-Taxat. O.G &,;
Alblas, Tel. 01649
S
OUD-ALBLAS, IrenewêlPj
royaal herenhuis, helft j,,
kap met garage, flinke acht»,
tuin, voorz. .vrij : uitz. («?'
L-vorm; w.kam., mod.
uitn.
bouwde keuken, 4 ruime si
en
kam.. "badkam. Vraan«;'
ƒ335.000,-: k.k.. J.C. kÏÏ
Mak.-Taxat. O.G. Oud-Albi»
Tel. 01849-1566.
-5

Prima verz.
royaal woonh. met cv, aanr
géb. berging en achtert. O/h
36
Z. Ind. L-vorm. woonk.
haard, deur
2 met o.a. openopen
naar terras, ged.
keuken
Mak. de Witte BV.
met complete luxe Keiler mr;; info:,
65, Spijkenisse. Tel
3 slaapk., badk. met ligbad,- Voorstr.
FH
zolderk. Vraagpr. ƒ 220.000,- 01880-21122.
Molenlaank.k. Bemid: Mak. vd Hoek bv, SPIJKENISSE
lid NBM, Oostvoorne, tel. Nabij centrum van Spijkenisse
. . R26
01885/4000.
gel. zaalruimte. Geschikt voo
vergader-, bedrijfs-, winket
HELLEVOETSLUIS. Goed on- recreatie-.',
of opslagruii*
derh. woonh. met o/h Z. gesit. ƒ 135.000,- kk. Bern. en info
achtert. Ind. woonk.
34 m2,
de Witte BV., Voorstraa
ged. open keuken. Verd. 2 Mak.
Tel. 01880
65.
Spijkenisse.
slaapk., grote doucheruimte.,
■■«-■
R26
Direkt te aanv. Vraagpr. 21122.
ƒ:149.000,- k.k. Bern. Mak vd. MIJNSHEERENLAND AveHoek bv, lid NBM, Oostvoor- ling Goed onderh. hoekeenne,tel.olBBs/4000. ,'.,R26 gezinsw. Ind.: wnk. 26 m!
met eiken mr.en
CAP. A/D IJ., Capelseweg openeetkkn.
1e
et.: 3 sfe
div.inb.app.
138. Woonh. m. kan136
zldr.overl., si*
et.:
badk.
2e
toorruimte. Woonk. m. parket, ƒ 205.000,- k.k. Bern. en toto
moderne keuk., t moderne Mak. de Witte. Voorstr. 65
badk., boven 5 slaapk. KanTel. 01880 ■
toor: diverse ruimten ±40 Spijkenisse.
B«
21122.:
m2. Eig. gr. 292 m2. Thermop.begl. aan gehele voorzij- ROTTERDAM. B. Jungeriusde, achterzijde, boven. Prijs straat 38b. Gen. verb. app
ƒ 260.000,- k.k. Inl. Bureau Ind.: 2e verd.: woonk. 10.4C
Drs. H. v. Herk mak. o.g. tel. m., open haard, luxe keuken
010■-• 503066*. Of 01807,- 3e verd.: slaapk., badk. me:
10000* Vraag onze woning- ligb. en douche en 2e toilei
lijst!! Kopers ■'■ betalen geen Vr.pr. ƒ 85.000,- k.k. 010 •
courtage.
,'
.-R26 ,863513.
J»
BELEGGINGSPAND . Taan- R'DAM-Z. Putse Bocht goei
derstraat 14. Netto huuropbr. onderh. vrije boyenwon. besi
Vr.pr. uit gr. woonkam. m. eiken plap.j.
ƒ7.049,40
ƒ61.000,- k.k. .BV Centraal fond, keuken, 2 sl.kam. elk?»
Makelaarskantoor CMX; Rot- 4.50.' toilet badgelegenh. e<
-R26 rondom zonneluifels. Koof
terdam. 010-135385.
01890H.I..AMBACHT, Aantrekkelijke som f 86.500,- K.K. Inl.
,-■'..
■'J®
hoekw. met garage op 200 m2 6857eigen grond. De garage is mo- R'DAM-Z, Moerkerkestr., t»
menteel in gebruik als kan- venwon. • best. uit woonka»
toorruimte. Geheel voorzien m, bar en verlaagd plafons
van CV. Verkeert in uitsteken- skkam., keuken, toilet en zot
de | staat van onderh. Ind. derkam. m. berg. Vraag?'
woonk. keuken 3 sl.k. mooie f 62.500,- k.k. Inl: O 1890;
Jji
badk. vaste trap naar 2e verd. 6857.. .:■•■.■■--■■■
waar grote sl.k. met dakkapel R'DAM-Z, Landmanstr.,n*
en veel . bergr. Vraagprijs recent opgekn. benedenwor
ƒ 189.000,- k.k. Inl. won. bur. in. goede buurt. Koopso r
I Jsselmonde tel. 01858 6577. ƒ 69.000,- k.k Inl: O 1890;
j?
SCHIEDAM, Heinsiusstr. 49, 6857.
zeer luxe 3/4 kam: flat op 1e R'DAM-Z, Moerkerkestr, ap(
etage. Kam. 9.50 x 4 x 2.60 m
halve j zolder, best. u
met parket, schouw met ma- woonkam.,
sl.kam., toilet«
jestueuze, haard, eiken keuk.
en ruime zolders
met inbouwapp.
plavuizen, douche
Koopsom ƒ 52.500,-1»
mod. badk. met ligb.,-2 sl.k.. kam.
jg
;■
01890-6857.
kelderberging.'. ~,,,, Vr.pr.
Adam*
ƒ 117.500,- k.k. Oplevering in R'OAM-Kralingen.
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'ROZENBURG.

VAKANTIE IN HET ZONNIGE FRANKRIJK^

—i^—

■-.-«'■?

'.

:,,,

Huur een zeer luxe 4of 6 pers. vrijst. villa of bungalow in ons'
nieuwe 33 ha grote villapartk LE CHAT te Ecuras in Midden
Frankrijk. Het gehele jaar geopend.. De Charente. de mooiste
p,-ov mgt 2600 zonuren p.jaar. is slechts 925 km van Utrecht
verwijderd, waarvan 800 km autosnelweg. Het park beschikt

T^TT
Boenlenjpension in Hoog-Sauerland heeft nog kam. vrij.

.

MIa »iw

;

■

-

~;.,..■,
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%

Voor een rustige vakantie verhuren wij motorkruiser
op de: FRANSE KANALEN IN DE WIJNSTREEK BOURGONDIÉ. Chartervaart Bourgondië. Mad, Curiestr. 27.
'■-■
Boyenkarspel. Tel. 02285-12219. ■■''•.
'

;^^^BB

mm^Êm

;-

begmt met het aanvragen van do Caravans sur la Mer brochure
vol mogelijkheden in M-Z-Frankrljk. o.a. aan zee. Bet ou 04255s
■; • 2747 of schrijf aan Postbus 78, 5080 AB Hilvarenbeek.

Goed inger. huis, kam. bijna all m. dOUChe/WC (OOk
1 pers. kam.). Recreatiezaal m. open hrd, afz.
eetkam. {TVl,' gde verz.l eig. Slachterij, centr. ligg.
Vlak bij Stari, OVerd. Zwemb. en Skilift. V.p. DM 28.tot 32.-.. Tel. 09 492974/333. Karl Schmidt. Leissestr. 1. D-5948 Schmallenberq-Fredebuja.
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hors). Kleine, gezellige,. OR.IE STERREN-camping 0.1.v. Ned. Dir. Bar.
petit restaurant, winkel, zwembad Visgelegenheid OOK: TE HUUR: Voll

*»*»■. 4«■

\

-

/

■■-■-

■
■
7|| .CD A»|KD| |(C Vallei van de Lot. CAMPING "LE CH'TIMI".
inNimniun
-te TOUZAC (40 km. ten westen van Ca~«.■*.
:
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'

w MI

492961/545.'

'
~
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'

ont,pann . ? Modern-boerenpenslon in
Hoch Sauerl.. vlak bij Brilon. rust recreatiezalen. SlaoWerij. erk.
hjke
V.p.
keuken.
DM 30.-geen bijk. kost. pens. Gerhard
9»da.
Pape D-5790: Brilon 8,. Scharfenberg. Mittlere Sb. 11. tel. 09-

''

-

364411
712935
01880
■■•> ■'-■ : R26
21734.' i
Vraag gratis FOTOWONINGKRANT HoekseWaard. Huijzer Vastgoed Strijen 01854
' R26
1844 ook's avonds.
Kikkerveen.
SPIJKENISSE.
zeer gunst. gel. 6 k.won..
ƒ 159.000,- k.k., ; 01880
■■-■'■ R26
■
13416.
OUD-BEYERLAND Dijkhuisje
met i tuintje - bij
viswater
f 84.000,-k.k. 01877-2536.
/

-

schwarzwalo in Hoog Sauenand 600

-

JH k
Annevillelaan 101
k Vw/ >,4 4851 GB UlvenhOUt

_'1

StaatelljK erK.
RneippKuurDaapiaat»
sta.iellllt
erk Kneiookuurbadolaata
.■ jn Hochsauerland (331 843 m)
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berghotel
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OUTWARD GOUND HOLLAND

S=*J

certs en dlv - evenementen. Grote keuze aan, kamers,
vakantieappartements, vakantiehuizen. Inl. Kurverwaltung-Verkehrsamt D 5787 Olsberg, Te 1.09-492962/1491

„„„„,„

-

HOTEL SCHEUERHOF, D-5521 Bollendorf,. DuitsLuxemb. natuurpark. Eig. A. Böttcher. Tel. 09496526/395. rust centr. Tigg., kam. m. douche/WC.
gedeelt. m. balkon, ontbijtbuffet, keuzemenu, log/ontb.
vanat DM 28.-, h.p. af DM 39-, V.p. af DM 47.-. Vraag

119200

~-:;~

■

:,

.

■■■

sa£

Lautertal/vogelsberg.Tel.o9-496643/641.

teLroio)

~~°'
-

.zi\i\ stadswijken een ideaal vakan.' tiegebied voor elk jaargetijde. £ ,
; .
Een bron van gezondheid ook voor U. Het hele jaar
door kuurbedrUf, sanatorium met kuurmiddelen, overdekt golfslagbad (30°), kuur-en vrijetijdsinrichtingen..
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alles
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Gewooneen Tip geplaatst.(Ze komen in huis bij 1.162.500

D-5768

;

kam. v. gasten m, douche/WC. kam. m. open hrd, overd. zwemb. 28 gr.
sauna, solarium en kegelb. ..'• ■ ■ .'■■ ■ . . ■-'.
'■
.■-"-■- :
~7
NATUURPARK ZUID-EIFKL/LUXIMB. OREHS
Vak.won. v. 2-6 pers. mooie. rust. ligg. aan rand v. dorp. Ook log./ontb.
Gün,er Schön M«™'nstr 60 5529
' el
' 09 496566/8563-'"■
'
KrÜcMen"
KniC e
'
.
' '. .
,Hn
c nuoi
RUST unijrHlllllKU
ONTSPANNING
In Lautertal in natuurpark „Hoher Vogelsberg" met typ. middelgebergte klim. op een hoogte V. 450. tot 720 m. boy. zeesp.
zowei in het voor-, hoog-en naseizoen is Latenai een vakoord
waar kind. welkom zijn m. goed geleide Gasthöfe en pensions
met reeïe prijzen. Log./ontb. vanaf DM
v.p. tot DM 25.Kind. reduc. Prosp., lijst van onderdakmog. en Inl. gratis bij:
D-6425
Gemetndeverwaltung Lautertal.- „Verkehrsamt".

■

::'r

:

Gemoed .boerderijpension, rust.; bosrijke ligg.. '3 km

492721/70319,

-

■

,Tel.. 09-492935/696.

Langscheid.

■"•

3 weken met 12 groepsgenoten
samenleven vraagt veel samenwerking en aandacht voor elkaar en kan persoonlijk van veel
.
waarde zijn. vreugde en nieuwe energie bren•,"
-''gen.-'
■ • ■•'■
AtmcwMcM
i
ARDENNEN
'......,,.. /
■'.
.
Van 7 t/m 12 april 1980 :
Kosten ƒ 380,00 p.p. alles inbegrepen

'•'

'

Cornf.
h bos. Ook h.p. „Haus Bergquell" p-5950 Finnentrop I,'tel. 09

-
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dir bij dennenbos, mooiuitz eig. temp zwembad,
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aunoern-Langscheid.
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Programmastart: 21 juni, 12 juli, 2 augustus en
30augustus 1980
■;-;..:,■;..■'....'• .
.
. : : .-.':..»
KOSTEN

';■

''

De reisgids 1980 informeert u over vakantte-, sport- en hobbymogelijkheden.
Prijsopgave van onze hotels, herbergen.
pensions, vakantiewon. en „Vakantie op
-%;«ia]
.
'_
de boerden .
•
ml.: Vorkohraamt dor Stadt
=H=v~i.
'■
p-5778 Meachede, Posttach 1300.
tol. 09-49291/205277.
■.'■''.'."".
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vanaf 15 jaar 't/m ca. 45; jaar. (gemengde
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Meinberg.
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Niet nodig leder
kan zich m
met onze hulp deze
•

DEELNAME.,

|

om 24.-: 0-5778 Meschede-Löttmannghausén, jt',,

STAAT ERK. ,
tUCHTKUUROORO LANGSCHEID
'
:'
SORPESEE
doel v.
en ontspanning in
jÈmJ
gemoed, hotels, pensions en vak.won
J@®mi—
_." lr rT nßiiiM*y
Hnrh.gjanprl
mppr v
aan het
aan
oauen.
i.ci mooiste
iiiuoisie meer
v. noen
x.,-.
Ultgest. wandelweg. in Ultgebr.
bOSsen. Groot scala aan vrijetijdsbested. Voor onze gasten

Ik wou een bod
op mijn auto. '. Sf^fßSv
Dat kwam erg
r. V y
gauw rond. _^^:^j
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wandelpaden, bezienswaardigheden
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PENSION

—-.

haan tal D940 5181/4051
3 i.

'~

„„,,..„.

.'

ÏZZXOS w'"

K

kuurbad, voor reumaliek. ischias, jicht enz.
hotels, pn pensions, vakantiehuizen, boerderijen
voll. pension v.a.-OM 20.-. overn./ontb. v.a DM9.50
WtehHnfltn klwirHifsklen: Verkehraverem

ur.u. U 1...1...11
„waiascniOSScnen
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e,ta^, ak^'minam,n^n:
"NGEN. Tel. 09-492992.1087?^7?
en 2275
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R26
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Tk.a.huis voor recreatie of
permanente -bewoning op
FLAKKEE, 200 mtr. v.a. Gre-"
velingen en jachthaven. Grote
woonk. met plavuizen, hardhouten open trap naar verd.
met 2 slaapk., mod. keuken
met alle app., toilet, douche,
veel extra's. Tuin rïlet blijv. vrij
uitzicht over polderland. Met
of zonder inboedel, ƒ 97.500,k.k.' Tel. 01876,- 324 of 010
"
761071;■
■■.-■'■ R26
geh. pand.
part.
R'DAM Tk.v.
met mogelijkh voor winkel,
ben.verd., woonhuis m. tuin,
komt leeg in mei/juni (event.
eerder in overleg)., 1 e en 2e
verd. zijn verhuurd. Tel. 010
-:■769695.
R26
R'DAM, IJsselm. Fraai verb. 4
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en overdekte twombaden,
w.nwrspon.aagioch.en.
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overdekle en openluchtzwembaden, bootsport
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Ontspanning en wandeltochten in bosrijke omgeving
ca. 5 uur rijden v.a. Hollandse grens

'geboren Overgaauw

in de ouderdom van 74 jaar.
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Vraagt gratis, prospectus nr 5 bij Watertransport. Eendrachtsweg 54, 3012 LD Rotter..:;:,.
dam. Tel. 010 -11.86.60.
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Queras (Michelin-

-

-

Dlxllvèyl\lAi

"

Keuze Uit u Of 10 Claagse
Rijn-, Moezel-en Neckarreizen
rpirpnrl
U
mist al
m-ïtanrl u lusxai
u reist
ai ruswna-u
rust al reizena.
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Sportief aktieprogramma voor mensen die
eens iets anders willen ondernemen en met
een „accu" gevuld met energie van vakantie

-

■

kies dan ook een comfortabel schip en een goede verzorging. De "Mr. Jan Elshout" en de "Mr
Cornelis W. Kroes" hebben alles: royale hutten,
alle met eigen toilet en douche. Twee liften. Een

weggenomen mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder en oma
i'^v^vSlö:
JOHANNA SOPHIA VAN LEIJDEN

<ï

óutwarö böünó holland

Wildwatervaren
trektochten
solobivak
sneeuw ijs rotsklimmen abseilen natuurverkenning
bezinning
soberheid rust
m°!
"■'~ '~

Dekuurplaats
de grootste sport: envrijetijdsaanbieding. •
Laat u zich toch eens verwennen. Reclamefolders geveaover
.;,
alle wetenswaardigheden inlichtingen.
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frankrijk

Franse Alpen
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ALS ÜW KEUS EEN BOOTREIS IS;

3: § Geheel y onverwacht is , uit \ ons midden

I

een begrip!

Teiet0n09.49.2981/1857-2252.
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prachtige

riant landhuis met dubb. garage en paardenstal, rondom
vrij uitz., b.j. 75, opp. grond
6000 m 2, Ind.: living met o.a.
openV haard," luxe keuken,
stud.kam., 4 sl.kam. en badkam. Kooppr. op aanvr. J.C.
Kool, Mak.-Taxat. O.G. OudAlblas, Tel. 01849-1566. R26
DELFT, Hendrik Tollehsstraat
176, mooie hoekflat (3; kamers) op 6e etage, ideaal voor
mensen die rustig iets op willen bouwen, de woonk. is
25 m2., eet/slaapk., slaapk. (4
x 4.30 mtr), doucheruimte met
aansl. voor wasmachine, toilet
met fontein, flat heeft eigen
bergruimte, vr.pr. ƒ 120.000,k.k. Voor ml. Stok B.V. Dorpsstraat 175 Zoetermeer. Tel.
079-168251 b.g.g. 079

comf. app. zwemb. en tennisb. aan huis. villa's en huizen. Voor 28/6 en
na 16/8: ( 350-- ƒ 650.-p.w. Van 28/6 16/8 ƒ 550-- ƒ 1250-p.w Inl.
in Ned. taal: Mw. vd. Doet. Le Surcoul, 83120 Ste. Maxime. Fr. Tel. aut.
°»3394 96" 65'
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VADIS C o»o. M Caravanvorhuur •in Eifel en
.
gebergte. Pb. 19. Tel. 08345.-1673.
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nvier. voor 5 personen.'Alle comfort. Op 4 Km. van St. Cyprion
vooral aantrekkelijk in voor-en naseizoen. Tel. 05750-11594.

bus 14 60/44, D-5790 Brilon, tel. 09-492961/91229
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toeristische mogelijkheden: hotels, pensions,
vakantiehuizen, vakantie op de boerderij, camping,
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Ue\ de auto slechts 4 uur rijden, aantrekkelijke

"

l< 'l'j
-j
*Ifl a a'ayit°«H ß
fr ~-^ggrxg^ËSg^w*^?| i!rlSgsg£fe^^g^¥^fr»:g3g3-sgïïr- z I*7

'

IBySB

—

>

■'

«mweaww»TO«m—

Het 1110016 IV! 10 O C l O G 0 C T 016 10l

i!

°°°°°

■:■..-.,".

',;

Lint

w ANVf

■-jyeaiag

»

*

L

'-''

>

een hoogte van 843 meter
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Geniet van de unieke sfeer In ons 300 jr. oude landhuis omringd door de
prachtige natuur van 2.W. Schotland. Log. met ontb.. half en vol pens. of
01071-, 24604
. «'"""'«"-"«"«^"9«'-'n'-05993-4544
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Antwoordnummer i4.3000cc Rotterdam. Beioio-141522
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Stuur na,am enadres tnëen.open ongefrankeerde enveloppe naar\
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Wales. Inl. en brochure: Palthor Holidays 8.V., van
' '
893,1061 BJ Amsterdam Tel. 020-442161.
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il Gerrit Doustraat23. c 3 ' "■-. -'
S. | Correspondentie adres: Hoórneslaan 616,
S: I 2221 GL Katwijk
•.■ MS"?.
S 1 De overledene is opgebaard in het Rouw-'
I centrum Van der Luit, Willem de Zwijger£»: I laan 179, Leiden.
2'
Thuis en aan het Rouwcentrum .
•■•..ƒ■. '■"■geen bezoek
il.
■,-1 De rouwdienst is bepaald op maandag
|] februari.a.s. om 3.45 uur in de Aula van
1 de begraafplaats. i.Rhijnhof" te Leiden,
§ | waarna de begrafenis. aldaar zal plaatsf
m. I vinden. ■....■.■-. : ;,.,-■■..-.-.,'■ •'■■■. '■■■?,■;;,; '■>:;■ ■'■-■;'•
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nS VaKan,ie hoUden OÓg/Ontb.)..
P er
direkt in het hart vd Middenmoezel. Nieuwbouw, mod
Kam v. gasten m. balkon, etagedouche, gemoed
; recreatiezaal m. uitz. op Moezel.
Haus Anita Steffen, Moselstr. 15, D-5553 Zeltingen Tel.

K*W»

1 Leiden, 8 februari
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Uit allernaam:-^(r.'^::^/:
J. M. E, de Lange-Wakka
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Heden overleed tot'onzé diepe droefheid
onze geliefde schoonzuster, tante en oudtante '■~;•: --'.'■• -..'.'•,-•,■
'miï't*
'
,
"'i-K' :"■"- ; .
■■•>.■ ■ -v'
;; ELISABETH WAKKA
'■? op de leeftijd van 82 jaar"
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Hij heeft zich gedurende vele jaren in verschillende functies ingezet voor het werk
van onze partij en in onze afdeling.
Wij zullen dit niet vergeten.
:'
Het bestuur ;' :
van.de afdeling Moerwijk;
N
van de Partij van de Arbeid
Den Haag, 8 februari 1980 j
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Tel. 01849-1566.
R26
PAPENDRECHT.' Paltrokmolen, luxe semi-bungalow met
garage, living met open haard
ca. 65 m2, open keuken ca 20
m2, 3 sl.kam.. badkam., veel
extra's Vraagpr.' ƒ 400.000,k.k. J.C. Kool, • Mak.-Taxat.
O.G. Oud-Alblas, Tel. 01849
-1566:-'■•:->-•• .
R26
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4: sl.- m2," Ind.:

/

hofstr., benedenwon.best.if
voor en achterkant., kei**
en toilet. Koopsom: ƒ 48.500.

Jjg
Mathernesserof

K.k. Inl: 01890-6857.

R'DAM-"
luxueus app., best. uit rui*
woonkam. m: parket en 9
schouw, grote sl.kam., zijkan
mod. keuken, bet. douche" 1
toilet, i Koopsom ƒ 78-500.
,

Jjjl

k.k,1n1.Ó1890-6857.

'

'","-•■

■**

R'DAM-Z, Beyerlandseln,
deze gez. winkelstr. boven*
winkels een fraaie boven*»;
best.: uit een doorlopen»
voor en achter kam. en gro '
Koops*
zolderslkam.
*

J 69.500.-

6857.

.

R'DAM-Z.

k.k. Inl:

01890

Klaverstr.,

Jj

3-ka»

flat m. keuken, douche to*
en dubb. berging. Vraasf
ƒ72.500,- k.k Inl:

6857,

.;'.:,

■;:■/
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SPIJKENISSE Heijerma'straat
Goed onderh. n»
kapp. (toplaag). Ind.: «*
-

-

kkn. met nieuwe mr.en pi*
vloer, 2 slks. waarv. 1 met»
kon, dch. met wast. Bergf-f
SPIJKENISSE :
Madelief- de onderbouw ƒ 77.500,-**
straat
Tusseneengezinsw. Bern. en info: Mak. de
met CV. Ind..: ruime wnk. met 8V.," Voorstr. 65, Spijkenis*
parket, open kkn. met plav.vl. Tel.olBBo-21122.
+

1

-

~,

f
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J^

1e et.: 3 slks., douche. 2e et.:
zldrk. ƒ 146.000,-k.k. Bern: en
info: Mak. ;de »Witte; BV.; TIPS doen het! GEEN W<#
Voorstr. 65, Spijkenisse. Tel. DER, MET ZON OPLAAG^

01880-21122.

-

i

~.^26'

39

ZATERDAG 9 FEBRUARI 1980/HET VRIJE VOLK/

Sexcatalogus

{Qjjs tel;&IÖ)iI92ÖÖ
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■
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|

TELEFOONBEANTWOOR- '
COULISSENTAFEL, hang-,
DERS t.h. en t.k. Otte Electro,
| hoek kastje; dekenkist, secre"re, stoelen, tafels, blokken"s-Gravendijkwal.lol. tel. 010
'■'
RBO
.k, haardstel, tinnen maten,
_
ySnilfcfr § Bereik per gemiddeld nummer volgens WINKELAPAND te koop a.d:
zilveren en gouden voorwer«ïaJuJ Nat onderzoek Persmedia 1977 1.162.500 Schiedamseweg, opp. 160 Ja,' onze nieuwe
pen, karaffen, glazen, tegels,
is
uit!
sexcatalogus
Nu
met
nog
■
mannen en vrouwen ■■-:■
JUiti
schilderijen, veel klein-entiek.
40
meer
2,
voor
informatie
en
foto's!
Vraag
vandaag
nog
kelderruimdem
m2
en taxatie. Antiekte. Opl. in overleg. Vraagpr. ze catalogus aan. Of het nu gaat om pomobladen, Ook inkoop
handel v.d. Nieuwe-Giessen,
pand ƒ 389.000.- k.k. Overna- films, vibrators, jarretels of broekjes met' oper 'Avenue
Concordia . 136,
me inventa ris t.e.a.b. Inl. 010 kruis etc, het staat allemaal in de BLUE & WHITE
138075
740581. -•■■■'/..
RBO catalogus. Zendt |. 2.20 aan postzegels of cheque R'dam. tel. 010
189111-704881.
RB5
Financieringen
op
hypotheken;
en
of
stort
dit
2210396
en
bedrag
postgiro
binnen
Energiek zakenman zoekt
o
contact met bedrijven om als enkele dagen ontvangt u deze geweldige catalo- BERBER KARPËTfËN'iieo'x
gus in gesloten omslag thuis.
230 cm voor ƒ 449. Ruime colagent/vertegenwoordiger op
lectie China-tapijten. ovaal,
te treden. Bekendheid in verrechthoekig en rond. Tapijtschillende branches ook voor Naam:
'
import Van der Kuljp. BergBel 078 -155377 of 078
buitenl. Br. o.ri. D 8220 v.d.bl. - ■ *
weg 212-214-216. R'dam. Tel.
'■
RBO 'Adres:
Afwikkeling bij u thuis. Overname lopende leningen.
RB5
Ie en 2e hyp. tot 360 mnd. Continu Op 25 en 26 april is er weer de
informatie.
!......
.
.
.
Geen
Plaats:
■: --.1.
.
W-fr-r.,.. „IvJJ
L£
teakhouten
ROOSTERTATk:
per
jaarlijkse'
10x
betalen.
BRADERIE
in
r
jaar
Gevolmachtigd
buro.
PoorKredieten
FELS en banken v. scheepsBLUE & WHITE
tugaal dorp. Voor standhouOok's avonds en weekend bereikbaar,
uiken. Compl.: (tafel
ders, ml.: de Waal, Kikker2
Postbus
74
i 5.500» 48x163.-:
ƒ 15.000-72 x 318,janken) van ƒ 1500 . voor
straat2,3l7l GH Poortugaal.
Amsterdam
1000AB
i..
} 7.500 -48 x 218.120 x 308,- Tel. 01890-7485.
ƒ 20.000
f 1090. Ook los verkrijgbaar.
RBO
}
120 x 529,ƒ 35.000
9.500-54x250.CONDOOMS. «
Durex.
H 3 Maritiem, Schiedamsedijk
DIESEL
COMPR.
T.k.
m.
zw.
120 x 759.71 R'dam tel. 330897. Het trefƒ 45.000
Fromms, proefpakket 21 st.
j 12.500 72 x 267.electr.
sloophamer
compr. ƒ11: Betaal na 5 dgn. Man- a Muziekbeurs
3unt voor de maritieme verza380 V
IJsselsteentjes
■..■■:■■■
Tielaar.
zou,
2508
EB
R35
postbus
Tijdens de nationale woonmanifestatie Binnenhuis '80 (van 22 februari t/m 2 maart
82051.
plavuizen. Tel. 01808 -1631.
(deZwijgerl.26c). -i Klïssïek eiëktr. ORGEL. JoDen
Haag
ƒ
Lefopül ANTIEKVERKOOP!!!
]
_"■
In het Ahoy'Complex) stellen
:
RBO
■
hannus H 2, 2 klav. 5 oct. en Belangstelling
Lid Ned. Ver. Financ. Adviseurs
voor.
antiek?
OPRUIMING
PORNO
FILMS
DORDRECHT, op industrie\
exposeren,
vol pedaal. Pr. ƒ 5.800.- J. Vis. Totale leegverkoop wegens
gelegenheid
hun
werk
te
het
te
amateur-houtbewerkers(sters)
in de
P. J. Troelstrastr. 74. Papendrecht
R79 terrein aangeb. bedrijfspand en video alle genres en,nog tel. 010-672556.
RB3 reorganisatie. Geopend.van
en deel te nemen aan een grote wedstrijd met ■-~,».
door
kunstenaars
veel meer doe. Postzegel van
laten
beoordelen
postbus772.
250m2.ini.
RBO
uur tot 18.00 uur, behals
10.00
Intermedia,
1522,
aan
1
PB
ƒ
en
Stereo
PLATENSPELER
bezoekt
als jury.
;
,':%:
ca.
dat
Binnenhuis
gelijkj
AMBTENAREN
212
het publiek
Telef orriscn
Op februari 1980.VEILING Haarlem. Verkoop Kruisweg
electronic Philips ƒ 150.-, ste- ve zondag en dinsdag. Antiekwaardige beroepen,: uw van21winkel-,
kantoor- en be- 44. .
geldlenen
RBl reo tuner versterker 742 Phi- hal Broeresteeg, Broeresteeg
intermediair voor goed%
.
drijfsinventarissen van div.
koop en discreet conti- faillissementen
lips, 5 voork. zenders FM 8. Gorinchem-Centrum. Tel.
DUREX
Geen informatie V.'
PROEFPAKKET
en
liquidaties;
01830-34111.
RB5
nue crediet. Particuliere
contoür-pick-up-tape-LW MW
. werkgever,,
;
S
kijkdagen: 18, 19 en 20 fe- Fromms. In blanco verpakk. SW FM ƒ 300.-, Hl-Fi stereo
Wat moet u als deelnemer doen:
Voorschotbank NKB
Weg. omst tk.
20,
door
van
15
of
storting
ƒ
ƒ
bruari
tussen
1980
10.00
en
f 2.000,-- 24 x 100.- 15.000 180 p.m. rente
cassettedeck
2521
KLOK
N
Philips
in kast, Eil de Boert klok.
t
16.00 uur: Inl. en gratis catalo- op giro 681485, t.n.v. Condex,
36 X 144.- 20.000
vn— i
u levert maximaal drie werkstukken in;
f 4.000,240 p.m.
Postbus 6051, V|aardingen._ ƒ 300.-. AM-FM stereo casset- Weense 2 en 3 gewichten réKok,
De
gus
bij:
7.500,48
x
Veilinghou212.25.000 300 p.m. rente
te portable ƒ 250.-, portable gulateurs
f
antieke stoelders.tel.olo-11.73.55. RBO
vermeld duidelijk uw naam, adres en woonplaats op uw werkstukken; i
j
60 x 236,} 10.000,radio-cassette
AM-FM klok. Broersveld 178. Schie-»
2e Hypotheek
u
en
film
60
Foto
348,x
15000.x
:■• j'
cm.;
groter
kleine
50
50
x
mogen
zijn
Voor
de
BELEGGER.
werkstukken
niet
dan
50
f
100.-.
Portable
tel.
de
.ƒ
dam.
010
264415.
ontvanger,
30.000 ■ 360 p.m. rente
RB5
j 25.000,- 120 X 362.- 50.000 600
geld. met 20% rende'banden LW-AM-MB SW 1-SW
•y ■■<'
p.m. rente Nu uwvast,
j
Film
—de stukken moeten door uzelf bewerkt zijn met b.v. snijwerk of
ment
Boers
beleggen.
2- FM Air PSB. ƒ 75.-. Tel. 010
Geen info bij werkgever
mag
Michel b.v.
u
.
eigen
uw
creatieve
timmerwerk
.
,
brandschilderwerk;
b
Lessen
ook
Beleggingen, Fazant 50. Rid-229953.
RB3
verhuur
':■■-'Gevolmachtigd
"■',■- .:---^ \'
derkerk.Tel. 01804 23840.
. .'•.::■■'■
t; aanleveren;
GELUIDSINBaby-Lem
Intermediair. A::Ï Nieuwe Steen 2,1620
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,
•
omzetten.'
•_■•■ ■
Tevens . veel gevr. Apollo,
technisch geavanceerde
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ƒ 2500,- draaiend te zien. Tel. fabriek Degens, Oostzeedijk
Hollands kruisvoet kabi,r
'
in ZEELAND, omg. T.k.
Aangeb.
leeftijd 18-45 jaar
Rotterdam,
tel.
228-250,
■
regulateurktok
net
en
en
een
RBO
210-655556.
zeer
onbesproken gedrag
110.130 maand, t/m vrijd. Renesse, seizoenbedrijf,
II eethoek Na 18.00 u:
| IV: De DAGOPLEIDING KMBO-ADMINISTRATIE (centrale aanmelding bij: 010-136422)
Partij
2500 St mod. DA- 8-17.00 uurverkoop aan part. mooi gelegen, hoge fiscale Henry
bereidheid vakopleiding te volgen .
01844-1939.
RB5
omzet, boeken ter .inzage.
MESBLOUSES m. kl. kraagje. ■■•■■■•■•■■ •■ '-'
RBO
3 mod., 5 kl., alle maten.
Uw
Vaste pr. ƒ 115.000.-, z.k.o.r. KONSTANZA-ANTIEK.
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«nalle pijp. 5 kl.. ƒ 8.50. Tel. R'dam-Z.
uurloon deeltijd f 13.75tot f 27,50
vrijblijvend prijsopgave.' Tel. grenen meubelen, excl. jachten
21820-11221 na 18 uur. RBO ƒlOO.OOO.010-657711. na 18 u. 188548. kasten en jachteetstellen, biezonder kontanten onnodig
goede overige arbeidsvoorwaarden
T-k-a. SNACKBAR SHOARMA reflecteren. Kps. f 75.000.-te
interessant en verantwoordelijk werk
eiken
vitrinekastjes,
dermeier
met inventaris in drukke win- Pb.Bs2l,3ooBAVß'dam.
■ Postorders '.',
boekenkasten,
linnenkasten,
kelstraat R'dam. Inl. 010
BEVEILIGING IN DE HAVEN:
Wij
RBO Door. inruil verkregen: ADS JOURNAALFILM op super-8 spiegels, en vele ander.
(gen, dag)
EEN BAAN METTOEKOMST» ,
N.C.R. Sweda KASREGIS- „Dè meidagen van 1940" met zijn geopend dag. van 10 tot
tk. HOGEDRUK-REINIGER, TERS, A.T. van Neutegem
u. Ons adres is: Goud17.30
°P gesloten .aanhanger, 8.V.. Vondelweg 109 Rotter- o.a. brand van Rotterdam. sesingel 107-109,R'dam. Vrijtoezending na ontJ-9 a.nw.. f 2900,-. Tel. 010 dam, tel. 010 -11.65.66 b.g.g. Spoedige
010
ƒl5.op postgiro dagavondkoopavond, tel.RB5
vangst
253640.
RBO 01806-5068.
RBO 639170 van Uitgeverij D.P. te -123372.
BiANTwÖORDERS LETTERS/LICHTBAKKEN. ,' Middelburg. Vermelding KA Galerie Cl. de Vrieselaan 100,
fn/TK/druktoets en draadlo- R.L.I. Recl., Teilingerstr. 61, 1800op uw giro is voldoende. R'dam: SIERADEN.- kaarsen
ze telefoon. 01890-6688. RBO R'dam, tel. 010-674604. RBO
RB5.
RBl en goed antiek.
±
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Geld in 1 uur geregeld

1 gratis exp@sitieryimt@S
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Unie Krediet B.V.
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Deelname aandeze expostie is kosteloos.
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02290-33404.
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Rijbewijs
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gebouriêrmèt uw
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Inbraak-beveiliging
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Rolluiken/rolhekken

een collectie kunstwerken.
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J.H.S. Brinkman
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Wegrestaurant
*

f 1000,-Beloning
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monteur die verstand heeft
van mechanikaen
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Flint Amersf oört-C.
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Mededeling
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haven beveiSiginosdlenst
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NASSAUSGHOOL i
1
CHR. SCHOOL VOOR ECONOMISCH EN
ADMINISTRATIEF ONDERWIJS
HILLEVLIET 126a,
TEL.

l AANMELDING VAN NIEUWE LEERLINGEN:
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beveiligingscontpoleurs 1

-

±

':OÈ:i

;

.

1

f

■•

-

-

±

-

■■

±

;

-

■■

-

iniiunmiiiiiiininiiiiimiiinmaiiiiiiiiiunnniiiiiuimniiininiiiiuiiiniiiiiiimiuiuiiniH

-

-

-

23532

-

-

-

.'

JEL.

_

•.:

AdvHteevdters uit toiterJgiii
-.komt u in.Hel trijp W@if tégen.

ZATERDAG 9 FEBRUARII9BO)'HEI'VRIJE VOLK/1

1,

J/i-

f"

1

is

een internationaal opererende handelmaatschappij

•',,

( ,

'-,';:■'

i.V>

j

i,

tel: 010-227655"
openbare

v

'v ■.:

151esurénop2eeh3egraads\' ■■''■]'•'_
i
."/niveau •'■'• "'};:■;,

'

|

[ATA

: '-■;'.-' :
'':-..
V,>;
'16 lesuren op 3e graads niveau*

'

'

'•

.";

scholengemeenschap'

l.v.m. de verhuizing,' deconversie en nieuwe op stapel staande projekten zoeken wij
op korte termijn een ;■'•'■

-

■

.

.

Franse taal en

,

■

II

H.•.

~

|

!v:;r
'i

Inlichtingen worden verstrekt door de rector van de betreffende scholengemeenschap.

".

'

;.

-

2517 KH Den Haag
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|
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vaerneenie noiicruari 1

I

i^Berne^^ez e^en^u s
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plaatsvervanger

;

i

•
•
•
'
.
■
■■
Sollicitaties zonder overlegging van stukken binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad te
zenden aan burgemeester en wethouders (p/a afdeling Onderwijs, Jeugdzaken en Vormingswerk, ka-?
mer 330, Haagseveer 35,3011 AH Rotterdam); zij dienen vergezeld te zijn van een volledig ingevulde staat van inlichtingen. Deze formulieren worden door genoemde afdeling toegezonden op schrifte.
lijk of telefonisch verzoek-tussen 14.00en 16.00uur-(tel.nr.olo-173293).-"'.*:'.-" ;.$?*?":

I

Voor deze afwisselende functie denken wij aan
kandidaten met minimaal een HBO-B-opleiding en
; enige jaren analytische ervaring. Bekendheid met
oa - chromatografie (G.L.C., H.P.L.C.) en de 1.R.;'■'■frar
•'.
\'- : \\
spectrometrie
vereiste.
.'■■:\ '.'";'[ Leeftijd tot ca. is een
;.'
30 jaar. y".'" ■"
'.'./,.'.■:''.. Uw;

|l

.;-

De Rijks-verplaatsingskostenregeling is van toepassing.

'/•

~,.

.':

,vomeren en
•>

H
|j

N.V.BORSUMlJWEHRY.afd.Personeelszaken
Carnegielaan 1, Tel. 070-469660 'jßffl

•
-

8

die zelfstandig analyses gaat uitvoeren van polyhalffabrikaten met behulp van moderne
j.v. .instrumentele technieken.,
■ ■•'•■■■. •'."■ ■■'.■
:'■ Bij J afwezigheid van; de:chef treedt: hij. op als'-.

''.

UH

Wij verzoeken U schriftelijke sollicitaties te richten aan:
'

.

ff

-

ER BESTAAT EEN GOEDE VERHUISKOSTEN REGELING
.

'_..'•'•'„";'

M

'....„•'.
'
kunnen funktioneren.'.
Van onze kant stellen wij een uitstekende salariëring, goede secundaire ~'..'
arbeidsvoorwaarden alsmede een auto van de maatschappij in het vooruitzicht.

j zelfstandigheid

■

/

analytisch medewerker

P

.Wij zoeken COBOL en/of Assembier programmeurs, die met een grote mate van

"-"Op ons modern geoutilleerd analytisch laborato■'■• . rium kunnen wij op korte termijn plaatsen een

"■"'■

§

PROGRAMMEUR

|
\

-

"

-

'-•-.

■

Engelse taal en
letterkunde

.

■■

De afdeling Borsumij Data voert automatiserings projekten uit voor de diverse
dochterondernemingen in Nederland, België, Duitsland. :
'■
In het voorjaar van 1981 zal ons rekencentrum verplaatst worden naar Etten Leur en ■}.
een
te
nog bouwen pand. ...'■.
worden gehuisvest in
V?£'".'.''"
'. Tevens zal dan gebruik gemaakt gaan worden van nieuwe computerinstallaties
- v, J(
''

;.

•

r '

'.

a

leraar of terares
openbare scholengemeenschap
voorv.w.o.,h.a.v.o.enm.a.v.o
"Caland", Argonautenweg 55,

Wij zijn een internationaal georiënteerd Nederlands chemisch
bedrij! behorend, tot het DSM-concern^dat met [ca. 1500
j. medewerkers in Hoek van Holland o.m. kunstharsen produceert ';■ j;'.
. voor de ver/-,'' drukinkt-, en polyester \ verwerkende industrie, H
Daarnaast zijn er eigen produktiebedrijven in Frankrijk, Italië,';

,

|;

|p

Bij het gemeentelijk voortgezet onderwijs té Rotterdam zijn zo spoedig mogelijk dé betrekkingen k-.V

'■

N.Vi:BORSUMIJ;« :

,

11

40

':

i

;j;";;'f.

.;

,

.

i
j
m.

Ons bedrijf kent goede arbeidsvoorwaarden, w.o.
een kerstgratificatie, reiskostenvergoeding, een
studie-en spaarregeling, alsmede variabele werk;tijdenJ'ln vervoer van'en naar. het station Hoek
:

Sollicitaties met/volledige'gegevens te richten
aan de afdeling Personeelszaken, Slachthuisweg 30, 3151 XN, Hoek van Holland (telefoon
'

•

Het Gemeenteziekenhuis is een algemeen ziekenhuis meteen capaciteit ."'. ■*.van 574 bedden en een opleiding in de specialismen Interne Geneeskunde
en Algemene Chirurgie. Indemedische staf van het ziekenhuis zijn vrijwel

alle disciplines vertegenwoordigd.

'.

~

■

.

.

:...

>

Op de afdeling Algemene Heelkunde met totaal 126 bedden, i.-.Ü -pi
Neurologie met 40 bedden en de afdeling Klasse met 30 bedden algemene
heelkunde en 22 bedden interne geneeskunde, bestaan vakatures voor

LADINGPLANNER
>>«

pfj- die in staat is zelfstandig o.a. groupage- en
komplete ladingen in te delen en te

.

?S"- 1

':'■.

«£*

Sï'-

.-

nis van de Duitse en Engelse taal.'alsmede
ervaring. ~.-..'(-vtó:
'^'^Ü

;

•

■

:V.

JÊK'ï
?' :

*.',::

•

'ASSISTENT

-

IADNIINSTRATEUR
;

*-,*,

. .

*••>-

UUT

'.;

'■'■^■~

;

\~:

,".-".''v'

• •

onder nr D 8223 bureau van dit blad of
tel inlichtingen 010 291077 tst 151

Verkoper

■

.'"■'■ ;'"■:

• ;•■:

.-

-.-

t.b.v. het onderdelenmagazijn

;,y;;.y

.:■■•■.>

Opleidingsniveau LTS-mavo

•..-

Sollicitaties schriftelijk aan
Postbus 11020, 3004 ÉA
Rotterdam of mondeling na
telefonische afspraak tel.nr.:
;"; •
37661 i; tst. i6:

,

1

-

r.'

*"'••-•

1

.

r.V

.'■' ■-

Voor deze funkties is het diploma A-verpleegkundige vereist,
"■'■ terwijl ervaring bij voorkeur ineen staffunktie tot aanbeveling strekt.
Voor de funktie op de Kinderafdeling geldt bovendien dat het bezit
van de kinderaantekening noodzakelijk is.

i

-

■-

_

Van den Bergh Jurgens B.V.
Productiebedrijf

/

||
p|l
it|

De rechtspositieregelingen van de Gemeente Dordrecht zijn van toepassing
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icwaliteifötentroie

|

leeftijd van 18 tot 30 jaar"

||{£

|||

•

lil

<

.

Zij heeft plaats voor een ;

*

|j|||
|yg|
p||

De werkzaamheden worden verricht in 3-ploegendienst (weekend vrij). ó-, /,; j
Funktie eisen: Enkele jaren voortgezet onderwijs (M.A.V.O. of L.T.S.). Bereidheid tot het
volgen van de bedrijfscursussen, waarin o.a. de vakken raffinage, margarinefabricage en
..--■jC.UIC,
machine-en apparatenkennis worden behandeld
•.

.'.i

.

£|H
!*';;;'

Na gebleken geschiktheid bestaat de gelegenheid de cursus
..',*>;;• j'y.ï.'ï
V.A.P.R.0.-laborant te volgen.- ;
,
: ,
Deze opleidingen krijgt U bij ons tijdens de normale werkuren. Het is ook mogelijk via
schriftelijke cursussen (met studiesubsidie) U verder te bekwamen
.'
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•

oil §&ofl iM .1| BB^ïlfl
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een goed salaris
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een gunstige spaarregeling
een reiskosten-legemoelkommg

**

*

hebtu pd-boekhouden

en belangstelling voor
een zelfstandige baan?

|

B

*

'

*»-;.
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,94k.
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Naam:.
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"••"'

:

': i'y'■
;•'';-■■ ■'•\ '.'■ ■■::•■ - ■".'-'- ■".• ■•■.-.■
V» •»rSalaris: ' ■■■-■'-■;•'■." '-'
'
afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring van ƒ 2.337.-tot max,
ƒ 4.529.- per maand, exclusief 8% vakantie-uitkering. -

;i

,'.

Wij van Dé Hoop Groenpol -hooggespecialiseerde elektrotechnische
industrie, deel uitmakend van Groep Technische Installatie GTI, dochter van
.
SHV- werken met ca 500 mensen aan produktie, reparatie en service.
middelbare
schoolopleiding
:
Wij zoeken een administratievecöilega met een
en Praktijkdiploma Boekhouden. Als u bovendien nog bezig bent met MBA'
dan hebt u een streepje voor. Uw toekomstige werkterrein:

debiteuren-en

crediteurenadministratie

H

.

''.*^3

|.:.
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Huidige funktie:

OP | eiding:

:

!———
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—
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Eigenhandig geschreven sollicitatiebrieven te zenden aan de

...

£ffij Verzekeringskamer, Postus 9029, 7300 EM Apeldoorn
...

Op de enveloppe te vermelden „Sollicitatie'!.

iCoilVCflO

Als u niet ouder bent dan' 25 jaar èn geen verplichtingen tegenover de TrfyZm
militaire dienst hebt, wil onze afdeling Personeelzaken graag met ü praten
De heer A.C. Backx, Hoofd Afdeling Administratie, telefoon (010) 295200,
."
;■:/..
toestel 217, geeft nadereinformatie ~:
v

.•'■"■.'■"■
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De lanvas groep bv is een holding- ■ in een klein team zelfstandig ,
maatschappij die op tal van ".: .
■ : de boekhouding van enkele van
.':..'' • onze dochtermaatschappijen:
■terreinen in de bouwmarkt
...opereert via de divisies bouw 7 ', kan verrichten : isf&tzs ïfhü,
planning, bouwproduktie en
'..''.'.}''L;'.\ K: £zUï ifs.
,
.■
bouwexploitatie.' ;.■„, .'■';-'".:
Tevens hebben wij een aantal
Deaktiviteitenvandewerktaken voor een '~'.;•'; V, ,
:
?.. maatschappijen worden zowel int?;
.'■-■'
.Nederland, alsmede in België;
Ai4nriir>io+rotiöf
;
MUlllllllOiraliei-fvv.Frankrijk, Duitslanden het ■"';>
verricht:.,:,
Midden-Oosten
,;
;■
;

:

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u zenden aan.
De Hoop Groenpol Rotterdam bv, afdeling Personeelzaken,
Willingestraat 2,3087AN Rotterdam;

>

Door vertrek van een van onze
'; medewerkers is er een vakature
ontstaan voor een energieke:',-

*3>»" :
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'.■■■■ •■■■\
•■.,
advertenties
eens
nog
ff KIJK de
na erlsvast lété voöru bij!
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m edeWerk(St)er
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BOGkhOUCICr
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opMBA-mveau
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Een psychotechnisch onderzoek zal deel uitmaken van de
' r H:}y>
selectieprocedure. '■-.■
'.>'C;/??v3"V;-\\' •>-<■ V? ''.
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—■' ■ ■'•'"''"'
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Adres:

Woonplaats:
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Vereisten:
middelbare schoolopleiding, actuarieel rekenaar met enige jaren
'
ervaring èn het diploma kandidaat-actuaris of studerend voor het
'
y.'ï diploma kandidaat-actuaris.v
'.
■'* ,">.■'.
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WÊÈ

'
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Antwoordnummer 160,
3000 VB Rotterdam.

:

■V

'

actuarieel

de hoop groenpol
■
£p|

-'■'.■•
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Watbiedenwij
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In het kader van deze taak worden onder meer de verslagstaten en de
jaarverslagen beoordeeld en worden regelmatig onderzoeken ter

.

/;'

\
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.H

J

:

Si

i

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, met vermelding van
vakaturenummer G-sen met vermelding naar welke funktie u solliciteert,
richten aan het Hoofd van de afdeling Personeelsbeheer en -Organisatie
van het Gemeenteziekenhuis, postbus 306, 3300 AH Dordrecht..

~

'

medewerker

Wij zoeken een

■

-

;

/Onderneming binnen het Unilever-concem
Nassaukade 3, Rotterdam :

jjl

.'

■

/

-■

houdt toezicht op de in Nederland werkzame ,:,;' .'
ï'.K,', K.: "'.
verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen; de Afdeling
Actuariële Zaken is belast met de behandeling van actuariële
werkzaamheden, welke verband houden met het opgedragen

.'

toezicht.'!.;-

&

■

~

De Verzekeringskamer

Inlichtingen over deze funkties kunt u verkrijgen bij de heer T.h. deVries,
Koördinator. Verplegingsdienst. Telefoon: 078-132222, toestel 115 of 266.

-

■

j

-
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*

:

onderdeien-

.

Sollicitaties

.

.■:•,

Naast de uitvoering van verpleegkundige taken zal betrokkenheid vereist t'
zijn bij organisatorische aspekteh en de dagelijkse leiding voor de afdeling
Tevens zal een praktische bijdrage geleverd worden aan de begeleiding

vanleerlingen.-

111111 l

V

::

kundigen(^

die o.a belast wordt met de facturatie van
groupage-zendingen, vereiste voor ■ deze
functie is kennis van de Franse taal

::■;■'?;:■

Bedrijfswagen b.v.

•

Postzegel is niet nodig.

'.

:

'V:f;;llUllwl

c. stafverplëëg-

Bon in een open envelop zenden aan Het Vrije
Volk, afdeling Abonnee-service, Antwoordnum-..■■■..
mer 1579 in 3000 VB Rotterdam.

; . ■-..'.',. '

''

1

'■'
Tevens bestaan op de Kinderafdeling, de afdeling Klasse Intern en de
bedden
o.. afdelingen Heelkunde B met 38 bedden en Heelkunde D met 34
\•

Tel.:,

Woonplaats

\:

|

H

Voor deze funkties is het diploma A-verpleegkundige aangevuld :;. ?|
met kinderaantekehïng vereist, terwijl ervaring op een kinderafdeling
tot aanbeveling strekt.
' .

.

iLADINGPLANNER
die de ladingplanner assisteert bij o.a. het
. indelen en bevrachten van groupage- en
komplete ladingen, vereiste voor deze
functie is een goede kennis van de Franse
'•',',,'
taal en enige ervaring.

'■■■ƒ. .

f|b. verpleegkundigen (mAr)

'.
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£»'*

';

.

Op de Kinderafdeling met totaal 70 bedden is plaats voor ) '

Als u 3 è 4 uur per dag voor ons werkt, kunt u op
(provisie-basis) een hoge bijverdienste rekenen..
Bel voor informatie 010-147400, toestel 243 of vul
'.
onderstaande bon in.
■
Gaarne zou ik van u geheel vrijblijvend nadere informatie ontvangen voor Abonnementenverkóper/
'verkoopster.'
.",'."':•.'
<^4^f-;<. ; -;.

bevrachten van en naar Skandinavië, ver-.
eiste' voor deze functie is een goede ken-

■■

•-•

-

Leeftijd 18 jaar en ouder

"

'-

'

Abonnementenverkopers/verkoopsters

"afdelingautogroupagediensten een

•"i

■:

'

?5.

Voor deze/unkties wordt het 'diploma A-verpleegkundige vereist,
terwijl ervaring tot aanbeveling strekt.

t

Wij hebben nog plaats voor enkele flinke

rj;y.:.

-

*Wij zijn een internationaal expeditiebedrijf gevestigd
de Randstad en zoeken wegens uitbreiding van
»onze werkzaamheden op korte termijn voor onze

£in

verplëegkühdigeh (mA/)

.

a.

•""-

.•>...-;'.',-:,.

.Wij denken aan een medewerker,
die na een korte inwerkperiode'.
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Deze medewerk(st)er zal worden
toegevoegd aan het hoofd van de.
administratie voor het assisteren"
van diverse boekhoudkundige
èn administratieve taken:
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Honorering en secundaire
arbeidsvoorwaarden zijn-
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Belangstellenden worden verzocht hun eigenhandig geschreven
.";".■'•-""•'.'.. sollicitatiebrief te zenden aan: Lanvas Groep b.v.

t.a.v.Mej.J.C.Kampërt, Bürg;*HonnerlageGretalaan7
...Postbus3o77,3lol EB teSchiedamTel.olo-710233.

'
.

