Andriessen en VVD-ministers liggen dwars
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i (Van onze parlementsredactie)
DEN HAAG De problemen in het kabinet-Van Agt
over de bezuinigingen staan nog" recht overeind. Welisheeft het kabinet gisteren na wekenlange discussies '.— uiteindelijk een besluit genomenover het bedrag waarmee de overheidsuitgaven;dit jaar minder
zullen stijgen, maar de meningsverschillen binnen de
.
ministerraad zij n daarmee nog niet bijgelegd.
:

Dinsdag 19 februari 1980

34e jaargang no. 10012

HOOFDREDACTEUR HERMAN WIGBOLD

waar

Witte de Withstraat 25,3012 BL Rotterdam, tel. 010 -14.74.00
Opgeven van TIPS (rubriekadvertenties) tel. 010 -11.92.00

-

van ijshockeyers

-

;

Wederopstanding
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In politiek Den Haag houdt men zelfs rekening met het aftreden

van CDA-minister;Andriessen van Financiën. Deze zou grote bezwaren hebben tegen de oplossing die nu is bereikt. .
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(Van onze sociaal-

economische redactie)
De
■$ ROTTERDAM
vandaag voortgezette ac-

I

ties van gde FNVk in j het
Rijnmondgebied i hebben
gisteravond geleid tot een
harde botsing tussen premier Van Agt en FNVvoorzitter Wim Kok. Van
Agt betitelde stakingen
tegen het kabinetsbeleid

en de loonmaatregel „stakingen tegen de rechtsorde waaronder we in ons

landleven." . .'■•■'■■•

van
uitkeringen

'Misbruik
(Van onze parlementsredactie)

-Het kabinet
wil paal en perk gaan stellen'
"n het misbruik van sociale
verzekeringen. „Het misbruik
"1 niet met: fluwelen handschoen worden aangepakt", zei
premier Van Agt gisteravond op
Ri> partijbijeenkomst in Hooge-

JAKARTA- Woedende , boeren uit het. dorp
Banjaran op Java waren
het grondig zat Al eenpaar jaar lang hadden zij
fel geprotesteerd tegen de
gevolgen van de milieuverontreiniging i veroorzaakt door een chemische;
fabriek in hun dorp.
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De directie van de fa-'
briek zegde ; toe dat jde
schade aan' de rijstaanplant van de boeren, ontstaan door het sterk verontreinigde
afvalwater
'van de fabriek, zou worden'vergoed. Maar toen
het op betalen/aankwam
* gaf de fabriékdsdirectie
niet thuis. Daarop staken
de dorpsbewoners de fabriek uit protest in brand.
De schade wordt geraamd
op 3,2 miljoen gulden.
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. Het museum dat genoemd is
naar Tito's geboortedag, is ' ge:

'.

„Wij

hebben gefaald,
hoewel wij er jarenlang
mee bezig zijn geweest,"
reageert hij, „toch moeten wij ook de positieve
kant van deze slechte
organisatie inzien." De
deelnemers ontbreken
ons niet en het Olym-'
pisch dorp is | fantastisch. Daar klaagt niemand over". : v .'Ü'rfr:'*
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BANI-SADR NU

OOK LEGER CHEF
breide zuiveringsactie onder hogere luchtmachtofficieren," onder 'leiding-van' de'gevreesde
„reizende" rechter ayatollah
Kahkhalil.'. i

(Van onze redactie
';: v- buitenland)
"i TEHERAN/NEW VORK
Irans geestelijke leider ayatollah Khomeiny heeft president
Abolhassan Bani-Sadr benoemd
de
tot', opperbevelhebber ■
Iraanse strijdkrachten. Volgens
de ayatollah gebeurde dit, "omdat Iran een krachtiger centralisatie van de macht nodig heeft".

-

.'.■ Intussen heeft Iran zich- na
de VS
eveneens akkoord ver-r
klaard met de samenstelling van
de vijf man sterke internationale commissie die ] de eventuele
misdaden van de sjah moet onderzoeken. VN-secretaris-gene-,
raal' Waldheim wacht met het
installeren van de commissie
echter nog op de officiële beves. ..
•:. ,'' r
tiging. :■_.■

van.

-

Khomeinywas zelf "opperbevelhebber. De stap is genomen
na acties van ontevreden luchtmachtpersoneel en een uitge'.'':

•■
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heel gewijd aan het leven'van
de geliefde volksleider. Al jaren
wisten.' Joegoslavische: journalisten dat Tito's mausoleum op
het terrein voor het museum zou
verrijzen.' Op dit moment bouwt
men; hier 'aan de ';■ tribunes.
':,.

Slechts één ding ontbreekt aan
de nationale begrafenisplechtigheid. De president is nog steeds
niet gestorven. Het. jongste, bulletin van de artsen meldde gisteravond dat Titó's toestand onveranderd is gebleven. Er wordt
nog steeds hard gewerkt aan de
verbetering van zijn; nierfuncties.

0 Zie verder pagina?

Wij een abonnee,
uAlstublieft.
eenVoor
unieke
handdoek.
Van

ü.
Het •
Vrije Volk. 'n Mooie, lekker..■'.
:; ■';' •-'''.'rulle en bovendien zeer ;
exklusieve badhanddoek. /
.'-, Met delOOjarige
>;'
damse Willemsbrug erop '.'.
vjW;? afgebeeld. Zomaar. ;..
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Mexicanen
bezetten

__

"^"""TigT»t u!Lm

ambassades
MEXICO STAD
Mexikaanse activisten hebben gisteren, in
Mexico-stad de ambassades van
België en Denemarken bezet ende vrijlating geëist van 150 politieke gevangenen. In de Deense
ambassade worden tien man gegijzeld.; De Belgische ambassadeur is echter vrij met vijf personeelsleden té vertrekken. 'i]
-

BELGRADO, -Joegoslavië is in alle opzichten voorbereid op de dood van zijn
president, :de ;:,. 87-jarige
maarschalk Tito. Sinds vrijdag "■ werkten - zon honderd
arbeiders dag en nacht aan
de ■ asfaltering van' het; terrein bij het Museum van de
25e Mei in Belgrado. Het terrein ter., grootte van drie

LAKE PLACID Robert F, Kane, de president . van' het Amerikaans Olympisch Comité, geeft toe dat „Lake
Placid" nu nóg ■ niet
klaar is voor de spelen.

%

Andrej Karkoc...annuleren.

onveranderd
NICO POLAK

gefaald'

I

Tito:t

Van onze verslaggever

j ■,=."-:.■

>'

.\

■
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en- Middagtemperaturen
Beveer 6 graden/Matige, aan
JVjust af en toe vrij krachtige

-.'

:

protest

kabinet-Van Agt op aangedrongen de Friese hoofdstad aan te
wijzen als vestigingsplaats voor
de toekomstige. Postbank.' '

Uit voorraad te leveren! Nergens zon keus. Fabriekstoonzaler,
'Industriegebouw, Goudseslngel 66,'R'dam. Tel. 010-12.64.61

|oroogweer en weinig bewol•Wturen van omstreeks min 2

:

.

Vlammend

;

wandmeubelen, bankstellen, slaapbanken enz.

ft| Vannacht'; minimumtem-
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het te gemakkelijk verwijzen
naar de WAO tegengaan en het
ziekteverzuim bestrijden.

SLAAPKAMERS

Het
Weer
Droog

:
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Forse taal van v.Agt in Hoogeveen

rBij de acties van gisteren tot
en met vrijdag zijn bij elkaar
15.000 tot 20.000 werknemers betrokken. Ook de bouwbonden
FNV maken zich startklaar:
donderdag worden de bouwvakkers op de nieuwbouwprojekten
in Zevenkamp benaderd.
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Bouwvakken

-

•

LAKE PLACID
„Smoloskyp", een organisatie
die pleit voor de naleving van de mensenrechten in
Oekraïne, heeft in Lake Placid een oproep gedaan
om de Olympische Spelen in Moskou te annuleren.
X Bovendien
vroeg de organisatie voor één keer morele en ethische criteria te laten prevaleren boven
'% sport en politiek.
:
' :
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" Andrej Karkoc, de secretaris van de Amerikaanse afdeling van „Smoloskyp" meende dat de Sovi jet-Uiie de sport gebruikt in politiek inzicht. „De
:| ernstige schending van de mensenrechten in de
|| Sovjet-Unie en de invasie in Afghanistan zijn vol; 1 doende redenen om de spelen van Moskou te annul| • leren", voegde Karkoc eraan toe.'.
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De geJ*enteraad i van Leeuwarden
Aft er gisteravond, in een unaWaa aanvaarde motie, bij het
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Leeuwarden wil Postbank
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j LAKE PEACID. Het NOC
zal een gesprek | aanknopen
met vde geblesseerde schaatsenrijdster Haitske - Valentijn
die ervan wordt beticht bij tijd
en'wijle de bloemetjes te nadrukkelijk buiten te zetten en
daarbij Ria Visser ook mee te

'Spelen Moskou annuleren'

Niet alleen premier Van Agt
vindt de FNV-acties „bedenkelijk", ook CDA-fractieleider
Lubbers acht het organiseren
van bedrijfsstakingen in een politieke | discussie niet .zinvol.
Lubbers zei dat gisteravond op
een CDA-bijeenkomst in Friesland. Volgens Lubbers zullen de
acties weinig invloed hebben op
de Tweede-Kamerleden. ■■"...: j .• ■

,

het matje

slepen..'••"-
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.;

veen.

EUW ARDEN

Olympisch toernooi werd de eerste zege behaald ten
koste van Polen: 5—3. Dein de eerste wedstrijden falende Jack de Heerwas met drie treffers de grote uitblinker, al moest hij halverwege voor ëendantalmi-j
nuten het ijs verlaten} toen een confrontatie met dé
paalhemop een spierscheuring was komen te staan:
Het pilletje tegen de pijn, bleek voor Oranje"ëénmé-

voor. de | AVRO-televisie. Van
Agt, die op een bijeenkomst in
Hoogeveen flink;. van I leer.; was
getrokken tegen. de : FNy, sloeg
volgens | Kok ' de; ;,spijker,. echt
■'■'■'■
naast de kop.".„Acties tegen.de rechtsorde?
Ik tart de premier dat met feiten
in de hand duidelijk te maken,'!
aldus Kok. „Het is ons democra-'
tische recht om in de samenleving van vandaag op de wijze
zoals de FNV doet, te proteste-

Ook de metaalwerkgevers zijn
verbolgen over de prikacties in
en om Rotterdam.' FME-voorzitter Ter Hart dreigt het gisteren
begonnen CAO-overleg met de
bonden te staken als de werkonderbrekingen doorgaan. De centrale ■. werkgeversorganisaties
VNO en NCW; hebben gisteren
overigens, mét de vakcentrales,
geprotesteerd tegen het wetsontwerp dat de looningreep regelt
v.|l
■:.: .
Vandaag is de FNV onverminderd doorgegaan met • : de
prikacties: en „pamflettenoorlog" in het Rijnmondgebied.
Vier bedrijven stonden op het
actieprogramma, van - vandaag:
scheepsreparatiewerf.", :*.-■ "Van
Brink, Ferro en Hunter Douglas
in Rotterdam en containerbedrijf Contar in Nieuwerkerk
a.d. Ussel.: : .*Vl-'"^^■'••■"■ ■"■•"«'■ :

'HOOGEVEEN

JW

„Lager bij de grond;kan het
niet,": reageerde Kok woedend

'"-?

ren."

Op

• ■ LAKE PLACID"■-' Het Nederlands ijshockeyteam
beleefde' gisteren ;; zijn^iwederopstanding, ;In■':■ het

Verbolgen

aanpakken'
.Volgens Van'Agt is er maar
eén keus voor het beteugelen
van 's lands tekorten: het temperen van de gemeenschappelijke uitgaven. Van Agt zei dat de
Wande maatregelen niet de
™°gte van de uitkeringen zulWi betreffen,- maar.veeleer gezullen zijn op verminderent
Ing van de groei van het aantal
Wkeringstrekkers.
■".: i
in het misbruik
■ «Ingrijpen
de sociale uitkeringen is in
«'belang van de bonafide ontvangers van die uitkeringen",
|ous Van Agt. Het kabinet wil

!

Van Agt en
Kok botsen

'.

:

..-.........,>

-

•,

i;l In de, Salvadoriaanse hoofd-

stad San Salvador hebben linkse

militanten de;bezetting van de
Spaanse | ambassade opgeheven
en de gegijzelden ongedeerd laten 1 vertrekken.'; De Israëlische
regering:; heeft f.' aangekondigd
haat ambassade in El Salvador
te sluiten zolang de politieke on££ÉS§
rust voortduurt.

Tenminste, als u ons 'n nieuwe ~.■•'■
abonnee bezorgt Kom, u weet .
vastwel iemand. Misschien.
-bentii zelf nog geen abonnee.
Laat u toch zeker gewoon -'•.>.
iemand anders (die dat
wèl is) uw naam
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Het kabinetsbeleid is geen toonbeeld van vastberaden-;.-;.
•-..■
■: '.■-■>>: ; :.-.,?
■■••,
i!
Om een beeld van vice-premier Wiegel te gebruiken: de
ministers rollen vechtend over de straat.
In die situatie valt premier Van Agt de vakbeweging aan
met het zeer zware verwijt dat de acties die in Rotterdam
worden gehouden 'stakingen tegen de rechtsorde die in
-..••;
ons land heerst'zijn.
Welke rechtsorde?
...;'■,.•',:' v^-t'.;
i Die van het kabinet of dié van dé wet?
De acties zijn korte werkonderbrekingen tegen een beleid dat de ministers nog geheim houden en waarover het
parlement de beslissing nog moet nemen. Een voorgenomen beleid waarvan het maar de vraag is of het parlement
het wil, gezien de moeilijkheden in het kabinet zelf en de
maatschappelijke weerstand waar het op stuit.
In wat heet 'het vrije spel der maatschappelijke krachten',
dat ditkabinet zo hoog in zijn vaandel heeft staan, kiest de
FNV met zijn vorm van acties voor een normale, zelfs bescheiden vorm van protest. De rechtsorde is daarbij op
'
geen enkele manier in het geding. V
Het rechtsgevoel van de mensen wordt veeleer bedreigd
i!door
hap-snapbesluiten van het kabinet over een loonpauze, de verlenging daarvan met weer een maand, niet uit
economische noodzaak, maar domweg omdat het kabinet
er niet in slaagt eensgezind tot beleid te komen.
",'; De premier verdoezelt de zwakte van zijn kabinet door
met veel lawaai de aanval te openen op de vakbeweging.
Die methode-van-de-holle-vaten kan de regering nog zuur
opbreken. Met de grove aanval op de vakbeweging verspeelt het kabinetalle steun voor een beleid dat het zelf
:
, • :^
nleteens kan maken.
J
Het failliet tekent zich scherp af. ..".;

•
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Voorafgaand aan dit overleg
beraadde de CDA-fractie. zich
over de situatie, en met name
over de positie van Andriessen. i
Duidelijk is wel dat de fractie
geneigd is minister Albeda (Sociale Zaken) te steunen. Albeda
wil zoals bekend ruim ƒ 2 miljard bezuinigen, op voorwaarde
dat de koopkracht.van de
ste inkomens niet wordt aangetast. Daarnaast wil hij een aantal bijkomende 0 maatregelen
treffen, die de pijn voor de vakbeweging enigszins kunnen ver-,
. ■'.
zachten.
Bij de stemming gisteren in de
ministerraad. hielden' Andriessen en de WD-ministers echter,
vast aan een bezuiniging van ƒ4
miljard. -;% '■. .:
17:
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Minister Albeda stemt tegen. Er moet minder bezuinigd
worden.
: De in deze zaak belangrijkste ministers staan lijnrecht
tegenover elkaar. ;
>,/
, :
•
v
Premier Van Agt faalt in het vinden van een compromis.
CDA-fractieleider Lubbers moet dat varkentje vandaag
voor hem wassen.
v-r

.

j

De ministerraad stemt over het bezuinigingsplan. V
'Minister Andriessen stemt tegen.'Er moet méér bezuinigd worden.

heid,

'In WD-kringén iriel vanmorgen te vernemen, 9 dat de zes
WD-ministers in het kabinet;
gisteren tijdens de beslissende
vergadering achter de minister
van Financiën v zijn, blijven
staan. Uit die steun van de liberale bewindslieden voor de bezuinigingseisen van Andriessen
valt ■ te.: concluderen, I dat de
WD-ministers ook opstappen;
als. Andriessen het bijltje erbij
neergooit. In dat geval is er geen
sprake van een ministerscrisis,
maar van een kabinetscrisis.,
; i Zover was het vanmiddag in
ieder geval nog niet. Premier
Van Agt voerde nog druk overleg met de fractieleiders van de
regeringspartijen,
■ Lubbers
(CDA) en Rietkerk (VVD), ,M %

-

■

Holle vaten

"

U

f]

"vH.

'

Soort abonnement: O kwartaal ojaar . ■■'
V,_.. ..-■ H, r»
Bovendien ontvangt hij/zij Het Vnje Volk eerst nog 2 weken , . ■■
gratis. Als beloning stuurt u die mooie, exklusieve handdoek
fl
-..',
toeaan:'<-f-V; c' •'■■■'■•''?:;•" --T■■-•-" ")'-■■ ■'■■■ 'i t-■'•"■-■>■'-; -■:■-■■■' ■■' '
;

:

~

PnstmHp;

-Plaats-

"'

-

-

'"'

'

II

-~'lJ\
'■'"

'

H Kleur,, O rood Q bruin O blauw O groen

,;.■

II

(s.v.p.'de gewenste kleur aankruisen).-'

B8.3000V8

-

l

:

/
~

Stuurt ude bon, volledig ingevuld, in een open envelop zónder': ||
postzegel aan: Het Vrije Volk, Antwoordnummer 1579,
Rotterdam.
'%>'■■
R
f iUZ'A Cml EZS ■
■ ■
i r
'
*
*—-i
C 3
I
I S3
1 i
,■

-

*•

"'

-.-.-.

—*

TOtterdam g jgj|

DINSDAGI9FEBRUARI 1980/HET,VRIJE VOLK/.2

VVV-gids laat weinig onvermeld
~

Deense kerk verzakt
door heiwerk metro
verzakking tegen te gaan, kunnen we de damwand eventueel
laten.staan. Dat,doen'we'wel
meer,' als het. gevaar . bestaat
voor de bebouwing in de omge-

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM
De Deense Zeemanskerk aan de
Coolhaven is door toedoen van de metro-werkzaamheden ernstig aan het verzakken. Door het regelmatige
heiwerk vlak naast'de kerk is in een van de muren een
flinke scheur ontstaan, die van de vloer; tot aan het
vier meter hogere dak loopt. De gemeente Rotterdam
is met de verzekeraar van de metrobouw aan het onderhandelen over een schade-vergoeding.
-B- ■ "*■
-

ving.

minee.W.'Jacobsen..

„Als ze met
J- f!■'-■'■ ■■■''
het; werk bezig zijn,* staat de
kerk' op ' zijn i-grondvesten te
schudden", zo zegt hij. „Volgens
de' architect 'worden de palen
door' grondverschuivingen. alsmaar opzij gedrukt; Het gevaar
bestaat, dat de-kerk nog verder
:

'

,

,

!

■

-■■
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Op het ogenblik is de gemeente Rotterdam echter aan het on-'
derhandelen met de verzekeraar
om de schade : te verhalen. We
volgen "■ op het moment' nog de
formele I weg.ï Eerst j moets nog
worden bewezen, dat de verzakking jjj veroorzaakt ',, is door jj de
werkzaamheden van de metro."..
•'■; Pastor Jacqbsen heeft j goede
hoop op een goede regeling. Ondertussen zit hij echter, met de
overlast % van % de ' metrobouw.
„Overdag ;is ( de { herrie onver-,
draaglijk", zegt Vhij. „Elke'dag
zitten wij mee te trillen.met de
heimachines. Eigenlijk hadden
ze deze kerk niet op deze plaats
moeten bouwen. 1 Ze wisten tien
jaar ; geleden toch ' ook, dat ze
hier i een 5 metrq i, zouden '■; bou.'.'.

>

>.

;.

Niet verwacht
Projectleider Smeèlde van de
metrobouw had niet
dat de kerk zou gaan verzakken.'
„Schade is nooit té voorzien",
zegt hij. „Wat de precieze oorzaak | is „weten I we nog niet. In
ieder geval; zullen' we; met het
herstellen ï- wachten i totdat':: de
metrobuis gereed is. Om verdere

wen.!".
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Tijdens het carnaval zijn reeds bankbiljetten
in omloop gebracht met het portret van de ';..
nieuwe koningin: Beatrix!
De grote vraag in het zuiden was: Hoeveel pilsjes
krijg je voor een brief je van vijfentwintig?

Eroscentrum

,-

PvdA: 'We
zijn nog
niet uit'

er

(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM, -j De PvdAfractie |in | de: Rotterdamse I gemeenteraad heeft nog geen definitief standpunt . ingenomen
over de koers die ingeslagen
moet worden, sinds burgemeester, en wethouders de discussie
over een Eroscentrum heropend
hebben. 1
:?■
~'

OOGarts
tet

;'

;

■

;

zal zakken, als men na het gereedkomen van de metro-tunnel
verwijde: stalen' damwanden
<■
dert"'-V':

':

'

Om een verdere verzakking
van dé kerk tegen te gaan, heeft
de aannemer, enkele grote spijkers in de muur geslagen, maar
of dat afdoende is, wordt sterk
betw ij feld door de Deense do

7 ;

~

maaluit."

'

Oogarts K.

H. HAGE- ;
MANS (dit
voor de bijziende"
lezers) heeft getuige zijn naambord
niet zoveel vertrouwen in de brillen die hij zijn patiënten voor-.;':; JJ '.

Na' fractie-overleg
avond zei voorzitter Joop Linthorst: „We zijn er nog niet hele. •'

;

Maar volgens hem is de fractie wel in een.stadium:beland,
waarin besluiten kunnen vallen.
Welke kant die opgaan, wil hij
niet .'■ kwijt' "„om speculaties te
voorkomen."-■ .'.;.::..'."■'•'.. -

schrijft!

!

,*?*,f' '/'''

"

Het '■'■■ fractie-bureau -■ (zeven
raadsleden) •' praat donderdag
verder over het Eroscentrum en
mogelijke alternatieven .daarvoor. Die dag komt het onderwerp ook' aan de orde in een
openbare vergadering van «de
zes fractievoorzitters uit de Rót;.'-ï.'
terdamse raad.
'f\
:•
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STUK
GOED

nenhuis in Ahoy' én is daarna
verkrijgbaar bij 'de kantoren
van de Spaarbank i Rotterdam.'
Half;maart,:als ook de STER
spot van Rotterdam weer op de
tv verschijnt, wordt de gids uitgezet bij de VVV kantoren in
Nederland. „Rotterdam! uit en
thuis" kost ƒ2,95, behoorlijk
goedkoop voor vi' een •',. boekje
.waarmee je in het uitgaansleven van een stad thuis kunt raken.'
PETER SPEK

•

•

-'

historie van Rotterdam verteld
en tot hoe laat de keuken is geen wordt globaal weergegeven
opend.'S^ppnEpßqnpHMH wat er in
omgeving van Rot,
Heel handig zijn ook de terdam de
te zien is en te beleven
kaartjes 'van.;de: Rotterdamse
■
.winkelcentra waarop • zelfs ' de '.valt.'
namen J van de winkels staan j. '„Rotterdam' uit en thuis" is
door de VVV niet alleen uitgevermeld/- ï:::"l'■:.'/'."■:
geven om meer! mensen»naar
Ook aan de monumenten, de Rotterdam te trekken maar ook
kerken, de parken.' de speeltuiom de Rotterdammers een inneh, de musea, theaters, bioscodruk te geven van wat er alle-'
pen
en sportaccommodaties maal in hun stad te doen valt:;
wordt ruime aandacht besteed. De gids wordt voor het eerst geVerder, wordt er ■ iets over de
presenteerd op de beurs Bin-

■

-

er bijvoorbeeld een hele lijst
van de Rotterdamse i café's in
vermeld, - compleet»met telefoonnummer \ en de; omschrijving of het een dagcafé, familiecafé, bar, bar-café, praatcafé,
jongeren café, sportcafé of wat
dan ook is..
De restaurants worden' al
even nauwkeurig' beschreven.'
Naast het telefoonnummer vermeldt de gids hoeveel stoelen er
zijn, op welke dagen het dicht is

[

ROTTERDAM
Eindelijk
heeft Rotterdam een gids waarin alles over uitgaan in de stad
en ' de ' ruime regio; vermeld
staat. Het eerste exemplaar van
die „Rotterdam : uit: en , thuis"
gids. werd ■ gisteren' door .VVV
directeur B. J. van Liemt over-"
handigd aan de directeur van
de Spaarbank Rotterdam. Deze
bank heeft zich garant gesteld

voor een groot deel van de uitgave die verschijnt in een oplage van 100.000 exemplaren.'
% .;'.
'
De gids is maar liefst tachtig
bladzijden dik. Op de advertenties na, staat hij werkelijk bol
van de uitgaansmogelijkheden."
Je kunt het zo gek niet opnoemen of het is in „Rotterdam uit
en thuis" te vinden.
■ .;..'■
.'
attracNaast de overbekende
ties zoals Diergaarde Blijdorp,.
de Euromast en de Spido staat

|

.

;

(Van een onzer verslaggevers)

Redactie

De scheur in
de muur
strekt zich
uit van de
grond tot
aan het pla*•"

;

(2)

Kalken

fond!

Abraham Vennaat uit
?jw£j? Rotterdam schrijft mij
. •.
oveT-„kalken" het vol- '
gende: „Wanneer wij vroeger
als kinderen iets met krijt op
de stoepen hadden gekalkt, gaf
moeder altijd als vaste repri- j
mande: „Alleen gekken en
dwazen schrijven op muren en
glazen.",'
.Vreemd, maat als ik op mijn
fiets zó door onze toch wel i , ,;•'■
mooie stad rijd, dan moet ik
altijd aan haardenken: Mv- I
ren, deuren, tramhuisjes, vol
zijn ze gekladderd. Met leuzen ;
als: pingelen is kunst; kent u
tegenstander; laatu leiden. ';'"
Maar de laatste tijd is er een
bijgekomen, namelijk: VAK S ,
| Nu u>eet ik dat dit een ge- jWS

nummerde plaats is in de

"

.

Kuip, Nieuw voor 'mij is echter

dat dit ondertekend wordt
doorveramerikaanste namen
zoals Johnny en Jack. Alleen
het adres ontbreekt, natuur-

•'•

■

>

Zeemanskerk aan de
Coolhaven.

lijk,

;

De Deense

.
:

-

-

woningen te bouwen,

'i

•'.'*.!*-;';

.

De gemeente heeft de bewoners gevraagd een nieuw plan te
maken waarin flats van tien tot
vijftien verdiepingen opgenomen zijn.
De bewoners [ willen geen
nieuw plan maken, omdat zij

bang zijn dat dé vertraging die
dit met zich meebrengt de huren

op zal drijven.""■:.,-.'.
, In een brief aan het' college
zeggen zij dat de afwijzing van
de plannen een zaak is van onbehoorlijk bestuur,

van
Moet dat, al
Verpleeghuis
Kralingen'
DenDunnen
gaat
dat
Informatiecentrum,
kantoor Coolsingel

post:

'

•

'.-.■

'Wie de wethouder wil spreken
kan daarvoor een afspraak maken met de heer Bernhart (onderwijszaken) van.het-HIC, telefoon-172888 of mevrouw Spoel
(jeugdzaken en vormingswerk),
telefoon 172886.
-

J .ROTTERDAM- Het verpleeghuis De Wending van het
Leger des Heils aan de Oostmaaslaan in Rotterdam wordt
gesloten. De accommodatie, is oud en slecht en onderbezetting heeft financiële problemen opgeleverd.''.
/ v:
;

.

Plannen van het Leger des
Heils om in Rotterdam een
nieuw, verpleeghuis te bouwen, dat ook :de verpleeghuizen in Rijswijk en Baarn
zou moeten vervangen, zijn
vorig jaar afgeketst." ■''
Het leger is op zoek naar.; bouwgrond buiten de gemeentegrenzen. :De wending gaat
dit jaar nog dicht. Er is een
patiëntenstop.
-

jM)|MplM|

Eerste paal voor
kleuterschool
ROTTERDAM
Morgen om
14.00 uur zullen de dames Volbeda én Huting, voorzitter en bestuurslid van de stichting Ver-

..

Protestants; Christelijke
Scholen, de,' eerste. paal slaan
voor de bouw van de permanente vestiging van de Prinses Ju-f
lianakleuterschool 'r '"aan
de
enigde

■vóor^dë?rhe-\

ynwhifestèrënJfïK*.?:

:;

;:

-

?pa)i-v
de

den: Hier

'.'

Huizen* straks, 'opjtiéy

station 'gebouwd: f/:0 %i
's/Dé ruimten ernaast
worden;, opgevuld-mét!
:

*

:

£&daX*eri

. Op 5 mei zal de stad wéér gonzen van het feestgedruis. Twintig 'i koren S' zullen. op ■;.' diverse
plaatsen in het centrum een optreden geven. Er komen orkesten,:' steltlopers,'- poppenkast en
bovendien in de Doelen de Willem Ruisshow. Als sluitstuk van
Bevrijdingsdag i opnieuw een
spectaculair vuurwerk, ditmaal
vanaf het dak van het Shell-ge-;

i front wordt gevormd,
■)zoaVsïhetXgevalïwas
~

il

bouw.

-

■: HimWBÉl— f^ÊÉÊ

~'

.".•

;

*

'breedte

Wie geen

:

vurwek?

(Van een onzer verslaggevers)
ROTTERDAM Een Oranje-bal in een grote tent in de binnenstad, een groot briljant vuurwerk aan de Boompjes (bij de Boeg) en
festiviteiten in vele wijken: ziedaar enkele- hoogtepunten uit het
programma dat het Comité Nationale Belangen bezig is op te stellen
voor 30 april, de dag vani detroonswisseling. v ;
;
-/

v*i: een}
ï&9~z??ï. feloiSrt
1 van'.-jóes

.

| pc is, zoekt j
toch naar enig ander gezinsvermaak
in deze korte i
schoolvakantie.' '
Wanteen man is |
zo jong als hij zich
voelt, nietwaar en
wil dus buitenshuis toch even de benen strekken als
de eerste knoppen
al in de wilgenkatjes komen. Want
het voorjaar lonkt!
Het Kralingse Bos
is op zon dag, hoewel er nog geen
blad aan de bomen
valt te bekennen,
de aangewezen
plaats om te tonen
hoe jeugdig je je
nog voelt Trapvelden, trimbanen,

*jhÖesten;

.tfoboüiü,- begint fhet
\Stationi\Vóórsc}wter-i

•'

-,T.i> carnavalsty-

,

spreekuur in het < Hulp- en

,'wijken

:

•W

Voor' al ; dat gefeest zijn ge-

meentelijke subsidies nodig van
150.000 gulden en 280.000 gulden.
Een |ambtenaar, ten stadhuize:

„Men kan zich afvragen of het
binnen één week doen afsteken
van twee grote vuurwerken zo
noodzakelijk is." De pyrotechnK
schë j werken ;' aari de, Boompjes
zullen 15.000 gulden vergen, die
op het dak i van : het Shell-gebouw 25.000 gulden. ;.;• ;

-

bruari om 12.00'uur weer

(Van een onzer verslaggeefsters)

i

houdt!

:„gdt J vari<
Krdlingen", ';' lóaartdè',

■ woningen S:

dicht

Jeugdzaken en Vormingswerk, drs.■ R. den Dunnen,
op woensdag 27 fe-

:

-

.

De wetROTTERDAM
Onderwijs,
houder-van

.-,.

r

~

ik tot mijn grote

slechte verf gebruikt," dacht tfc
Of zou. het kunnen dat
daar in VAK S toch A-Socialen zitten, die het nodig vinden gemeerite-eigèhdom te bevuilen," aldus Abraham Ven-

.';./:.■

naat'

■.'-:':;'.

Wandelen

'Gat

Spreekuur

Wat zag

..

nog.

j

ROTTERDAM
Bewoners
van Crooswijk zullen donderdag
op het stadhuis gaan protesteren
tegen de afwijzing door B en W
van de - plannen om op het
Slachthuisterrein | woningwet-

,».-,

verbazing deze week óp een
.muur gekladderd'? Ja, hoor, de
'letters A S. Dichterbijkomend
zag ik echter dat de letters V
,eh K waren verregend. „Zeker

-.;.

CROOSWIJKERS NAAR STADHUIS

i

zandbakken voor
het maken van hoge en verre spron-

gen.v--;:,:

'

■.-•;,;.<,ï

Voor de kinderen., "■
vormt het uit lange
palen opgebouwde
klimfort telkens*:
een hoogtepunt-,
Zij spelen kruip '
doorsluip door in .
het doolhof en pa n
mag zijn kroost;'
dat zich in kleine ;
hoekjes verstopt, |.'
zoeken.*'
Dat doet hij ook
met de nodige
geestdrift. Als een |
razende roeland
rent vader door de
smalle gangetjes,
onder poortjes
door en over de .
bankjes die het v;.'*;
fort omringen." ";
Kiekeboe, ik heb je
*'

v

gezien! Dolle pret
Een groepje jongens ziet het hoofd

van dit huisgezin
zich zo uitzinnig
gedragen. De knapen schudden de
lange manen bij
het zien van een zo
overdreven enthousiasme: „Zo hé,
die vader doet ook
goed fanatiek zeg,"
klinkt het opeens.
Pa voelt zich plotseling heel erg oud.
Mag dat dan niet
meer zodra je de
dertig al enige jaren bent gepas- .
seerd? *,
Hij roept zijn kinderen bij elkaar en
besluit resoluut:
„Kom, wegaan
nog even rustig
een klein stukje
wandelen."

Bijdrage: Henk Schaaf

;>

Commissie schrapt filmzaal RET

,:,

-

morrelen aan

tunnels in Ommoord'
(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM.-""Niet meer morrelen aan de fietsers- en voetgangerstunneltjes onder de metro/sneltrambaan in Ommoord". Dat
zei de raadscommissie Financiën gisteren bij de behandeling van
het voorstel om 434 miljoen gulden beschikbaar te stellen als aanvullend krediet voor de metro/sneltramlijn Coolhaven Ommoord/
-

Zevenkamp, v..•■;■:

.-;':,•--

':.'>':,•,'-/ : -;-,..''-''.

Bij de afdeling Financiën op
het Stadhuis werd betwijfeld of
de twee: ondertunnelingen: in
Ommoord en Zevenkamp wel in
overeenstemming waren met de
uitgangspunten van de . sneltram: , geldbesparing door .gelijkvloerse kruisingen. Maar de
vader van.de sneltram,"; PvdAfractieleider Joop Linthorst, zei
dat-steeds rekening is gehouden
met twee tunneltjes in de hoofdroutes voor fietsers en voetgangers t in Ommoord' en Zevenkamp.^MBKJMBJMMBEfiBBI
:-

•:

:

Het lukte de afdeling Financien wel de inrichting van een
nieuwe filmzaal voor de RET
tegen te houden. De RET heeft
er één in de metroremise Hilledijk, maar. die bevalt niet erg.
Daarom wilde men bij de bouw
van de remise 's-Gravenweg een
nieuwe filmzaal a 475.000 gulden
meenemen. De raadscommissie
zag daar de noodzaak niet van
in en schrapte het bedrag.
Er is reeds flink bezuinigd op
het:station Gerdesiaweg. .Wegens onzekerheid over de bouw-^
,',;

.

L

Wegens uitbreiding van
het project „Benadeelden
van Misdrijven" .worden
vrijwilligers ' gezocht'■• die
mensen bezoeken en helpen die het slachtoffer zijn
geworden van een misdrijf.
Voor 'de woensdagmiddag-instuif zoekt clubhuis
't Gaffeltje twee vrijwilligers. De instuif is van één
,
tot vijf uur.
Dienstencentrum Charlois zoekt vrijwilligers die
een auto hebben en maaltijden, willen rondbrengen
voor ouderen en zieken. •
'' Het project „Samen wonen Samen leven" is op
zoek naar een tekenaar die
de projectkrant en ander
informatiemateriaal ■ kan
voorzien van tekeningen
en strips.";
'.'De ■ Vrijwilligersvacaturebank is gevestigd in het
Hulp-] en Informatiecentrum aan de Coolsingel en
dagelijks geopend van half
negen tot .vijf uur. Tele..--•"." .'-.•■-■•
foon 173164.»

'Niet

I

VACATURE BANK

'"

ontwikkelingen ter plaatse is m
de metrotunnel alleen de ruwbouw,, van het station 'opgenomen.
v
Nu er op korte termijn toch
woningen zullen komen aan pc
Gerdesiaweg, zal ook het station
worden gebouwd.' Een plan van
zes! miljoen! is wegens de hos'
kosten afgewezen (er zit al voor
vier miljoen "onder de grond I;■ Door een bovengrondse.stationshal achterwege te laten,
kan 2,2 miljoen worden Bespaard: De commissie Financien
nog
vroeg zich echter af, of er nu
minvoor
[wel liftvoorzieningen
der-validen mogelijk zijn <zoa»
bekend zullen alle stations opoe
oost-westlijn toegankelijk -W
voor minder-validen). Zij stew
vast, dat óók -station Gerdesia
wegi liften of. gelijkwaardig
Voorzieningen moet krijgen-..
..

.

';

,~'

Efegfo?
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dat hij eerst namens de bedrijfsleiding een afkeurende
verklaring zou afleggen. FNVbestuurder Piet Janssen heeft
hem dat sterk afgeraden, omdat
Rovers hiermee de gemoederen
alleen maar verder zou verhitten. „Wat denkt u eigenlijk, dat
umij iets kunt verbieden?" reageerde Rovers toen honend, „ik
ben hier de baas in huis." Hij
koos niettemin eieren voor zn
geld en bleef weg bij de be.

j

Janssen liet er geen twijfel
over bestaan dat de FNV maar
bijster slecht te spreken is over
de concerndirectie van Skol die
plannen zou hebben om de Rotterdamse vestiging op te heffen.
„Onbegrijpelijk! Andere brouwerijen zien juist een uitbreiding van de markt. Die gaan
nieuwe biersoorten maken. Het
wordt tijd", aldus Janssen, „dat
het management en de marketing hier een: worden doorgelicht Zo is ons bekend, dat Skol
zijn contract bij één grootwinkelbedrijf al heeft verspeeld."

Puinruimen

■'

-

De FNV voelt er weinig voor,
mee te helpen met
puinruimen als er gedwongen
ontslagen vallen terwijl de bond
nu wordt belet mee te praten
wer een behoorlijk arbeidsvoorwaardenbeleid.
Bij Wilton-Feyenoord
in
Schiedam werd Stekelenburg en
diens collega Herman Berkhout
aanvankelijk de toegang tot de
*erf geweigerd. Nadat enkele
tientallen FNV-kaderleden beide actieleiders bij de poort was
«omen ophalen, konden zij alsnog in de kantine een deel van
"personeel toespreken.
In een wat jolige stemming ('t
voorjaar kruipt om de hoek,
nietwaar?) trokken vele honderden arbeiders vervolgens
over de werf. Daar riep Steke-

Hartnacht

Ahoy':

dam nu weer de kolen uit het
vuur mogen halen voor de rest
van het land. Maar duidelijk is,
.dat de organisatie hier sterk is.
(Dat de.' leden snel' activiteiten

'kunnen opzetten.".

'':-

'

in bouw

Duizend guldenboete

(Van onze'soc-econ. redactie)

ROTTERDAM De bouwbonden FNV zijn van plan
donderdag een actie op touw
te zetten tegen het kabinetsbeleid en de houding van de
werkgevers. De eerste actie
is gericht op een . aantal
nieuwbouwprojekten in Zevenkamp, waar enkele honderden bouwvakkers... werken. Werkonderbrekingen en
discussies over loonmaatregel en aantasting van de
koopkracht staan op het pro-

voor

"

-

:

-

gramma.

In pamfletten eisen de
bouwbonden gegarandeerd
vaste , basisionen, betere
werkomstandigheden, meer
en beter overleg en aanpak
van de koppelbaaspraktijken. Vrijdag. is een tweede
actie: op een andere bouwplaats in het Rijnmondge-

ROTTERDAM
Met de arrestaties van twee Rotterdammers heeft de politie de overval
op juwelier Van Zeeland opgelost, > die afgelopen donderdag
plaatsvond. Tijdens invallen in
vier ; verschillende ■ panden in
Rotterdam hielden rechercheurs
gistermiddag de 23-jarige O.R.S.
en zijn ; evenoude;. naamgenoot
-

Bij de nieuwbouw in Ze-

venkamp is o.a. bouwwerkgever en NCW-voorzitter S.
J. van Eijkelenburg betrok'■

*:<\ i, "-.

v

~'"'

Wilton-werknemers zeggen ja tegen de actie?

stomd

Bankbiljettenpers
klaar bij
Van onze verslaggever HANS LEIJTE
ROTTERDAM/ROCKANJE Met de arrestatie van
de top van het reusachtige zwendelsyndicaat die afgelopen vrijdag plaatsvond, heeft de politie voorkomen
dat voor een bedrag van vijftig miljoen gulden aan
valse briefjes van honderd werd gedrukt. De voorbe-'
reidingen voor het drukken van de enorme partij valse
bankbiljetten in de vrijdag in Den Haag ontdekte
klandestiene drukkerij waren vrijwel afgerond. Dit
heeft de recherche van de rijkspolitie in Dordrecht,
waar het onderzoek naar het zwendelsyndicaat wordt,
gecoördineerd, gisteravond laat meegedeeld. De vier
arrestanten waaronder het brein van het syndicaat: de
36-jarige multimiljonair Frans de W. uit Rockanje,
zijn vanmorgen voor de Rotterdamse officier van Justitie mr. E. Bos geleid,
/v.
'~We hebben zonder meer

op

tijd ingegrepen. Naar de juiste
omvang van de partij valse honderdjes kunnen we alleen maar
gissen. Alle vier leggen ze daar

verschillende verklaringen over
af. We onderzoeken nu of ze zich
in het verleden hebben bezig gehouden met andere vervalsingen van bankbiljetten. Meer'
kan ik daarover niet zeggen",
aldus luitenant B. N. Barendrecht van de rijkspolitie in
Dordrecht.

;••-

boete tegen Joekes geëist
Het Kamerlid had de discriminerende uitlatingen jegens de
Zuidmolukkers gebezigd op een
verkiezingsbijeenkomst
van
zijn partij in Maassluis, die op
13 maart 1978, daags na de gijzeling door Zuidmolukkers van
het provinciehuis in Assen,
werd gehouden.
;.

Overval juwelier opgelost

bied gepland.

ken.'

VVD'er Joekes

ROTTERDAM
De Rotterdamse rechtbank heeft vanmorgen het VVD-Kamerlid Th. H.
Joekes veroordeeld tot een boete
van ƒ 1000 wegens het aanzetten
tot discriminatie van Zuid-Mor
lukkers..
■ .
Veertien dagen geleden, op 5
februari had de officier van justitie, mr.; Korvinus, een ] zelfde

Na een onderzoek van bijna
de politie het
afgelopen vrijdag aan om in elf
panden in zes gemeenten invallen te doen, waarbij de vier topfiguren van het zwendelsyndicaat werden aangehouden. De
mensen achter de organisatie
hebben geruime tijd kans gezien
om met behulp van talloze ondoorzichtige besloten. vennootschappen voor tientallen miljoenen guldens te frauderen.
Op 10 januari deed de Rotter-

twee jaar durfde

damse recherche samen met
mensen ï van de Economische
Controledienst en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
invallen bij een aantal BV's in
Rotterdam. Daarbij
werden
toen geen arrestaties verricht. *
■ Nu is komen vast te staan dat
Frans de W. (die in politiekringen een 'uiterst slimme eerste
klas misdadiger': wordt genoemd) de grote man achter de
schermen van deze BV's was.
Tevens heeft hij enorme belangen in de Rotterdamse gok- en
sexwereld.
Het onderzoek naar het goksyndicaat waar twaalf politiemensen van de rijkspolitiedistricten Dordrecht en Den Haag
vrijwel dag en nacht mee bezig
zijn, is nog in'volle gang. „De
zaak is zelfs voor ons nog erg
gecomliceerd. ' Het kost ons
moeite de goeie lijnen te trekken", aldus luitenant Baren•'

drecht.

Gisteren heeft 'een deel van
het onderzoekteam vrijwel de
gehele dag koortsachtig overleg
gevoerd met de rechter-commissaris, over de voorgeleidingen van de vier arrestanten. ■
Over' multi-miljonair Frans
de W., die tot zijn ■ arrestatie
steeds buiten schot kon blijven,
zegt luitenant Barendrecht: „Zo
op het oog lijkt hij een gewone
succesrijke man. Hij leidde een
normaal gezinsleven. In enkele
jaren heeft hij zich goed opgewerkt tot een bepaald niveau
hij rijkdommen kon

'<

waarmee.

vergaren. r

-

• Door de arrestaties hebben we
zijn organisatie een gevoelige
klap kunnen toebrengen; • Dat
betekent echter niet dat de hele
zaak ineens plat ligt." r;.;:.
Vier dagen na; het ingrijpen
van de politie is; de arrestatie
van Frans de W. nog steeds het
gesprek van de dag in Rockanje.

"

(Van een onzer

,',

verslaggevers)
ROTTERDAM

de

In

wagen

be-

vindt zich'een monitor met een toetsenbord waar | de i boodschappen op ingetikt
kunnen worden. Ook
is het mogelijk regel-

;-

Als eerste in Nederland ' beschikt . Het
Vrije Volk over een
rijdende; lichtkrant
De wagen wordt gebruikt bij de vele evenementen die HVV
organiseert om reclame en informatie te
geven.' y.\■'<■: V.V.'l:

men met | zijn, vrouw en twee
dochtertjes in een kapitale villa
aan de, Torenweg' aan |de rand
van de gemeente.' In dat ( jaar
hebben de villa en het land er
omheen een totale verandering
ondergaan. Het huis ademt' een'
sfeer van luxe.' Voor. de garages
staan geregeld auto's die enorme

bedragen vertegenwoordigen.
Rond de villa liggen goed verzorgde weiden voor luxe rijpaarden.
De, bewoners van de Torenweg willen best praten over hun
steenrijke en mysterieuze buurman, zolang ze maar anoniem
mogen blijven, v
Eén van hen vertelt: ,',lk ken
iemand die zijn tuin heeft aangelegd.' Die ..vertelde dat daar
werkelijk wordt gesmeten met
geld. Hij is een geschikte vent
zolang je geen zaken met hem
hoeft te doen of ruzie mét hem
krijgt. De ene' dag reed hij' in
een dure Porsche de andere dag
in een andere nieuwe auto. ;•.'
Ik had allang vermoedens dat
daar iets niet pluis was. Voor de
inval is het huis wekenlang door
de politie in de gaten gehouden.
Soms stonden ze op m'n erf met
van die walkie-talkies."
■ : Het is opvallend dat vrijwel
niemand van' de .Torenweg in
Rockanje Frans de W. ooit in levenden, lijve heef t■; gezien.. De
tuinder,: die pal tegenover de
villa woont vertelt: „Zn vrouw
is één keer hier geweest omdat
hun katten bij mij op hét pad
liepen. Ik ben■: wel; jaloers op
hem.; Ik moet. dag - in. dag uit
zwoegen,;; m'n • handen kapot
werken en nog verdien ik bijna
niets.'Hem is het allemaal ko-

aan:
.■■-i i ''''.i.."/■•*■;-.*.-'•' '•>'; V;
De twee drukten de juwelier
in zijn
aan
St An- <j
driesstraat een revolver onder Im
de neus en bedreigden-hem. Ze," i
haalden voor 15.000 gulden' ju- \
welen uit de -etalage : en .deden \i
tevens een greep inde kassa, Bjj

winkel.

de.

p

1

waarbij vijfhonderd gulden ;j
werd buit gemaakt/; '•>>;.'■ •■■ fi^'^A

Eerste rijdende lichtkrant

Al bijna een jaar woonde hij sa-

-

matig

|

terugkerende

.berichten op een cassette te zetten die dan

onmiddellijk' op de
lichtkrant verschij,nen.';- ; -.'-... .■ i 'V,i ]s-.i?

De lichtkrant is tot

op een afstand van 150

meter goed zichtbaar.
De ■ lampen S hebben

zwarte letters op een
geel veld verschijnen.
I:

*

\

Tussen
de twee
een speciale behandelichtbakken boven op
ling ondergaan zodat' de wagen. zitten ■ zes
de boodschappen ook luidsprekers j zodat,
bij invallend zonlicht net als tot nu toe met
'goed te lezen zijn. Bode HVV geluidswavendien
kan
de gen, voor muziek en
boodschap „dia-posigesproken word kan
tief" worden afgeworden gezorgd.
beeld waarbij ■ dan
"'•

-

;

"

' ;.;

Straks staat het voorjaarweer beurt naar de BOVAG-fietsenman...voor de deur.En denken wij aanhet
U kunt hem herkennen aan het";;:
. ;
Denk
dan
ook
BOVAG-embleem.
fietsseizoen.
nieuwe

■'■

-..

aanuwveiligheidenzorgdatuw
;

fetsinordeis.
'Neem het zekere voor het
onzekere en ga vooreen inspectie-,

r/^nnilflgl
:
;

,

BOVAG-afd.tweewielerbedrijven

:;

;
-

v
•

waarborgvoorbetrouwbaarheid.'_.'.'..".

='

-

;:,','■
men aanwaaien.
weet
zo
weer
En
je
vrij.
die
is
■
Een ander die ,iets kleins doet
wat volgens de wet niet mag, die
;
blijft vast zitten." .
7
"..*.'

'

presentatie Ati

JHjckmeester,

Henk van
en Pierre van
zorgt voor de mu-

Montfoort
Ostade,

'

;

'

Bij de bedrijfsdiscussies en
korte werkonderbrekingen zullen deze week zon vijftien- tot

:

'

Actiecoördinator Van Vliet (links) vertelt FNV-bestuurder Dick Nas dat de directie van Van denßerghen
Jurgens hem heeft verboden op het terrein te komen: ;

In het
sportpaleis Ahoy' wordt op
vierdag 29 maart voor de
maal de Nacht van
jiende
et Hart gehouden.
Een
jWot aantal artiesten uit
binnen- en buitenland zal
>A deze nacht optreden.
Een groot radio-orkest
onder leiding van Harry

»«n Hoof,

leden

:

acties

veel grote
artiesten
ROTTERDAM

De FNV weet dat overigens al
lang. Het is geen toevalligheid,
dat Rijnmond het spits bij de
acties mag afbijten.' Johah Ste-

„Sommige

'

Donderdag

-

zegt hij,

in

{*

j

drijfsbijeenkomst.

een.

De Industriebond FNV heeft
namens het personeel van de
margarinefabriek ; Van
den
Bergh en Jurgens een telegram
aan het kabinet verzonden: „In

kelenburg:

verwijten ons dat zij in Rotter-

i

Bij Skol eiste directeur Rovers

Telegram

:

het '■ verleden is ' hard' geknokt
voor i een prijscompensatie "en
andere verworven rechten. We
zullen dat wéér doen!" Van Agt
en de zijnen weten nu .wat zij
aan de Rotterdammers hebben..

.

ton-Fijenoord.

werfarbeiders klaar staan voor
de strijd tegen loonmaatregel en
afbraakbeleid.

!

„Strijdbaar," zo omschrijft hij
de stemming in de verschillende
bedrijfskantines, zoals bij ;de
bierbrouwerij Skol, de Maassluisse machinefabriek Widia
(onderdeel
van het Duitse
Krupp-concern) en dè werf Wil-

lenburg de massa op tot deelname aan verdergaande acties,
zoals een 24-uurs staking. Hieraan willen de-Wiltonmedewerkers zeker meedoen, getuige het
luidkeels antwoord: „Ja!"
Buiten de' fabriekspoort poseerde de complete ploeg voor
groepsfoto. Deze kiek zal
worden opgestuurd naar het
Catshuis, als ; bewijs dat de

■

Strijdbaar

■,

■

-

Belt u

twintigduizend arbeiders betrokken : zijn. „En dit is ; nog
maar het. begin",, zei" Herman
Berkhout•' in de kantine >■ van
Wilton.. „Of. moeten we soms
werkeloos toezien hoe het meubel van sociale verworvenheden
in elkaar dondert terwijl het kabinet er de poten ondervandaan
zaagt?'' . . ■",,.,.''.'.,
-"■■"-;'
Niet iedereen is daar al van
doordrongen. ; Zoals bij . voordbeeld de receptioniste r, bij De
Hoop-Groenpol. Zijn de-FNVbestuurders al( binnen? vroeg'
haar een bezoeker. „Niet gezien", antwoordde zij, „of zij
moeten stiekem zijn voorbijgekomen, die sluipmoordenaars."
•

•

De methode kan een zeker nahebben, zo *■ hebben . de
fondsbestuurders gisteren op de
eerste dag van de acties in Rotterdam al gemerkt. Het elektroDe. Hooptechnischehadbedrijf
de poorten gesloGroenpol
ten en liet alle uitgaande telefoongesprekken via de centrale
lopen. Eigenaardig genoeg werd
vakbondsbestuurder Hans Vegting geen strobreed in de weg
gelegd toen hij zich later bij De
Hoop meldde met de mededeling
dat hij eventjes het personeel in
de kantine wilde toespreken.
Zon 125 man hoorden hem
aan. Zij trokken zich weinig aan
van de muurkrant die de directie in het bedrijf had opgehangen. Daarop werd iedere deelnemer aan de korte actie bedreigd
met inhouding van een halve
, :, SS.".
snipperdag.
„Bekendmaking vooraf heeft
ook voordelen," aldus de Rotterdamse bondsvoorzitter Johan
Stekelenburg, „de mensen gaan
er al over praten., Discussies
verhogen de motivatie. Ze weten nu in een vroeg stadium dat
er een oproep tot hen wordt gedaan om ertegenaan*te gaan op
het moment dat het werkelijk

deel

zi
j
n
Waar de acties?

:

van de bedrijven
bekendgemaakt, waar deze week het werk wordt
onderbroken en met personeelsleden wordt gediscussieerd. ledereen die
het bondskantoor 'belt,
wordt op zn wenken bediend en kan zonder problemen het lijstje opgelepeld krijgen van de industrieën die als „speerpunt" dienen.

'.

namen

.

thode. Vooraf worden ; de

'

han-

dustriebond-FNV

teert eeri nieuwe actieme-

mar!

-

polite-nva

ROTTERDAM De In-

;

(Van onze soc.-econ. redactie)

akale omlijsting.

Onder de vele artiesten
aan de Hartnacht meewerken zijn Gerard Cox,

Explosie op tanker:
zes gewonden

d

"

Iv

«>

Jongere»

f, Rob de Nijs,

zonder

(Van een onzer verslaggevers)
SCHIEDAM -v -. Tijdens een

Naam,

Cramer, Lee Towers,

"*

s**t

"**&

van.

de
ontploffing aan 1 boord
Panamese tanker Turbie, die bij
Wilton-Fyenoord in; Schiedam
in dok 5 ligt, hebben zes arbeiders brandwonden opgelopen.
Zij zij zijn allen opgenomen in
het
gemeenteziekenhuis ..in

opbrengsten van de

'

zullen worden. bc.

aan

de bevordering

van de reanimatietechniek
v°or leken door de toepasvan burgerhulp bij

J™ïoptreden van een hart-

\

*'

«oring bij een medemens.
Öe voorverkoop van de
tussen de
{ «•■ en ƒ 65.-) start op za-

,

■•«ten (prijzen

""flag 23 februari.

R 6. Jeptóèftwèer^jeiD^

De .kapitale; villa .van',miljoénèhzweridelaaf Frans de
'■
W.aandeTorenweg inßockanje.'"
<

,

s

,"..',

::>.

Het ongeval deed zich,' omstreeks kwart voor, zes voor in
de machinekamer van de 21.000
ton metende tanker. Op het moment dat werkers van de nacht-'
ploeg bezig .waren aan herstelwerkzaamheden,,; ontstond er

_-,'

een ; ontploffing. '■: Zes. arbeiders
die het dichtst bij de plaats van
de ontploffing van het werk waren, , kregen. steekvlammen in
het gezicht.
,-De brand die hierna ontstond
was niet hevig en kon door de
.bedrijfsbrandweer, van J Wilton
met assistentie 1van \ de,; Schiedamse brandweer snel worden
■[ .
geblust: ' : ..'
Kort na de ontploffing was er
nog even sprake van dat enkele
arbeiders werden vermist, maar
later, bleek' dat loos' alarm.' De
oorzaak van de ontplof f ing; ïs
nog niet bekend. Wel bleek:er

zich onder de machinekamer gas
te bevinden.' De arbeidsinspectie
is intussen!met een onderzoek
begonnen.

,

De slachtoffers,' die op eigen
kracht . uit de 5 machinekamer

'':

konden komen, zijn: de
ge lasser J. v. B. uit Schiedam,
de 59-jarige fitter K. B. uit Rotterdam, de 25-jarige ijzerwerker
C. W. H. uit Schiedam, de 48-jarige fitter L. K. uit Schiedam, de
45-jarige stellingmaker A.' Y. uit
Schiedam en de 21-jarige brandwacht H. P. K. uit Moerkapelle. '.'.
. Meteen >na
de ■ ontploffing
werd de werf afgesloten. '■■■■'-'JBêêêl
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Vakantiespreiding

Rhodesie: angst voor

coup na verkiezingen

g
r
o
t
e
wordtchaos

over.
van tien weken.

BHIW

Prima toch? Had u gedacht!
Onderwijsgevenden vinden de
moeizaam uitgedachte regeling
verre van voldoende. De vakorganisaties zijn geheid tegen en
dat om de meest uiteenlopende
redenen.
De federatie NFO, de club van
onderwijsvakorganisaties,
meent dat drie groepen rechtstreeks de dupe worden van de
door minister Pais bekendgemaakte "surprise": ouders, leerlingen en leerkrachten.
De NFO is er helemaal niet
van overtuigd dat door dit
spreidingsbeleid de gezinnen nu
bij hun vakantiebesteding minder afhankelijk worden van de
toeristenindustrie. Verder bestaat er kritiek op de ongelijke
begin- en einddata voor lager en
voortgezet onderwijs.
Tenslotte wordt betwijfeld of
scholen binnen een bepaalde regio wel tot een eensluidend
standpunt zullen komen bij de
-

een speciale
correspondent)
. De: overgang naar. een onafhankelijk ; Zimbabwe, gepland
voor half maart, blijft een gespannen zaak, vol voetangels en
klemmen nu de verkiezingskandidaten aan hun laatste tien dagen beginnen.

keuze van overige vrije dagen
die Pais ï iedereen; naar, eigen
goeddunken, verspreid; over 'n
jaar, wil laten vaststellen. .'
Het I Nederlands Genootschap
van Leraren (NGL) zegt over dit
laatste: „De ervaring heeft geleerd dat regionaal en plaatselijk overleg over vakantiedata
zeer tijdrovend is' en slechts
moeizaam '1 tot enig resultaat
leidt." Het 'j NGL tekent erbij
aan, dat leerlingen die tussentijds van de ene naar de andere
streek verhuizen, wel eens stevig in hun "vakantierechten"

Rustiger, maar vooral goedkoper ontspannen wordt mogelijk.'
Maar inderdaad moet "worden
gevreesd dat het "prikken" van
de,vrij besteedbare'dagéri buiten de zomer en, de feestdagen
om, in talrijke.gemeenten een

;

-:

kunnen worden beknot.
De leraren hebben verder bezwaar tegen het met één week
inkorten van de zomervakantie
in het voortgezet onderwijs.
Want als de school dichtgaat wil
dat nog niet zeggen dat directies, roostermakers en admini-

strateurs rust kunnen nemen.
Zij moeten zich nu in een kortere periode voorbereiden op het

nieuwe cursusjaar.
HEM
De docenten denken overigens
niet alleen aan het eigen plezier:
„Vroeger garandeerde een lange vakantie een heerlijke tijd,
waarin men eindelijk zichzelf
kon zijn," schrijft een docent in

DOOR
HENK
SCHAAF

Schoolleiders noemt het op haar
beurt weer een onmogelijke opgave om bijvoorbeeld bepaalde
provincies pas op 25 juli vrij-af
te geven. „De kans dat men in
overmatig warme lokalen zn
werk moet doen, wordt groter."
Het inkorten van de zomervakantie en het scheppen van extra ruimte bij het bepalen van
de lengte van andere vakanties
heeft ook zn nut. Er wordt tegemoetgekomen aan ; de groep
ouders die juist is aangewezen

op verlof buiten het zomerseizoen. Wie de toeristencentra wil
opzoeken, kan eindelijk eens de
torenhoge vakantiepiek mijden.

heidense heibel zal veroorzaken.
Want aan wiens belang moet je
toegeven? Het verlengen van de
krokusvakantie (februari) .'tot
meer dan', een volle week zou
wintersportliefhebbers uiterst
welkom zijn. j Maar is de overgrote groep thuisblijvers in deze
meestal gure regenmaand wel
gebaat bij zon verlof? 'TföSfÈ&fl
Zon langere vakantie bedient
een kleine groep bevoorrechte
Tirolgangers op hun wenken en
daarmee de
toéristenhandel
rondom de skipistes. Toch is aan
zon onderbreking een onderwijskundig voordeel verbonden.
De ruk vanaf nieuwjaar tot Pasen wordt door vele schoolmeesters een wel erg stevige genoemd. Zij zien hun eigen lust
en die van leerlingen momenteel; stevig zakken naarmate
"'.''-:;.' :"V.
april nadert.

De NFO hééft niettemin gemeend de."evenwichtige verdeling tussen leren; en ontspannen" die Pais heeft laten ontwerpen, van de hand te moeten
wijzen.'Te laat, zegt een woord-

voerder van het departement.
'Het hele programma is inmiddels vastgesteld, voor de' eerstkomende zes jaren. Tot nota bè-;
ne 1986 valt er aan de opzet niet

meer: te sleutelen. Zonder dat,
een.- Westeuropese ; oplossing ;is
gevonden. Zonder dat ook rekening is • gehouden met binnenlandse ontwikkelingen zoals
bijvoorbeeld de pendel van Zeeland en Brabant naar de Rijnmond. Bedrijven zullen hun vakanties "■• afstemmen op de
schoolsluitingen in hetzelfde gebied. Maar deklas van de kinderen staat in een andere regio
dan de fabriek van pa.-^SgIMJjfÊM
Een sterk staaltje van gebrek
aan: voldoende overleg. Maar
wie zoiets concludeert zal van
minister Pais wel weer het verwijt krijgen dat hij meedoet aan
het roemruchte "papegaaiencirCTiit^fiHHHßÉffilÉta£SHßl
:

het , NGL-weekblad. „Voor de
geestelijke en lichamelijke ontplooiing van de jeugd hard nodig, een gepaste beloning ook
voor alle kinderen die een jaar
lang datgene hebben gedaan
wat goed voor hen is." Hé belhamels van Mavo-4, nu hoor je 't
eens van de hopman zelf!
De Algemene Vereniging van

In Turkije vruchtbare
bodem voor geweld
gevallen en een onbekend aantal gewonden. De stad is een belegerde veste, winkels zijn geSloten, soldaten patrouilleren in
de straten en in de sloppenwijken geldt een uitgaansverbod.
De onlusten in Izmir begonnen al. eind januari, toen studenten in opstand kwamen tegen de arrestatie van 280 linkse
arbeiders door de autoriteiten.
Maar een ware veldslag brak
pas uit, toen een aantal door de
staat geleide fabrieken een
groot aantal arbeiders aan de
dijk zette omdat zij "te links"
;.,-■'
werden gevonden.
Duizenden arbeiders bezetten
een fabriek, die vervolgens door
het leger met pantserwagens
werd bestormd. De veldslag
sloeg over naar de nabijgelegen
arme wijken van de stad en
sindsdien is het er niet meer
rustig geweest.
De regering liet versterkingen
aanrukken en beraadslaagt nog
of Izmir, één van de weinige steden waar de al in 19 provincies
geldende staat van beleg nog
niet van kracht is, ook onder de
noodtoestand moet worden gebracht. Voor de Turkse regering
en voor rechts zijn het „de communisten", die achter de huidige
botsingen zitten. De regeringDemirei beschuldigt de talrijke
groepen van linkse activisten en
terroristen ervan uit de steden
die onder de staat van beleg vallen, te zijn weggetrokken naar
Izmir om hun subversieve acties
daar voort te zetten.
De linkse vakbond DISK
daarentegen beschuldigt de regering ervan het land "naar een
burgeroorlog" te leiden, door in
haar strijd tegen het terrorisme
nu ook het wapen van de massa-ontslagen te gaan hanteren.
■ Professor Soysal, commentator van het onafhankelijke progressieve blad Millyet, bekritiseerde de methode van de regering "juist in een tijd dat de sociale onrust toch al toeneemt".
Oppositieleider Bulent Ecevit,
de voorganger van de huidige
premier Demirei, beschuldigde
de regering naar aanleiding van
haar methoden ronduit van
"Gestapotaktieken". Hij zei dat
zij haar toevlucht had genomen
tot manieren van onderdrukking die tot de ergste behoren
die de wereld te zien heeft gekregen sinds de regeringen van
IdiAmin in Oeganda.
.

Geweld is in Turkije

helaas
volstrekt geen nieuw verschijn-

•.

sel. Terreur van zowel links als

rechts is er al jaren aan de gang
en kostte de afgelopen twee jaar
tussen de 2400 en 2800 mensen
het leven: Veel, tijd, van de elkaar opeenvolgende regeringen
ging erin zitten om steeds weer
te proberen om dit ontwrichtende verschijnsel van de Turkse

:

:

.

maatschappij een halt 'toe .te
roepen: ;■
< :, ', $i-'i
.*"■ De vorige regering onder de
sociaal-democraat
gematigde
Ecevit probeerde het aanvankelijk met de vrijlating van 4000
politieke gevangenen ; en een
strenger opsporings- en berechwaarbij; vooral
tingsbeleid,
rechts j het \ moest ontgelden.
Maar ook Ecevit zag zich tenslotte gedwongen de staat van
beleg in te roepen, nadat onlusten in ', de stad Maras . tussen
;

links en de, beruchte rechtse
"Grijze Wolven" 111 slachtoffers
hadden gekost. Van zijn voornemen het geweld "aan de basis"
aan te pakken kwam op die manier niet veel terecht.

Demirei van de veel rechtsere
"Gerechtigheidspartij", die Ecevit opvolgde na de tussentijdse
verkiezingen van oktober, legde
zoals te verwachten was, het accent weer op de bestrijding van
het terrorisme van links. Hij gaf
de militaire commandanten veel
meer de vrije hand in hoe ze
hun zaakjes wilden aanpakken.
Het gevolg bleef niet uit: terwijl
het aantal doden per dag onder
Ecevit gemiddeld vijf was, steeg
het onder Demirei meteen naar
acht.

stof voorhanden. "-■■'.''.'■
De Turkse economie! is al jaren een bankroet nabij en kan

alleen met ingewikkelde hulpprogramma's
van bevriende
NAVO-landen en het IMF op de
been worden gehouden., Het is
het enige land ter wereld dat
zijn gehele export-opbrengst
van 6 miljard gulden per jaar
moet besteden aan: olie-importen. Het tekort op de betalingsbalans bedroeg verleden jaar
5200 miljoen gulden!
Voor de gewone burger betekent dit: energie-tekorten, hoge
prijzen en regelmatig uitvallen-'

de elektriciteit of zelfs een haperende waterleiding.
En dit alles is er onder de liberale Demirei niet beter op geworden. Nauwelijks aan de
macht liet Demirei het Turkse
pond 33 procent devalueren met
als gevolg: nogmaals prijsgolven van 70 tot honderd procent,
met spektakulaire uitschieters

als

..

opeen persconferente.
De afgelopen weken toonden
hoe weinig de 220.000 blanke
-

Rhodesiërs
hun mentaliteit
nebben veranderd/ De oude slogan dat het land een front
vormt tegen het oprukkende
communisme,
beheerst nog
.
steeds het blanke denken.
De verkiezingscampagne voor
het Rhodesische \ Front (RF)
werd gekenmerkt door de nadruk op anti-communistische
gevoelens. Het voornaamste
thema van de voormalige premier lan Smith, die inmiddels
alle 20 blanke zetels won, was:
ten koste van alles de "marxisten" van Robert Moegabe te
verhinderen de verkiezingen te
';'•''■'
winnen.' i
Ook in de campagnes van bisschop Abel Moezorewa en van
de United African National
Council (UANC) wordt steeds
benadrukt dat een "marxistische regering" van Moegabe en
Nkomo "vernieling en chaos"
s! i
zal veroorzaken. v
"lï '?'\*zTerwijl de; verkiezingscampagnes oppervlakkig.... gezien
meer | over | personen dan over
zaken gingen, is de term "intimidatie" een gevleugeld woord
geworden. ledereen klaagt over
het niveau van de "intimidatie"
in het land en niemand zal de
ernst ervan ontkennen." Maar:
wié is er verantwoordelijk voor
en wat veroorzaakt intimidatie?
De Rhodesische radio en het
grootste deel van de door blanken beheerste pers | blij ven ? dagelijks de bulletins van de Rhodesische strijdmacht publiceren,
waarin de: schending (van het
staakt-het-vuren alleen maar
aan de Zanla- en Zipra-troepen
wordt toegeschreven.'.. J>:£\ -v^VVi:
Maar de verklaringen van de
Zanu (met zijn Zanla-troepen)
en het PF ; (met de Zipra-troepen) over intimidatie-acties van
dé Rhodesische veiligheidstroepen worden nauwelijks [ afgedrukt. Moegabe en Nkomo kunnen over ontelbare bewijzen beschikken van dit soort activiteiten. Het wordt steeds duidelijker dat het begrip „intimidatie"
in het land zelf een heel andere
inhoud heeft dan bij het bestuur
en de blanke media..
De bepaling waarbij : Lord
Soames in hele districten de

kan, opschorten
wordt door de Zanu en Nkonio's
Patriottisch Front gezien als
een duidelijk voorbeeld van in.
timidatie, door de gouverneur
Nkomo heeft de maatregel van
Soames fel veroordeeld. Hij
vroeg zich af hoe het mogelijk
was vrije- verkiezingen voor
iedereen te houden als duizenden bewoners plotseling hun
stemrecht kwijtraken zonder
dat ze er iets aan kunnen doen.
verkiezingen

De verkiezingscampagnes van

Zanu en PF worden ook nog
eens voortdurend gehinderd
door ; herhaaldelijke invallen
van de politie in de kantoren
van de beide partijen en thuis
bij de medewerkers. Honderden
partijleden werden in hun district gearresteerd, soms voor
niets anders dan het ophangen
van een affiche.
Van de acht Zanu-kandidaten
zijn, er intussen zes opgepakt
wegens „hulp aan terroristen"
of het gebruik van de verkiezingsslagzin „Pamberi ne Chimurenga" (Voorwaarts met de
strijd). Een tot geweld aanzettende verklaring, noemt Soames
deze slagzin.
Maar de gouverneur greep
niet in toen een jonge blanke
soldaat op een verkiezingsbij.
eenkomst van de blanken
spontaan applaus kreeg toen hij
opstond en riep: „We zijn hier
nog steeds en we zijn nog steeds
bereid om te vechten."
I De intimidatie hield niet stil
bij het oppakken en in de gevangenis zetten van politieke
medewerkers. Behalve de bomaanslagen op Moegabe, zijn er
schietpartijen en bomaanslagen
geweest waarbij partijmedewerkers het leven verloren.
De bomaanslagen in de drie

kerken

in

Salisbury, vorige

week vrijdag en zaterdag, zijn
vrijwel zeker het werk van de
veiligheidstroepen geweest.
Nu alles er op wijst dat de
blanke favoriet, bisschop Moezorewa, geen enkele kans maakt
in de verkiezingen, zoekt men
mogelijkheden op een andere
manier vrije verkiezingen onmogelijk te maken. Men probeert Moegabe's Zanu hi diskrediet te brengen door de partij te
provoceren tot het punt waarop
Moegabe geen andere mogelijk-

heid meer heeft dan zich terug
te

■■•'

Door zich te concentreren op
de Zanu streeft men ernaar de
spanningen tussen Nkomo's Patriottisch Front en de Zanu te
vergroten om zodoende het
bondgenootschap i tussen de
twee te breken, zodat Nkomo
een coalitie kan aangaan met
Moezorewa en de UANC.
Als dit mislukt en er toch een
coalitie van de Zanu en het PF
uit de bus komt, dan wil men nu
al voorwaarden scheppen om
een coup na de verkiezingen van
de Rhodesische troepen, gesteund door Zuid-Afrika, te
rechtvaardigen.
| De dreiging van een militaire
coup na de verkiezingen is het
grootste gevaar dat dit land momenteel bedreigt.

Postzegelleed: welke kop moet erop?

.'.

Het Turkse geweld is echter
niet alleen een ingekankerde
manier om in een wankele democratie politieke doeleinden
na te jagen. Het is ook een
uiting van ontevredenheid over
sociale wantoestanden.. Wat dat
betreft is er voldoende'conflict-

treinkaartjes (275 procent)

en kunstmest (400 procent).
Economen houden hun hart
vast of dit, in combinatie met
de liberale filosofie van "laisser-faire, laisser-aller" die door
Demirei is geïntroduceerd,-wel
goed kan af lopen.. De gewone
Turkse arbeider echter merkt
het voortdurend keihard in zijn
portemonnee. SBSSMj
-

■

Bij de gevechten tussen het
Turkse leger en linkse activisten in de stad Izmir zijn dit
weekeinde opnieuw drie doden

De blanken hebben al gestemd zodat zij in staat zijn bijtijds meer dan 100.000 soldaten
en politietroepen gemobiliseerd
te hebben op het moment van de
verkiezingen op 29 februari.
De leiders van de Zanu en het
Patriottisch Front (PF) Robert
Moegabe en Joshua Nkomo,
hebben de ■■. Britse : . goeverneur
lord Soames heftig bekritiseerd
wegens i die • mobilisatie. „Wij
praten over ontspanning en ontwapening, maar de Rhodesiërs
over mobilisering," zei Nkomo

<

Toen de vakantiereisgidsen
voor 1980 nog gedrukt moesten
worden, zat een groep deskundigen al na te denken over een
regeling om Nederland het jaar
hierna in drie moten te hakken
en gespreid met vakantie te sturen. Eindelijk gaat er iets gebeuren. De eerste kleuter- ■en
lagere scholen sluiten in 1981
hun deuren al op 26 juni; de
laatste opent de poort pas weer
op 7 september. Van Noord-Holland tot Limburg wordt de zes
weken durende schoolvakantie
uitgesmeerd
een periode

(Van

Door MAARTEN
JAN HIJMANS

Drs. Gerard van Leyenhorst,

Ook toekomstige postzegelaspi»
ranten?" ■ ':■.'

eerste man van de Christelijk

Historische Unie en dus één van
de vice-voorzitters van de CDAfractie in de Tweede Kamer, een
man van uiterst rechtse signatuur, schrijft in zijn blad,„De
Nederlander" het volgende op-

Zo, die zit, Gerard. Wie lacht
niet die het CDA beziefjfflfóiJHïi

.;,' De vraag bekruipt je weleens
hoe de tien voormalige dissidenten in hei CDA zich nu voelen
Méér dan uitstekend dank u
-

'

uit.-,

—

de rechterhoek van het CDA.
Volgens hem is het niet zo dat de
tien destijds voor de motje-Ste-

-

.

Lohman had dus wat Trouw
betreft best mogen zwijgen.: En
Trouw, vervolgt over CHU-ers:
„Brave* bedaagde lieden, die op
rustige wijze, eenheid van volk
en natie nastreven en "derhalve

AC Couprie: „Helaas was de
oppositie daarbij nodig."'-■■ nooit, zoals Kuyper en zijn kleine luiden hun kracht in het isolement hebben' gezocht..." Zo,
daar. is Kuyper weer.; Kuyper
had op het plaatje gemoeten en
dus niet De Savornin Lohman.
Hij '■ zocht tenminste het isole-'
ment. JBPWëBBHHÉ

Ik praat niet; over. vandaag,
want dan zou ik moeten bewe-

ren dat er nog volgelingen van
hem zijn, die opnieuw het isolement zoeken en daarin in alle
devotie- groot' willen; worden.

die vorig jaar bijna fataal
besproken. In Nederland

den haag
op

merdink/Brinkhorst hebben gestemd, nee, de tien hebben Stemerdink en Brinkhorst voor
hun karretje gespannen. Couprie beweert namelijk; dat de
tien erop uit waren de wapenbeheersing veilig te stellen „en
helaas was de oppositie daarbij

nodig,".: zo heet het. letterlijk.
Laten: wij nou. steeds gedacht
hebben dat de oppositie die tien
dissidenten over de streep had
getrokken..~:.Helemaal fout dus,
zegt Couprie.
,

• Volgens hem hebben de dissidenten nog succes geboekt ook.
„Immers, er is een,eerste stap

gezet naar afplatting van de bewapeningsspiraal, ' terwijl l het

lekte
heb-

ben we ook een paar van die
dingen staan; Kan dus nooit
kwaad zon debatje.
j Als laatste punt staat de levering van Nederlandse korvetten
aan Indonesië op het programma. De, Kamer leden Van der
Spek (PSP) en Waltmans (PPw

focus

•zijn

•-'■.-.

Couprie verdedigt zich tegen
felle aanvallen die de tien destijds te verduren hadden vanuit

-

weest."

.Na wat klein grut, zoals de
aanpassing van de Wet op de
Strandvonderij en de Wrakken
Wet, wordt de kerncentrale bi]
het Amerikaanse Harrisburg

-

zo blijkt'uit een bijdrage van
één van hen, de ARF-er Henk
Couprie,' in het AR-blad Nederlandse Gedachten. De dissidenten zijn hun plaats in het CDA
méér dan waard, zo blijkt daar-

bruari onder vlammend schrift
af: Waarom Lohman wel; en
Kuyper niet. In een brede uiteenzetting lees je dat Kuyper
feitelijk een
en dus de ARP
postzegel had moeten krijgen en
niet Lohman
dat wil zeggen
de CHU. -;««Ér

'-

focus op

Dissidenten

merkelijke stukje:;
„Op 4 maart verschijnen drie
nieuwe ' postzegels. Eén ervan
draagt de beeltenis van jhr.'De
Savornin Lohman, oprichter
van de CHU. De andere twee die
van Troelstra en Oud. Is daar
iedereen gelukkig mee? Nee.
Trouw in elk geval niet, want
dit dagblad vroeg zich op 8 fe-

Niemand kon verwachten dat
Trouw een pleidooi zou houden
voor een CHU-er op een postzegelplaatje. Op 4 december
schreef Trouw: „Vertegenwoordigers van de CHU zijn Heden
die zonder spreken reeds de redelijkheid en de braafheid uitdragen. Hadden zij in de afgelopen 70 jaar van hun bestaan hun
mond gehouden, hun inbreng
zou er niet minder om zijn ge-

dan zal men dat toch nooit open-

lijk uitspreken.

kabinet-Van Agt er nog zit en
ook de CDA-fusie er wel zal komen." Kassa! Het kabinet zit er
nog en mogen wij nou alsjeblieft , ook blijven? zo smeekt

.van

mening

dat Indonesië

deze schepen gebruikt om het
volk van Oost-Timor systematisch uit te moorden. Zij willen
dat de exportvergunning wordt
ingetrokken.

•"/

Als Van Agt niet voor de derde keer zijn belofte breekt, krijgen de Kamerleden deze wee*
net langverwachte bezuinigingsplan toegestuurd. Tot een
debat zal het nog wel niet komen. Uit tactisch oogpunt is nej
Na de stemming over een movoor de tegenstanders van
tie van de PvdA-«r /Marcel van kabinet ook nuttiger pas met oe
Dam, waarin wordt gevraagd in regering van gedachten te wis1980 meer huurwoningen en wo- selen nadat de bewindslieden
ningwetwoningen ;' te bouwen,
door bijna iedereen voorspel"
komt de begroting; voor Ont- de zeperd hebben gehaald du
wikkelingssamenwerking aan de sociale partners. ,
de orde. Veel vuurwerk hoeven
we niet te verwachten. Zelfs als
men al vindt dat het maar een
beetje minder moet met de hulp
nu de economie in de slop zit
en zulke geluiden vielen de afgelopen weken in de wandelgangen regelmatig te horen

Couprie zijn partijgenoten.

Agenda

«J
«

-

-

-

-
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Afschaffingcent

Danny even gestolen

Trailer
vergaan:
9 doden

maakt leven kwart

percent dure

percent duurder ,zal worden",

(Van onze soc-econ. redactie)

DEN HAAG Het einde van de Cent lijkt nu definitief nabij. Binnen.het kabinet wordt binnenkort gepraat over een muntnota van staatssecretaris Nooteboom, waarin voor afschaffing van het muntstuk
wordt gepleit.
-

\:'[~"~

■

De cent staat al jaren ter discussie, omdat de produktiekosten (3 cent) hoger zijn dan de

zegt KK-econoom drs. U. Bruseker. ' "■•■',■"'...'.°.':."""',
'■".- De consumentenorganisatie
en diverse economen vrezen, dat
het verdwijnen van de cent een
sterk prijsopdrijvend effect zal
hebben. Bruseker: „Je. kunt er
donder op zeggen dat artikelen,
die nu 72.cent kosten, een prijsje
van 73 cent krijgen. Dat betekent dan dat de winkel. 75 cent
vangt. Zo zal het op vele terrei-

t

termiddag tijdens het spelen
een lift op een bouwterrein
-'.aan de Kromme Zandweg zijn
/'linkerarm verloren. De jongen
'..werd met spoed naar het Dijkzigtziekenhuis vervoerd.
r Samen met drie vriendjes was
hij op het bouwterrein aan het
Toen hij op de bouwlift
\. stapte maakte hij een bedieningsfout, .waarbij zijn arm
•'werd afgerukt .
\'

■', met

**

.'

Bezwaren
Het Konsumenten Kontakt
heeft grote bezwaren'tegen de
afschaffing van de cent „Uit
een onderzoek van ". een groep
wetenschappers is vorig jaar gebleken, dat het leven door de afschaffing van de cent een kwart
-

15 miljoen nieuwe centen bijge-,
maakt Als jedat niet meer doet,
verdien je dus maar 450.000 gulden.' Daar staat een veel groter
offer tegenover: niet alleen voor
gezinnen maar ook voor de nationale ' economie..'. Wij vinden
juist dat er per. jaar.veel meer
nieuwe centen moeten worden
bijgemaakt"

..;...

-

-'':..::•='.

Zes gewonden
op Botlekbrug

-

Slagersvak in de
belangstelling
DEN HAAG De belangstelling voor het slagersvak groeit.
Tussen 1970 en nu is het aantal
leerlingen in het slagersvakonderwijs toegenomen van 2300 tot
3500.

Onjuist

Dat zei vanmiddag de nieuwe
voorzitter van het bedrijfschap
slagersbedrijf, de Haagse slager
..
':
J. N. Straathof. ■..

:

„De argumentatie van het ministerie over die hoge produk-

-

-

-.

De 9 dagen oudeDanny Meyer uit Amsterdam zal er waarschijnlijk wel nooit achter
komen wat er vannacht nou eigenlijk precies gebeurd is. Haar vader legde haar vannacht op het Bos en Lommerplein in de wagen en ging zijn woning weer binnen om
de 4-jarige Yolanda te halen. Terug op straat trof de vader tot zijn grote verbazing
een lege plek aan: de auto was met het kind verdwenen: Na anderhalf uur vond de
politie de gestolen auto terug op het Thorbeckeplein. De baby lag ongedeerd op de

Meer
service
PTT via

DAGJELAGERHUIS

Teveel fietsers
willen elf
steden langs
(Van onze
parlementsredactie)
DEN HAAG Het loopt
storm met de aanmeldingen voor de Elfstedentocht
voor fietsers. Er zijn inmiddels al 16.000 liefhebbers 4.000 meer dan het
maximum.
toelaatbare

Navo-depot
neemt toe

terminals

(Van een onzer verslaggevers)

-

(Van een onzer verslaggevers)

zullen, dan ook, bericht
krijgen dat'ze dit jaar niet

DEN HAAG Eind mei
zullen er in ons land veertig postkantoren zijn die
-

mee mogen doen, omdat
de in overleg met politie
en rijkswaterstaat vastgestelde grens is overschre-'..:-.

■

over, een zogenaamde

minal zullen beschikken.
Eind februari zal een begin worden gemaakt met
de uitbreiding. Het' eerst
kómen aan de beurt het
'aan'" de
postkantoor
Dordtselaan in Rotterdam en de kantoren in
Haarlem, Leiden,' Middelburg en Den Haag. ;■;" r

.
-

,

organisatoren j gaan
ook een campagne ■>■ op
touw zetten om clandestiene deelnemers buiten
dit Friese evenement..te».
houden. Vorig jaar zijnl
heel wat mensen j bultende officiële inschrijving!
om meegereden.
Hunl
aantal valt echter niet teschatten, zo heeft staatssecretaris Wallis de Vries)
(CRM) de PvdA-Kamer-ï
leden Van den Bergh enl
Worrell meegedeeld op-

:•

De terminals staan in verbinding met de computers van de
giro in Arnhem en Den. Haag,
die van de RPS in Amsterdam
en de PTT-computer in Leid~..\
schendam.
Via deze verbindingen kan
men aan het loket gegevens opvragen over de verzending van
postpakketten- en postwissels
naar het buitenland en kan het
spaarsaldo bij de RPS met dat
van het boekje worden vergele:

schriftelijke vragen.
Volgens de staatssecretaris brengt het . houden

van een dergelijk massaal
evenement risico's met.
ach mee. Via rijcontróles
ial er daarom naar worr
den gestreefd dat de
maximumsnelheid \ niet
boven de 25 kilometer per
uur komt Overtreders
worden gestraft,' aldus de
staatssecretaris.

ken.

Bovendien kan aan een met
terminal uitgerust loket':. een
nieuwe service worden *; verleend. Omdat het mogelijk is om
na te gaan of een rekeninghouder over voldoende saldo op zijn
giro beschikt, kan aan een terminal-loket drieduizend gulden
per dag in contanten worden opgenomen met een kascheque. i

nachtbus
ROTTERDAM
De ' ;Ver; voersbonden FNV weigeren me'dewerking te geven aan het invoeren van een nachtbus in Den
\ Haag. De bonden zijn verontwaardigd dat de Haagse ge-i-den
1 "Wenteraad, die nog kort geleweigerde het rijdend persovan de HTM een uitkering
I ;leneelgeven
i .dens de voor de extra inzet tij—
moeilijke winterperiode
|
jfan het vorig jaar, nu besloten
raett tot de invoering van de
nachtbus. i>* .
-■

I

;

.

Prinses Beatrix verlaat met de prinsjes Constantijn, Willem-Alexander enJohan Friso het Britse Lagerhuis.
'Zij brachten gisteren een informeel bezoek aan Londen.
j§3|
"

Eerste 'feitelijk'

contact met PLO
-

Een hoge amb-

nisterie

van Buitenlandse Za*m heeft gisteren een ontmoe% gehad met PLO-functionafjssen in de Syrische hoofdstad
Damascus. Het gesprek werd
.sjw het Palestijnse persbureau
Z~a «het eerste officiële con.*"" tussen
de Nederlandse reWng en de PLO genoemd.
jHet gesprek tussen mr. N. van
fijl, chef van de directie Afrika

Heroïnedode
gevonden in

broodjeszaak

In het toilet
Jjnoeeen shoarmabroodjeszaak
Haarlemmerdijk in Am-.
!* rd am is gisteren het stoffelijk.
"{•■' gevonden van een nog
?**kende man. Volgens de po-'
""e overleed hij, vrij wel zeker
van herome. Bij het
htof ff er werden een in jeeti„
1, een ,e Pelt Je een bi, Jet
Stek'honderd
gulden en een hoe"'heid herome aangetroffen..

AMSTERDAM

-

f

schot

;

i i i

I

y

.

*

en het Midden-Oosten van het
ministerie, en Abdel Mochsen.
Aboe Maizer, de voornaamste
voorlichter en chef van de internationale afdeling van de PLO,
ging over de toestand.in het
Midden-Oostenen de mogelijkheid van het uitbreiden van de
contacten tussen Nederland en
de PLO. Bij het gesprek was de
Nederlandse ambassadeur in
Syrië Van Ede van der Palts

aanwezig.
i
Het ministerie in Den Haag
geeft als commentaar dat dit het
.eerste contact met de PLO „op
dit niveau" is, waartoe Nederland het initiatief heeft genomen. Men acht het daar echter
overdreven het „de eerste officiële ontmoeting" te noemen, aangezien Nederland al, eerder : in
het kader. van de Euro-Arabic
sche dialoog en door Nederlandse deelneming in Unifil contact
met PLO-functionarissen heeft
gehad.
.; Het contact tussen Van Dijl en
de ' PLO is" echter éen , rechtstreeks gevolg van! êén recente
toezegging van minister.Van der.
Klaauw, dat Nederland in het
vervolg; '„feitelijke . contacten"
met de PLO niet uit de weg zal
gaan.

;

DAMASCUS

j

waar van het Nederlandse mi-

'•

voor 1

Reclame

#HH deKIeA prii§wijzeji%

sigaretten
veroordeeld
(Van

In de toekomst zullen de terminals ook gebruikt worden bij
het verstrekken van kentekenbewijzen. deel. 2.-De beslissing
tot uitbreiding van het aantal
"terminal-postkantoren is geno',men omdat een begin 1976 begonnen proef met elf van deze
kantoren geslaagd is.
p-'-rf:

~M

.',|

ïilSfßfife-:* I

een onzer verslaggevers)

UTRECHT De Pall Mali sigarettenreclame in de bioscoop
is door de Reclame Code Commissie veroordeeld," Het filmpje
is in strijd met het algemeen belang omdat het een zeer duidelijke relatie legt tussen het roken van sigaretten en hét leve-

ren van sportieve prestaties. Bfctf
: In
het " reclamefilmpje : zijn
sportieve jongelui
aan;; ■ het
windsurfen. Na afloop roken de
acteurs op het strand Pall Mali
sigaretten.'Volgens Turmac,' de
fabrikant van Pall Mali, zijn dat
andere mensen dan de surfers.
Niettemin keurde de Reclamecommissie de film toch af.
■
De Stichting Volksgezondheid
en Roken is verheugd over dé
veroordeling. • „Juist .de bioscoopreclame van sigaretten en
shagproducenteh wordt steeds
agressiever. Daarbij wordt duidelijk op de jeugd gemikt"; ■* _

*

-

Het comité vindt de opslag
van mobllisatiem&terieel voor
de Navo in Hardenberg onge~
wenst om militair-strategische

veiligheidsoverwegingen.
en::
Menisook bang dat Hardenberg
.

één grote munitie-opslagplaats
wordt, al heeft Defensie eerder
verklaard dat de munitie naar
Emmengaat.
ty-%!>it
De actievoerders vinden ook
dat het depot (35'hectare) teveel
ruimte vraagt in verhouding tot
het aantal arbeidsplaatsen (270).
Bovendien vreest men dat de
vestiging van een Navo-depot
uitbreiding van de industrie in
deweg zal staan. De Hardenbergers zijn er verder boos over dat
de arbeidsplaatsen die het Na..,

vo-depot oplevert worden afgetrokken van de .. toegezegde
werkgelegenheid .in het ■ kader
van het Integraal Structuurplan
Noorden desLands..
>De oppositie tegen het depotplan komt vooral uit de kring
van de Partij van de Arbeid. Het
college van B en W van Hardenberg heeft zich al wel vóór het
depot uitgesproken, op voorwaarde dat Defensie opdraait
voor de kosten, gemoeid met het
ontsluiten van een nieuw industrieterrein. Gedeputeerde Staten van Overijssel zijn ook,voor
het depot-plan. Het actiecomité
hoopt echter dat de gemeenteraad van Hardenberg zich er alsnog tegen keert.
•.

HAAGS HART
REDT BRITSE

VROUW NIET
(Van een onzer verslaggevers)
UXBRIDGE
Een 46-jarige
-

Engelse hartpatiënte is gisteren
kort na een operatie, waarbij
het hart van een 20-jarige Nederlandse donor in haar lichaam
was geplaatst, overleden in een
ziekenhuis in Uxbridge. Het
was de eerste keer dat in Enge-

'Expert' licht
bedrijven op
voor 8 ton
(Van een onzer verslaggevers)

LEEUWARDEN
De recherchegroep van Leeuwarden heeft
in samenwerking met die van
Apeldoorn '<■ de • 52-jarige Ch. L.
uit Geldermalsen aangehouden
die ervan wordt verdacht twee
bedrijven te hebben opgelicht
voor acht ton. •'■ ■
-

De man, die zich voordeed als
Midden-Oosten-expert, hield de
bedrijven voor dat hij een order
van 24 miljoen in de wacht kon
slepen, maar deze kwam maar
niet Wel stuurde hij de bedrijven hoge declaraties.
. Eén van de bedrijven, Prins te
Dokkum, nam de man in augustus 1977 in dienst. Vanaf januari
1979 betaalde. het; bedrijf het
aanzienlijke salaris dat de man
vroeg samen met Roest Holding
jiV uit Nunspeet
.' . Hoewel, het -onderzoek • nog
gaande is, is al vast komen te
staan dat L. luxueus leefde van
het geld. Hij verbraste het geld
in het Midden-Oosten waar hij
ook enkele projecten moest begeleiden, maar waar hij zelden
of i nooit. was. ■ Voorts- stonden,
volgens de recherche, de steden
Parijs, Hamburg en Rome "hoog
op zijn uitgaansprogramma genoteerd."
i Volgens ;. de ■" rijkspolitie . in
Friesland zal de man in maart
voor de rechtbank in Arnhem

land een hart bij een vrouw
werd overgeplant.
De operatie werd uitgevoerd
door een aantal hartspecialisten
onder leiding van dr. Magdi
Yacoub, een van Europa's meest
vooraanstaande hartchirurgen.
Hij had in medische kringen laten weten op zoek te zijn naar
een geschikt hart voor zijn pati-

ënte.- fTtJgWEÜ
Zondag kreeg hij uit Den
Haag het bericht dat iemand
met een voor transplantatie geschikt hart bij een verkeersongeval was overleden. Met een
vloog
ambulance-vliegtuig

Yacoub naar Schiphol, vanwaar
hij met een politie-escorte naar
Den Haag werd gebracht In het
Haagse -. Westeindeziekenhuis
haalden Nederlandse en Engelse
chirurgen het hart uit het lichaam van het verkeersslachtoffer. Na een vijf uur durende
operatie leek,de transplantatie
aanvankelijk

een succes, maar

enkele uren later verslechterde
de situatie van de vrouw zo erg,
dat een nieuwe ingreep \ nodig
was. De nieuwe operatie hielp
echter niet omdat het lichaam
van de vrouw het hart definitief
bleek af te stoten.

•

i

Geslaagd

•

:«-

■;-^-~.:^-:^
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Bonden tegen
|'
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Bijzonder sfeervolle, zwaareiken
: ' slaapkamer in landelijke stijl, i

Ledikant met 2 nachtkastjes
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HARDENBERG Het plan om in Hardenberg een
groot Navo-depot te vestigen stuit in deze gemeente op
steeds meer verzet. De tegenstanders hebben zich nu
verenigd in een actiecomité „Stop het Navo-depot" en
zijn druk doende met een handtekeningenactie.
-

Vierduizend inschrijvers

.

Tegen half twaalf vanmorgen
botsten een aantal auto's op de
brug op elkaar. Het verkeer op
de Europaweg en de Botlekbrug
heeft geruime tijd vastgezeten.

Verzet tegen

-

den.
De

Bij een botROTTERDAM
sing op de Botlekbrug zijn vanmorgen ze? mensen gewond geraakt Eén van--de; gewonden
moest door de brandweer uit
zijn auto worden eezaaed 3:; ;rs;

,

-

'

tiekosten is onjuist", aldus drs.
Bruseker, „Jaarlijks worden er

I

"ROTTERDAM De 13-jarige
:
Armand Kromonrijo heeft gis-

■•ƒ->■ '■-- - *-:;
van
Verhoging
prijsindex-:
het
■
cijfer van de gezinsconsumptie
met 0,25 percent betekent vóór
een gezin met een inkomen van
ƒ20.000 per jaar een kostenstijging van 50 gulden. Het Konsumenten Kontakt vindt die lastenverhouding niet in verhouding staan tot de winst die met
de afschaffing van de cent is gemoeid.
nengaan."

-

'

■

spelen met lift

waarde. Het. ministerie. wil
daarom de produktie - staken,
maar de cent als rekeneenheid
wel handhaven.". Betalingen in
de winkel zouden dan naar boven of naar berieden worden afgerond: iets van ƒ 1,93wordt dan
ƒ 1,95, maar voor iets van ƒ 1,92
moet ƒ 1,90worden betaald. < .

KAAPSTAD
Het kapseizen
van de vorig jaar aan een Zuidafrikaanse maatschappij verkochte hektrawler „Rijnmond
4" 1000 kilometer ten zuiden van
Kaapstad, heeft 5 gisteren : vermoedelijk aan 'negen opvarenden het Isven gekost. Twaalf
anderen, onder wie de kapitein,
konden worden gered.
De ramp met het vissersschip
heeft gisteren in Nederland voor
enige verwarring gezorgd, omdat, uit Zuid-Afrika werd gemeld dat de „Rijnmond 4". nog
steeds onder Nederlandse vlag
voer. ■ De. naam van het schip,
voorheen eigendom van rederij
Nico Parlevliet in Katwijk aan
Zee, was sinds de verkoop ook
niet gewijzigd. Volgens rederij
Parlevliet had het schip echter
geen enkele band meer met Ne-derland. '^r l

:

Arm afgerukt bij

(Van een onzer verslaggevers)

terecht moeten staan.

Koffie 18 et

goedkoper
(Van onze socecon. redactie)
Kpff ie
AMSTERDAM
wordt vanaf morgen 18 cent
goedkoper. De adviesprijs voor
een pak van 250 gram komt
daarmee voor de belangrijkste
soorten op ƒ4,22. Ook oploskoffie gaat in prijs omlaag en wel
gemiddeld 7 cent per.so gram,
aldus een bekendmaking van de
Vereniging, van Nederlandse
Kof f iebranders en Theepakkers.
11 De prijsverlaging j is een | gevolg van de daling van de inkoopprijzen '■ van grondstoffen.
Het ministerie van Economische
Zaken is op de hoogte gebracht.
Vorig jaar nog. ging koffie
tweemaal in prijs omhoog, in totaal met ƒ 0,78.
-.

6
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weer terug na 'scheiding'?

Margaret

Israëlische
vlag in

Trudeau winnaar in

Caïro

Canada

Een historisch motnênt
in'Cairo: Josef HadasJde
Israëlische zaakgelastigde
in Egypte, hees gisteren
voor het eerst de vlag
van
de allereerste ambassade
die Israël krijgt inleen
Arabisch land: Hadas was
meteen delegatie vooruitgegaan' om alles in gereedheid :te brengen -a%
Egypte en Israël op 26 ƒ£bruari officieel overgaan
tot de uitwisseling van de
ambassadeurs. :
.e

'Garbo voorkwam
Hitlers A-bom'

Dat de Nazi's in
Wereldoorlog "■ niet
de ontwikkeling van een
atoombom toekwamen, is deels
te danken; aan 'i filmactrice-inruste Greta Garbo. Volgens de
Canadese schrijver William Stevenson gebruikte Garbo, haar
relaties -s in SS Zweden I om | ;de
atoomgeleerde Niels Bohr. uit
Denemarken ■: te ;,.•' smokkelen
voordat de Nazi's zich meester
konden maken van zijn atoomgeheimen.: Garbo maakte gebruik van het geallieerde spionagenetwerk. ;,.:%
S[.

TORONTO

de: Tweede
aan

OTTAWA
De Liberale Partij van oud-premier
Pierre j Trudéau heeft bij \dq algemene; verkiezingen
van gisteren in Canada de absolute meederhèid in het
■'
parlement behaald.
•■{■;':;: -■? ■ ;A
,'■■:■'■■•:'
Toen de uitslagen voor 248 van de totaal 282 parlementszetels bekend waren, hadden de liberalen al 147
zetels veroverd en de Progressief-Cohsfervatiëvë Partij
van demissionair premier JoëClark, slechts 80. .
-

"

..--

bij de film te komen, maar hoewel zij een goed i uiterlijk heeft
ontbrak het haar.kennelijk aan
■

WARSCHAU:
Het
Poolse parlement heeft
gisteren dë 52-jarige Edward Babiuch tot premier
benoemd als opvolger van
de-vorige week afgetre-r
den Piotr Jarocewicz. Babiuch was tot dusverre lid
van het politbureau en
secretaris van het centrale Comité van de Poolse
-

Een rechtbank, in de. Ceiw
traalafrikaanse j| j hoofdstad
Bangui heeft gisteren Jean*

$

Bruno; Dedeavode, ■ schoon*
zoon van ex-keizer Bokassa,
ter dood veroordeeld wegens
,moord op een pasgeboren baby in j 1976. f Dedeavode, die
arts was van. het Algemeen

DAMASCUS Syrische militairen hebben gisteren bij, een
vuurgevecht in de Noordsyrische stad Aleppo acht leden van
de . rechtse ■-, Moslim-Broederschap gedood. Het gevecht volg-,
de na een inval in een huis, dat
diende als schuilplaats en wa-

Ziekenhuis in Bangui, zou de
moord op last, van Bokassa
hebben gepleegd. Twee me-

debeklaagden kregen

.._«.

Sacharows
mishandeld

Carnaval in Rio toch toplees
De Braziliaanse autoriteiten hadden het verboden: topless carnaval
te vieren, maar de uit-

MOSKOU'- De Russische dissident Andrei Sacharow heeft
de politie van zijn ballingsoord
Gorki ervan beschuldigd, dat zij
hem en zijn vrouw Jelena Bonner afgelopen vrijdag heeft mishandeld. De beschuldiging stond
in een verklaring dié familieleden van de Sacharows uit Gorki
hebben meegenomen.
'Sacharow;: werd 'volgens, zijn
verklaring op de grond gegooid
en zijn vrouw, die een oogziekte
heeft, werd op. haar ogen geslagen toen-beiden op hét-politiebureau 1 kwamen >. informeren
naar het lot van hun vriend Joe;•;';
ri Sjichanowftsj.

Schipbreuk

militairen
PARAMARIBO
-De \ Surinaamse vakcentrale voor ambtenaren CLO heeft gisteren acties gevoerd uit solidariteit met
drie bestuursleden van dé Bond
van Militair Kader, die door de
overheid gevangen werden. gezet na acties voor het recht op
een militaire vakorganisatie. ;,
-

bundige bevolking van
Rio de Janeiro heeft > er,

:

zich rniëtè? vani aange-ï
trokken.-Vrolijk hossend iging \ het. door dé
straten waarf sommige
mannelijke carnavalsvierders toch wel eens
de handen voor de ogen
sloegen.

Acties voor
Surinaamse

De CLO verklaarde. zich; al
eerder solidair met actievoerende Surinaamse, militairen. Het is
voor het eerst dat de CLO tot
daden overging. :■•?■;*'■s '\ '•'"'.' >'
',':

*

•

Was

In Nederland worden de acties ondersteund door de LandeSuririalijke 5 Organisatie
- mers; in Nederland, [ Losoh, •'die
• ■.- zal."
demonstreren
ivoor de Surinaamse ambassade
.■■'*■~. -:
in Den Haag: v;. ■

Spanse

,

betrokkenbij

ker onder de Duitse toezetting.
Onder de hoede van Gierek, die
jarenlang partijleider "in het
zuidelijke, mijndistrict. was,
kwam hij naar .voren in Silezië
en bij de benoeming in 1970 van
Gierek tot partijvoorzitter werd
hij opgenómett' in het politbureau.

3

";=,•.'•?.-•" ;.

Bommen tegen

Swissair en

Atocha-moorden?

El Al in Rome
-ROME
"Twee : krachtige
bommen hebben gisteren in Ro-s
hieti jdens' de'avondspite dé ingangen van de Zwitserse en Israëlische luchtvaartmaatschappijen Swissair en El Al vernietigd. Ook sprongen er ruiten van
naburige gebouwen en werden
geparkeerde auto's beschadigd. :
Een organisatie dié zich „Het
geheime leger voor de bevrijding van Armenië noemde heeft
later in een telefoontje de ver'•'

'•. MADRID.
Was de Spaanse veiligheidsdienst betrokken bij de moordaanslag in een advocatenkantoor
aan deAtocha-straat in Madrid op 24 januari 1977? 'Ps
/

-

men tijdenshet proces tegen de
verdachten van de moorden op
de juristen dat gisteren in Madrid begonnen is.
•■■". In verband met : het proces
heeft de burgergoeverneur van
Madrid alle betogingen en optochten in de Spaanse hoofdstad
verboden.' :->..■
■''"'--"^•/"""''■'■v'

'■'; Dit is een van de belangrijkste

vragen die ter.sprake zullen ko-

Joegoslavië houdt

vastan

;;

antwoordelijkheid opgeëist,

..;

De Italiaanse marine heeff
gisteren de lijken van zeven
opvarenden van het met
marmer geladen schip Misurina geborgen. Het schip was
zondag voor de kust van Far
sardini gezonken, waarschijnlijk omdat het marmer
was gaan schuiven.

Vance
De Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken Cyrus.; Vance .'• is . vandaag in
Boiiri aangekomen voor eenrondreis . langs
Europese,
hoofdsteden. Daar wil hij
een' gemeenschappelijk

ant-'

woord formuleren op de*
Russische invasie in Afghanistan. Morgen vliegt Vance
naar Rome, donderdag naar
Parijs en Londen en vrijdag'
keert hi j terug
~,.'"

Onduldbaar
'•'Het-Amerikaanse -graan-"
embargo tegen de' Sowjéfc-l
Unie is | „onduldbaar" zo
heeft' Claude 'Gheysson, lid
van de Europesê'Commissie,
gezégd. Volgens Cheysson'
hebben de Amerikanen de
neiging :alle problemen 'in.
militaire termen te benade-;
len, maar is Europa daar nië£
van gediend. -„We hebben_
toch ook en terecht tegen
de olieboycot geprotesteerd"-*
aldus Cheysson,
-

-

"

AF

• In de bloedigste week Isinds
het overlijden van . diktator
Franco in 11975"kwamen in januari 1977 vijf advokaten om het
Jeven, waarvan vier pro-comrnunisten, die met vier anderen
aan het vergaderen Waren, toen
een terreurgroep schietend, hun
kantoor binnenviel."De vier collega's raakten ernstig gewond. : :;;In-J- dezelfde;:: januari-week
vonden ■ twee mensen de dood
tijdens een. betoging voor amnestie van" politieke gevangenen, werden ' twee ; vooraanstaande , Spanjaarden' ontvoerd
door. de „Anti-fascistische revolutionaire i groepen van de
Eerste oktober", en doodden leden van deze organisatie twee
man van de politie.

:

herstl ficte

vanTito's

-

•

14-jarige leeftijd als. mijnwer-

van.

-

veiligheidsdienst

Edward Babiuch

tien,

jaar.en zes maanden voorwaardelijk. ,',

penopslagplaats.

i

4:V?*'':tf.'

■•.

Centraal Afrika

Nieuw Russisch
offensief in
Afghanistan

Het Joegoslavische goeverne-'
ment, dat de honderden journalisten hier'alle faciliteiten biedt,
houdt slechts op één punt het
been'stijf: Er mag niet worden
gefotografeerd -op de plaats
waar ■ Tito's l: begrafenis , wordt
voorbereid..Men houdt vast aan
de fictievan Tito's mogelijke
: "*:V'v : \* ;
herstel. '

.-.

,

Russische
PESJAWAR .
troepen zijn gisteren een groot
offensief; begonnen. tegen ■ Afghaanse rebellen in de zuidoostelijke provincie Pakhtia, zo
hebben Afghaanse kringen in de
Pakistaanse stad Pésjawar meegedeeld. ■)
-

De aanvallen zijn, volgens een
zegsman van de Hezbi' Islamiguerrilla's, geconcentreerd op de
plaatsen Sitakandav, Tira en
Domandi., De Russen zouden
tanks, gevechtshelikopters ) met
machinegeweren , ; en raketten
met een fosforkop gebruiken.\

~

blijft onvermeld.

;'

Desondanks pogen met name
de jongeren onder de journalisten het gebeuren nabij het museum fotografisch vast • te leggen,

i,i

i ~Ji\ïWtiHim> i, < t>

'

h

Reeds zestien van hen zijn in
de afgelopen dagen gearresteerd
en soms enkele uren op het
tiebureau h vastgehouden. Een
jonge vrouwelijke reporter van
het Zweedse | blad Aftonbladet
raakte gewond toen zij zich in
gevecht begaf met een Joegoslavische politieagent, die haar f o-'
totoestel wilde confisceren. Ten
bewijze van dit voorval toonde
zij haar collega's in het internationale perscentrum een minus-

weerstaan.'

Veelal zwijgen zij over'het
feit dat Joegoslavië economisch
op de rand van de afgrond balanceert en met een tekort op de
betalingsbalans over 1979 van 3
miljard dollar (het dubbele van
het jaar daarvoor)'geen kant
meerüitkan. ;•..■;-"■;
Steeds.' meer' krijgt
hier
de indruk dat het dramatiseren
van de dood van Tito en de gemeende 'mogelijkheid van een
Russische inval bovenal dienen
om het feit te maskeren dat de
volkeren van Joegoslavië dit
jaar de. broekriem zeer krachtig
:,

\

*

men.

moeten aanhalen.TP^a&flgßJS&PS

■ Van de zeven
de Atocha-aanslag . staan., er
sinds gisteren vijf terecht.. Eén
van de zeven verdachten kwam
vorig jaar op erewoord vrij. Hij
verliet prompt het land. De andere verdachte is' inmiddels
overleden.

Tegen dé vijf beklaagden'zijn
forse gevangenisstraffen geëist
Tegen Francisco Albaladejo die"
als ' aanvoerder-..' wordt .beschouwd, is in totaal 54 jaar gevangenisstraf ' ' geëist.; -Tegen
twee anderen die bekend hebben de dodelijke schoten te hebben gelost, is 33 jaar geëist wegens terrorisme en onwettig wapenbezit';;

Eén van de advocaten van de

nabestaanden, die "■■ onder i meer

twee;, miljoen" gulden schadeloosstelling zal eisen ivoor de
vier gewonde juristen,' verklaarde dat er behalve de vraag
naar de mogelijke betrokkenheid van de Spaanse veiligheidsdienst, nog andere vragen
zijn die niet opgelost zijn tijdens
het drie | jaar durende vooronderzoek: waar kwamen de wapens vandaan en wat waren de
contacten van de moordenaars
met fascistische groeperingen?
Het demonstratieverbod tijdens het proces dat drie dagen
zal ■ duren, is : niet .'overbodig,
want ultra-rechtse /groeperingen als de Fuerza Nueva en de
Fuerza '•■ Joven hebben* aangekondigd dat zij een „jacht op de
roden" zullen organiseren.; •■ '\
-

'

van donderdag a.s. in CALYPSO I & CINEMA INTERNATIONAL AMSTERDAM,
APOLLO I- DEN HAAG, CALYPSO I- ROTTERDAM
-

!

wenië Viktor Avbelj en de Sloweense partijleider France Popit. Beiden brachten .Tito | na-'
mens het, Sloweense j volk de,
beste wensen over voor diens
herstel. Wat Tito f antwoordde

|

Desondanks is Tito blijkbaar
in staat zijn oude getrouwen te ontvangen. Het nationale
persbureau
Tanjug
meldde althans dat Tito nog eergisteren werd bezocht door de
president van de republiek Slo.

nog steeds

;

-

cuul krabjë'op haar hand." Zij
had in deze controverse zelfs de
Zweedse ambassadeur in ; Belgrado willen betrekken.
Een anecdote als!deze illustreert hoezeer de.spanning onder de buitenlandse journalisten
in : Belgrado op dit moment is
opgelopen. Velen van hen verblij ven. hier al weken en nemen
met | steeds grotere I bitterheid
kennis van de dagelijkse bulletins,' die dan weer tot optimisme,
dan weer tot pessimisme stemmen over de_ levenskansen van
de president.",.
S De Joegoslaven pogen ze te
kalmeren door ze gratis steeds
meer boekwerken in de maag te
splitsen over wat ze politiek en
maatschappelijk menen te hebben bereikt: hun arbeiderszelfbestuur op de : ondernemingen,
hun leiderschap bij de niet-gebonden landen en bovenal hun
gigantische volksleger, dat elke
buitenlandseaanval zou kunnen

■

Van onze verslaggever NICO POLAK
Algemeen neemt men' in, Belgrado
BELGRADO
aan dat het lichaam van president Tito momenteel niet
alleen verbonden. is ■ aan een hartbewakingsapparatuur, maar ook aan een kunstnier. X^lxs&>&%fifsrZ)'o.

,

•.

Een joviale Pierre Trudeau tijdens het bekend worden
i%Tsj,
van uitslagen.

"

.

".

Hij begon zijn loopbaan 'op

KORT

,;;

—

'•:•

Verenigde Arbeiderspartij. '
V- :■: •,:.■;../,
Babiuch begon gisteren meteen met de reorganisatie van het

Gierek.,

~*

Syrië doodt
acht moslimbroeders

:

premierPolen

•;,;;,.

~

■;.:-.-.

Pas op de dag van de verkiezingen .ontdekte :de pers dat
Margaret terug was in Canada.'
„Ik wil me helemaal terugtrekken uit de openbaarheid," verklaarde zij:; Maar in": Canada
gonst hét van de geruchten over
een mogelijke hereniging van de
Trudeaus op het moment dat
Pierre Elliott zijn ambt zal aanvaarden. >y< "V* •'■■'> .:.,,;•.•;■...'
Twaalf : jaar' geleden ;' werd
Trudeau voor het eerst premier.
Hij werd als een "wonderkind"
van de Canadese politiek - beschouwd, maar onder zijn regering gingen de Franstalige Canadezen;- zich steeds heftiger
roeren én werd er een staat van
beleg gevoerd tegen vakbonden
en socialistische partijen, fêifc
Het uit elkaar. gaan van j de
Trudeaus heeft' pierre Elliott
vorig i jaar. vermoedelijk meer
"stemmen gekost dan zijn politieke beleid. :

Babiuch nieuwe

kabinet en verving <le 55-jarige
vice-premier Jan Szydlak door
Kazimierz Barcikowski, terwijl
hij als minister van Buitenlandse Handel de 54-jarige Ryszard
Karski k005..:.
De keus van Babiuch als ópvolger van de over dé slechte
toestand van de Poolse economie gestruikelde Jaroszewicz
werd algemeen verwacht. Babiuch geldt als een oude getrouwe van. partijleider Edward

.

;

~ Verwacht wordt dat de Liberalen ruim 155 zetels zullen behalen. In de meeste. provincies
en in het bijzonder in het dichtbevolkte Ontario en Quebec
spraken de kiezers zich in meerderheid ■ voor de partij van de
60-jarige Trudeau uit.
Joe Clark (40) is met zijn minderheidsregering maar negen
maanden aan de macht geweest.
Clark bereikte niet veel bij het
oplossen van de economische en
politieke problemen in Canada.
Een voorstel de accijns op benzine drastisch te verhogen bespoedigde Clarks val. .
De 31-jarige Margaret Trudeau,
de echtgenote van de. nieuwe
Canadese premier, heeft gisteren in Ottawa een huis gekocht
om meer tijd te kunnen besteden aan de opvoeding Van haar
drie zoons van vier tot acht jaar.
De Trudeaus waren in 1977 uit
elkaar gegaan maar niet gescheiden vanwege hun geloof.
Margaret ging in New Vork wonen om fotografe te worden. Zij
ondernam enkele pogingen om

<

-

-

,

<

-

-

;;

;
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'Toorenaar overtrad de
wetniet d

Plan langzaam
verkeernodig

(Van onze parlementsredactie)

DEN HAAG De PvdA-fractie in de Tweede Kamer
eist van minister Tuijnman een langzaamverkeerplan en 'effectieve maatregelen' om het toenemend
aantal auto's tegen te gaan. In zon „beleidsplan langzaam verkeer" moet het rijk medeverantwoordelijkheid nemen om de achterstand van het langzame verkeer weg te werken. Er moet een lagere maximumsnelheid komen en alle verkeer van rechts, dus ook het
langzame, moet voorrang krijgen.

welthik' -

-

,

:.

en ethiek van
;de voorschriften
Als voorbeelden

politie.

de procureur-generaal:
'.noemde
'het onduidelijk gebruik maken
'van dubieuze informanten en
bewaren
'het onregelementair
en

'■
'

Volgens Polak kunnen de bevindingen in het rapport. wel
aanleiding zijn voor een dergelijke straf. „Dit teneinde duidelijk aan te geven dat er fouten
zijn gemaakt waarbij de voor de
politie geldende gedragsnormen
in het verleden zijn overschreden." ïy&:,'>ï-:-~-< •.-.:..
Volgens Polak is het niet zo
dat Toorenaar ontslag moet nemen. Bij de beoordeling van zijn
"

Burgemeester Polak en procureur-generaal Boekraad„Toorenaar nooit meer recherchechef."
Volgens de procureur-generaal zou in al deze handelingen
de verklaring kunnen worden
gevonden voor de voortdurende

Commissaris Toorenaar

stroom van geruchten over
Toorenaar. Hij wees er op dat
het solistische optreden van de
commissaris tot-argwaan en

verminderd vertrouwen heeft
geleid in het Amsterdamse politiekorps en j bij het Openbaar
...->.;•;-•,.
Ministerie.'
:

—

I

Dat schrijft de „ex-kankerbe.strijder" dr. L. Meinsma in een
'brief aan de minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne,
;Ginjaar. Volgens Meinsma vorzulke maatregelen een Jo•gisch en constructief beleidsplan", dat eenalternatief; kan
.zijn voor het voornemen van de
;minister „de sigaretten te discri.mineren door op de verpakking
;een gezondheidswaarschuwing
«i het teer- en nicotinegehalte
"te laten vermelden".
Meinsma wijst er in zijn brief
Jip dat er in de tabakswet van
.1521 over belasting op rookwaar
,staat dat het gewenst is accijns

i

men

op tabak te heffen vanwege
aanvulling . van j de \ inkomsten
van de schatkist. Hij vraagt zich
echter af 3 of dé overheid nog
steeds middelen mag verwerven
door de verkoop van produkten
waarvan het gebruik volgens
hem jaarlijks vele duizenden
sterfgevallen oplevert Meinsma
vindt dat "moreel niet verantwoord. De overheid moet volgens hem meer geld stoppen in
een speciaal op jongeren afgestemd voorlichtingsprogramma
over roken. De „geldverspillende campagnes van nu leveren'
volgens Meinsma nauwelijks
watop.
,-v.'.;-.;.%
'

Duikers te laat

voor redding
Van onze verslaggever JEN VLIETSTRA
Scheepsrampen laten
£ LISSABON/ROTTERDAM
»;rich nooit precies navertellen. Ze gebeuren in vliegenstorm of dichte mist. Zelden zijn overlevende oogge-
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(Van een onzer verslaggevers)

UTRECHT De ouders
van tien Turkse en Marokkaanse kinderen hebben gisteren afgezien van
een kort geding tegen de
gemeente Utrecht omdat
deze kort voor de zitting
definitief liet weten;dat
de eis van de ouders -onderwijs voor hun kindeop zeer korte ter-'
ren
mijn zal worden ingewilligd. De kinderen kunnen,
-

-

met nog veertig andere
buitenlandertjes, vanaf 25
februari naar school. De
gemeente zal voor klaslo-

bedrag toegezegd.

leerkrachten ] en
leermiddelen zorgen.' sU:s?si

De ouders besloten enkele we-"
geleden tot het aanspannen
van een kort geding omdat de
gemeente naar hun mening veel
te weinig haast maakte met het
zoeken naar. oplossingen voor
het gebrek aan onderwijsmogelijkheden. V
':,;
De wachtlijsten groeiden gestaag, terwijl de gemeente vól-.
gens de ouders niet veel meer
deed dan vage toezeggingen;
over noodlokalen. „Terwijl de
gemeente toch verantwoordelijk
is voor de uitvoering van de.
leerplichtwet,, waaronder ook
onze kinderen vallen," aldus de_
ouders. -■..)"','
"S.-r.V ■':
Zij waren gisteren, toen ze na
drie minuten al buiten de recht*

Enkele Turkse kinderen demonstreerden voor het afgezegde kort geding tegen het
ontbreken van onderwijsvoorieningen. Ze „speelden schooltje" op een met schoolbanken volgezette wagen.
T< >?"
bank stonden, overigens niet helemaal tevreden. „Problemen

I.ït sen

pensen
£U>uis

Keijzer: De

Tollan lag

hou' je het geen twaalf uur uit.
De jongens hebben nog wel gedoken, maar toen ze weer boven
kwamen, zeiden ze: "Nee, dit is
hooguit een bergingskarwei."
gNa de tweede. duik meldden
ze, dat de Tollan een geweldig
gat aan stuurboordzij had. Het
weer was .vrij kalm,, maar
grauw en miezerig. Wat we hier
op zn best nog kunnen doen, is
dat schip weer boven water
brengen. Levens vallen er niet
/SX.;:X
meer te redden."
Smit-Tak-directeur Z. W. S.
Moerkerk op de basis in Rotterdam: "Zolang het nog om mensenlevens gaat, wordt er in de
berging meer gehuild dan gelachen. Zodra het alleen maar om
het wrak gaat, wordt er door de
eigenaars en de verzekering
meestal tot in het oneindige over
de centen geluld..."

Carnaval Den Bosch:
messteken en klappen
een onzer verslaggevers) ;
fcl>EN BOSCH
Tijdens het
F"iaval in Den Bosch heeft een
«* onbekende man een 26- jari-

Brandschade

van

miljoenen

Brand heeft giste-,
«JFJrw het centrum van Bussurn
S° enkele miljoenen guldens
«*'»
aangericht. Drie berrwspanden
een speelgoed??K een lederwarenzaak en het
grenzende bijkantoor van
fdagblad De Gooi en Eemlan-

-

*r

-

werden verwoest.

ge Arnhemmer zo hard met een
hamer op het hoofd geslagen,
dat de man zeer ernstig schedelletsel opliep.
;Dat gebeurde, nadat de Arnhemmer de man te lijf was gegaan, omdat hij ten onrechte
dacht dat die in zijn auto zat. De
man in de auto dacht dat hij beroofd werd en sloeg met een hamer op de Arnhemmer in. Daarna ging hij er vandoor/ *,
Elders in Den Bosch werd een
16-jarige jongen driemaal met
een ■. stiletto gestoken. Hij is
zwaar gewond in het ziekenhuis
opgenomen/. De jongen had in
een gemeenschapshuis r enkele

vechtenden ..van, elkaar:. willen
scheiden. De man die hem toen
de steken toebracht is nog
spoorloos.

Droog en zonnig

als nu kunnen binnenkort weer
ontstaan. Het beleid wordt in
Utrecht nog steeds gebaseerd op
acute nood in plaats van prognoses. Op deze manier blijft het
puinruimen en daarvan worden
kinderen en ouders de dupe," aldus een woordvoerder.',
Tijdens een' demonstratieve
bijeenkomst van buitenlandse
kinderen, hun ouders en belangstellenden : lieten' de betrokkenen weten met de acties door te
gaan tot alle buitenlandse kinderen in Utrecht naar, : school
kunnen.

Brand in loods
AMSTERDAM -Een brand
heeft gisteren bij het
bedrijf Pakhoed in het westelijk
havengebied in Amsterdam een
loods verwoest. De in de loods
opgeslagen grote partijen bamboe en toast gingen verloren. De
omliggende gebouwen op het industrieterrein liepen waterschade op. Hoe de brand is ontstaan en hoe groot de schade is,
is nog onbekend. '~''■

'

'.'

Van onze weerkundige
Olieplatforms op de Noordmedewerker
zee rapporteerden vanmorgen zuidoostenwind kracht 7
Gisteren is de zon toch nog tot 8: stormachtig.
In het
vrij plotseling royaal doorFinse Oulu, waar a.s. zaterwel
Dat
gebroken.
gebeurt
dag de. alternatieve Elf stemeer, wanneer een belangdentocht zal worden i verrerijk hogedrukgebied volledig
den, was de laagste temperabegint door te werken. Een tuur vannacht
-6 graden en
is
de
gunstige bijkomstigheid
7 uur vanwerd
het
weer
om
aanwezigheid boven de Duitmorgen gekenmerkt door een
se Bocht van een klein, afheldere lucht; en een j nnozonderlijk hogedrukgebiedje wind kracht 3. Als de tempein de hogere niveaus. . ; „,'.;:.,.,' ratuur overdag lager dan -18
..-■• Het tekende zich vanmorgraden is, rijden de Nedergen vooral op de 5.000-milHdie tocht niet. Dat is
barkaart af. Het weer raakt landers
te slecht voor de conditie van
door die maxima in een da- onze Nederlandse longen
die
Jende beweging en de lucht niet op z'n lage temperatuur,
op.
Het
weer
krijgt
droogt
zijn afgestemd.
dan een vriendelijk karak; De
luchtdruk ' Rotterdam
ter. In Rotterdam is dat niet vanmorgen
9 uur: 1023 minizonder uitwerking r op de
bar (767 mm) tendens langtemperatuur gebleven. Giszaam
weer; onbetermiddag was deze stad een wolkt, stijgend,
zicht 10km.
van de warmste van Nederland met 11 graden Celsius,
een even hoge temperatuur
station '% weer; £ ;
- VfttßMPfl
als in Brussel.
Vannacht.vroor.het in de
onbewolkt
0
Amsterdam
droge lucht in de oostelijke De
Bitt . .
onbewolkt t »;■-.'
0
helft van het land 1 tot 2 graDeelen
onbewolkt
-1
Eelde
■ onbewolkt
-1
den. Hannover j meldde ook
-1
onbewolkt
min 2, München -3, Stuttgart Eindhoven
Oen Helder
onbewolkt
0
-4, Innsbruck -5 en plaatseonbewolkt .
Rotterdam
'■. -0
Twente
onbewolkt
*2
lijk wordt daar in de komen3
Vlissingen
onbewolkt
de nacht -6 graden verwacht
Zd. Limburg . onbewolkt
■:-,. : .-2
regen
Het maximum. blijft het
'
Aberdeen
5
Athene :
half bewolkt .
8
weer ook woensdag en donBarcelona
mist
,6
r
■
derdag beheersen, waardoor
geheel
bewolkt
•.-2
Berlijn .,
licht bewolkt
.6
het droge weertype met Bordeaux
Brussel
onbewolkt
winden
zuidoostelijke
aanFrankfort
onbewolkt
■ I -2
houdt
Een - oceaanfront Genève
geheel bewolkt ■'
1
Helsinki
-5
zwaarbewolkt
wringt zich boven de Britse
Innsbruck
onbewolkt
-5
■
Eilanden in; alle bochten,
geheel bewolkt
-1
Klagenfurt
maar slaagt er nauwelijks of
Kopenhagen licht bewolkt
-2
5
■.-'
regen
Locarno
■■
niet in dichterbij te komen. Londen
5
geheel bewolkt
lerland is er kind van de regeheel bew.
6
Madrid
.
Malaga
Het
.zwaarbewolkt
:^.'<'11
kening door geworden.'
Mallorca
i licht bewolkt
heeft er de afgelopen dagen München-,,, •/ zwaar bewolkt * - ■.--&■2
■y\-*A zwaarbewolkt ■'.' ;•■ 9
Mee
uitvoerig geregend, maar nu
ó-;.-geheel bewolkt . ■-■',' *5
Oslo
is die nattigheid meer naar
-/-.'-O
Parijs .':,:■; onbewolkt
het oosten opgeschoven.
- licht bewolkt
3
■':. Z
Rome .
Spilt •
;onbewolkt-"'» ;VW.?r- 6
Aan de oostkust van
bewolkt
-5
'geheet
Schotland werd vanmorgen 9 Stockholm
zwaar bewolkt ■■A, " -2
Wenen mm afgetapt De luchtdruk is Zürich •
;■ -3
geheel bewolkt
11
Casablanca, ■ zwaar bewolkt
hoog boven West-Rusland, te
istanbul
. geheel bewolkt
,, ■'v 3
weten 1037 millibar en laag LasPalmas 'halfbewolkt
14
zwaar bew.
10
boven West-Groenland: 960 Tel-Aviv
„6
Tunislicht
bewolkt
■
millibar: een groot contrast.

DEN HAAG Een deel van de
verkeersongelukken ..waarbij
fietsers en bromfietsers om het
leven komen is te wijten aan de
rij-eigenschappen van de tweewielers. Daarom moet de veiligheid van deze vervoermiddelen
verbeterd worden. Dat zegt de
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, de
:
SWOV. ";>■.»,•>' .■-•..<; ,:,■
De SWOV noemt als verbeteringen het aanbrengen van achteruitkijkspiegels en clignoteurs, het afschermen van bewegende delen en het niet meer
aanbrengen van overbodige uitsteeksels. Ook het ontwikkelen
van een mechanisme om de juiste zadelhoogte te verkrijgen
noemt de SWOV als mogelijke
verbetering. Vooral voor kinderen is dat van belang. De SWOV
pleit ook voor vrijliggende fietspaden. In 1978 kwamen 460 fietsers en 253 bromfietsers bij ongevallen om het leven..
-

,

.!,.....

~

Sporen zeer
DEN HAAG
giftig blauwzuur:in de omgeving van het expeditieknooppunt van de PTT in Arnhem
nebben de VVD-Kamerleden
Ploeg en De Boer ertoe gebracht
schriftelijk op maatregelen aan

'
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•

ons kantoor Oude Maasweg 5, Rotter
dam-Botlek vragen wij met spoed voor de

Op
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'

'
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•

>

T

•afdeling boekhouding:

•/,';

kamp van Economische
Zaken heeft?dit in een
brief meegedeeld aan de
Tweede Kamer. ■
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Doorgereden
na ongeval
De poliENSCHEDE
tie van' Enschede - heeft
gisteravond een man uit
die plaats aangehouden,
die eerder op de dag in
Oldenzaal met zijn auto
was doorgereden na een
ernstig ongeval.' Hierbij
raakte j een . inwoner .uit
Oldenzaal \ levensgevaarlijk gewond. De automobilist bleek onder invloed
van sterke drank.
-

-

:

-V^^^O

een administratief
medewerkster

Haze-

Staatssecretaris

-

gen van het Nederlandse Unifildetachement die. op 23 januari
bij Nakoera door onbekenden
werd gekaapt is" teruggegeven.
Ook twee daarbij achtergehouden Uzi-pistoolmitrailleurs zijn
bij het Nederlandse bataljon terugbezorgd. Bij de kaping werd
de chauffeur gegijzeld maar
enige tijd later weer vrijgelaten.

-jgj

gigg

Een extra prijs van ƒ 100.000 is gevallen
in de serie L op het nummer: ■
j Troostprijzen van ƒ 2.000 op nummer
van eik van de andere series.
- Een extra prijs van ƒ 100.000 is gevallen
, ..v.'.Vin de serieW op het nummer:,
Troostprijzen van ƒ 2.000 op nummer
van elk van de andere series.

-

Jaarbeurs.',;';;

(Van een onzer verslaggevers)
De waterwaDEN HAAG

688 e Staatsloterij, 2etrekking 18 februari 1980.

DEN HAAG C. M. L.
Roozemond,'; burgemeester van Alkmaar, is benoemd tot vijfde lid van
de raad van bestuur van
de Nationale Stichting
Casinospelen.' Sinds begin dit jaar zitten in het
nieuwe bestuur al. als
voorzitter. drs Boender
(ex-NS) en 'de, leden
: Stouthandel (ex-accountants maatschap), i Van
der. Meer. en De Vriese,
•directeur.van de Koninklijke

Unifil terug

Staatsloterij
2etrekking

casinospelen

I

Waterwagen

.-.,.-.

Het blauwzuur zou worden
gebruikt bij ontsmetting van uit
Oost-Europa afkomstige planten en struiken. Er zou over.zijn
gepubliceerd in een geheim rapport van de bedrijfsgeneeskundige dienst van de PTT. '-;■
De Kamerleden willen van
staatssecretaris ■ Smit-Kroes
(Verkeer en Waterstaat) weten
of het juist is dat werknemers
die betrokken zijn bij de ontsmettingswerkzaamheden geen
inzicht krijgen in de gevolgen
van het regelmatig werken met
het gas. De onrust onder personeel en omwonenden moet snel
worden weggenomen, vinden ze.

in stichting

•;

• *

te dringen.'

Roozemond

.

Ruiden

(Van een onzer verslaggevers)

-

,

*

zowat helemaal ondersteboven
en er was wel een luchtbel voor
die vier geweest, maar daarin

(brom)fietsen
verbeteren'

(Van onze parlementsredactie)

;

gegaan
aanvaÖ!g op de Taag bij Lissabon tot
«•uu Rotterdam ■ doorklonk. Er
nog klopsignalen zijn
•Woord uit het overvaren schip,
ggTollan. Die mededeling al•«n al was voor de directie van
Jfinit-Tak voldoende om een
•Jjoeg van vijf man op het eerste
beste vliegtuig naar Lissat™t
*TO te zetten. Mogelijk bevonJjen zich nog vier overlevenden
»#n boord van de Tollan.
£ De ploeg van Smit-Tak stond
•mier leiding van bergingsinJ*l*cteur Louis Keijzer en be»nd verder uit de duikers L.
Sjartens, H. Lagerweij, B. MatWjssen en A. B. Stekelenburg.
2™ vijftal kreeg versterking
ijan twee "potloden jongens" van
"M bureau in Madrid, zoals de
"van het bureau" bij de
"in het veld" bij Srnit-

'Veiligheid

Onrust over
blauwzuur

ken

:

E Zo is het ook zondag
wf*n een alarm van een

j, Toen daarop niet werd inge-

gaan, waarschuwde de buurman
zijn zwager, de dakbêdekker
Van der K., die de problemen op
straat met P. ging uitpraten.
Daarbij verwondde hij P. ernstig met een bijl aan het hoofd.

\:

!.

-

;

kalen,

■

Ifilen.

De Haagse
LOOSDUINEN
politie heeft een 28-jarige dakbêdekker uit die stad aangehouden die tijdens een ruzie een
33-jarige man met een bijl op
het hoofd heeft geslagen. Het
slachtoffer, machinist A. J. P., is
met zware verwondingen in een
'
ziekenhuis opgenomen.
De onenigheid! ontstond tijdens een verjaardagsfeestje dat
de machinist had georganiseerd.
De beneden hem wonendebuurman vond dat het feestgedruis
„enkele decibellen te hoog" was
en vroeg om wat meer kalmte.

Volgens de plannen van Hermes is er volgend jaar bij het instituut hooguit nog plaats voor
een werkgroep van acht man.
Op dit ogenblik heeft het lOWO
nog zon dertig medewerkers.
De acht overblijvers moeten in
een jaar tijd een nota samenstellen over de toekomstmogelijkheden van een eventuele onderzoeksinstelling voor wiskunde-onderwijs. Met die nota op
tafel wordt dan bekeken of het
Utrechtse instituut nog in afgeslankte vorm kan. worden voortgezet. .
Volgens prof. Freudenthal, directeur van het instituut, is voor
voortzetting j van het huidige
werk | een personeelsbezetting
nodig van 24 mensen. Die kost
echter ruim drie miljoen. De
staatssecretaris heeft voor volgend jaar maar de helft van dit

:

de
tuigen betrouwbaar. Maar altijd rukken reddingboten
Bén vliegtuigen uit om mogelijke overlevenden te red-

(Van een onzer verslaggevers)
:

onderwijs.

-

&k heten.

opheffing.
Het maakte o.m. naam met het
ontwikkelen van onderwijsmethoden die de wiskundebeginselen spelenderwijs aanleren aan
kleuters en leerlingen van lagere scholen en het lager beroeps-

,

;

-

zware hoofdwond

,-Leeftijd vanaf 20 jaar..-..
Bij voorkeur ; i.b.v. praktijkdiploma boek-:
:'" : ;V,'"'
■''
'houden.

.

AMSTERDAM/DEN HAAG Alle tabaksaccijnzen
'moeten, in het kader van een overheidsbeleid voor ro■ken, worden afgeschaft. Minderjarigen moeten worden beschermd tegen tabaksgebruik door een verkoopverbod, en ook de verkoop van sigaretten en andere tabaksprodukten via automaten moet worden verboden.

wiskundeinstituut

de-onderwijs (IOWO). Het insti-

r

op tabak af

activiteiten.

voor machinist:

tuut wordt in 1981 bedreigd met

BUITENLADRJS

accijnzen

-."

opheffing

-

Meinsma: Schaf TOCH LESRUIMTE VOOR
alle

schema. Vorige week, tijdens de
eerste vergadering, werden al 27
moties ...ingediend. • Gisteren
kwam een nieuwe stroom los:
aan het eind van de middag waren het er al zestien.
PvdA, D'66 en PPR stelden
voor het openbaar vervoer voor
gehandicapten die zelfstandig
wonen ruimer te maken. Ze willen ook dat wordt gezorgd voor
voldoende, verplaatsingsmogelijkheden voor deze groep naar
centra van sociale en culturele

Protest tegen Verjaardagsklap

;

i

—

*~

in beslag

Ook bleef de commissaris ge•bruik maken van een terzijde
gestelde rechercheur. Voorts
■heeft hij in enkele gevallen een
van zaVerkeerde voorstelling
•ken gegeven aan het Openbaar
'.ministerie, ter verkrijging van
»de vrijheid of niet-vervolging
'van verdachten.

•:

>

1

Commissaris Toorenaar heeft
lach wel gedragen in strijd met
"'

aan.

*'

-•-,..-.*

kend gemaakt.

'van vuurwapens'
reenomen herome.

-"

-

'

ruptiebeschuldigingen tegen de Amsterdamse politie en haar toenmalige
Darcoticachef commissaris Toorenaar is niet ge-;
bleken dat deze commis.saris strafbare \' feiten
l heeft gepleegd. Dat heeft
procureur-generaal bij
fde
�
het Amsterdamse ge;rechtshof mr. J.; H. G.
I Boekraad gisteren v be-

den genomen de uiterst moeilijke taak waarvoor Toorenaar en
Het PvdA-Kamerlid De Hazijn medewerkers in de" strijd mer heeft dit in de openbare
tegen de internationale narcoticommissievergadering over het
cahandel waren gesteld.
structuurschema Verkeer en
.Uit het onderzoek naar de ac-, Vervoer gezegd, in de Tweede
tiviteiten van Toorenaar is naar Kamer. Zijn fractiegenoot Zijlvoren.' gekomen dat nog twee stra vroeg in een motie om een
belasting op het autorijden op
andere politiemannen zich
laakbare praktijken ■' hebben basis van het normverbruik van
energie. Hij wil ook bij de volschuldig gemaakt. Het ondergende ! begroting ■•.: voorstellen
zoek tegen deze twee ze worden voorlopig slechts aangeduid
doen voor het variabel maken
als X en V -is pas afgelopen.' van autokosten, i ;
Burgemeester Polak "'■ zei '■> dat
■ De Kamer wijdt een serie bijgeen van beiden is geschorst Hij
eenkomsten aan het structuurheeft wèl aan hoofdcommissaris
Sanders gevraagd een disciplinair onderzoek in te stellen tev
gen het tweetal,
De rechercheur en de hoofdagent hadden ontoelaatbaar gehandeld ten [ opzichte van een
„als informant aangeduide Chinese ' drughandelaar." . De ■'. rechercheur had daarbij de hem
opgelegde zwijgplicht geschonden en informatie doorgespeeld
aan de drughandelaar. De procureur-generaal vindt dat deze
(Van onze parlementsredactie)
rechercheur ' een { disciplinaire
straf moest krijgen. Ook zou hij
UTRECHT/DEN HAAG
geen recherche-werk meer moDertien hoogleraren hebben in
gen doen volgens mr. Boekraad.
een brief aan staatssecretaris
De hoofdagent zou ook discipliHermes (Onderwijs en Wetennair moeten worden gestraft schappen) laten weten 'ernstig
Ook hij zou ontoelaatbaar geongerust' te zijn over zijn planhandeld hebben, s ■'■'„ %':V
nen met het Utrechtse instituut
voor ontwikkeling van wiskun-

.

—

'de

fouten, zo meent de burgemeester,' moet in beschouwing wor-

Toorenaar heeft overigens vo-'
rig jaar enkele maanden geweigerd met: de; rijksrecherche ; te
praten. De reden die hij daarvoor opgaf was dat het corruptie-onderzoek naar zijn mening
te lang ging duren! Pas in septemberj na tussenkomst i. van
hoofdcommissaris Sanders,' was
de commissaris weer bereid tot
gesprekken met de rijksrecherche. ,
. Volgens i mr.
Boekraad,, zal
Toorenaar geen functie. meer
krijgen waarin hij in het bijzonder met recherche-werk is belast. Toorenaar is nu hoofd van
het derde «district. (Lijnbaansgracht) in Amsterdam,>v.-.;
Burgemeester Polak van Amsterdam zal het dossier voorleggen aan de minister van Binnenlandse zaken.'Hij wees erop
dat hij als burgemeester niet bevoegd is zelf een disciplinaire
straf op te leggen. ■,; ■
f fy J!'

"'""(Van een otwer verslaggevers)
Bij
"AMSTERDAM
van
de
het onderzoek
'rijksrecherche naar cor-

"

Sollicitaties: schriftelijk naar! postbus ,149,
3190 AC Hoogvliet of telefonisch 010;
385222 (te vragen naar dhr. W. Keur). 5

-

024867
x 024867

'

059801
059801

,

Ibinnënlahd

■'-"

50.000 zijn gevallen op alle nummers:
090769
080897
f 5.000 zijn gevallen op alle nummers:
087772
ƒ ■ 2.000 zijn gevallen op alle nummers: .
.' ƒ y." 2.000 zijn gevallen op alle nummers: -;.'
' 056960
099863
■■;ƒ'• 2.000 zijn gevallen op alle nummers:
078344
ƒ 2.000 zijn gevallen op alle nummers: * :
045543
ƒ 2.000 zijn gevallen op alle nummers:
En prijzen van
4883
ƒ 1.000op alle nummers eindigende op:
|.
400 op alle nummers eindigende op:
972
ƒ >' jj.200 op alle nummers eindigende op:
~.411
ƒ - ' 100 op alle nummers eindigende op:"
138
100 op alle nummers eindigende op:
ƒ
96
.ƒ 7. 50 op alle nummers eindigende op:
alle
op
op:
50
nummers
eindigende
i;
1
9
15 op alle nummers eindigende op:
ƒ
worGewonnen prijzen kunnen, na de derde trekking

f

''

1662 1
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■
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Sluit In uw sotncltaUebrleven onder nummer géén orlglnela
dfyloma't of getuigschriften bij.
All daze onverhoopt verloren raken kan da advertentla-EfdeUng
.;,;■...' walnlgvoorudoen.;. r.fci'^f:: ■

Wij vragen voor spoedige indiensttreding een
v
allround
Soll. of infbrm. aan bovenstaand adres.
Vervoer R'dam-Dordrecht v.v. is aanwezig.

scheepsdiesël-rriönteuV,

i

Gevr. voor direct allround
TIMMERLIEDEN. Tel. 010
360559.
R6
May-gro machine las- en
konstruktiebedrijl ■~.: .-■ Lisbloemstr.' 7-9, Papendrecht,
tel. 078 -158793 vr. in verb.
met uitbr. voor direct of later,
ijzer- en BANKWERKERS g 6
lassers en pijpfitters. Gegadigden worden verzocht pers.
te soll. Kant. geopend van ma
R6
t/myr.9-17u.
Gevr. goed ingevoerde UITVOERDERS-WERKZOEKERS .voor de; bouw, zeer
goede j condities. Inl.: ■ dagelijks van 16.00 tot 18.00 u. 010
-329521.
R6
all
round
Gevr. beslist
IJZERWERKERS,
bankwerkers.
plaatwerkers, autogeen fotolassers, lassers stoomwezen.
Hoogloon.olo-329521. R6

Per 3.3.1980 voor het ■
notuleren bij een niet- •
commercieel bedrijf.
Hij/zij zal tevens toezicht
. houden op de uitvoering
van de in deze
vergaderingen genomen
besluiten. Deze baan is
voor 4 dagen per week.

Bar La Vie, tel. 010-147429.

'

R5
De tips, regeltips en fototips worden geBistro
keuken
vr.
open
met
plaatst in een combinatie van dagbladen, voll. zelfst. werkende KOK.
die een gezamenlijke oplage hebben van Ook inkoop. Zat. en zond. vrij.
674430, tussen
538.000 exemplaren.
Tel. 010
c:v>;^ ; :o
14.00-17.00 uur.
R5
Restauratie CS vr. zelfstandig
Met een Tip, Regeltip of Fototip .
werkend KOK. Inl. Perron 1,
bereikt u 1.162.500mannen en vrouwen
tel. 010 149367. Vr. naar de
nr.Warnders.
R5
(bereik per gemiddeld nummer
volgens Nat. Onderzoek Persmedia 1977)
Gevr. gevorderd LEERLING19 jaar met
BARKEEPER.
een beetje restaurant ervaring
en een restaurant-kelner, 21
jr. Aanmelden na tel. afspraak
PERSONEEL TIPS
tel.olo-362275teR'dam. R5
.
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Huishoudelijk $j$Ë!O$M
personeel gevraagd

65+

Voor direct gevr, nette Holl.
WERKSTER voor 3 x 154 uur
p. week v. schoonhouden v.
is de grootste organisatie, die zich specialiseert in chrèche
omg. Schiekade. Tel.
het uitzenden van gepensioneerden van 55 jaar en tussen 18-19 uur 010
*, v •
ouder in tijdelijke banen.
;
,R
827458. VN
Wegens uitbreiding van aktiviteiten, bestaat er op
onze vestiging te Rotterdam behoefte aan een:
b Verplegend personeel*
-

.-,,

;,

8

•>

gevraagd!

Bureau-assistenf(e)

<r
alle diensten

ZIEKEN- <M
VERZORGENDEN

-

-

-

~,

±

-

-

-

-
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-

-

carac
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■

Algemeen Dagblad

UTIZE3MDBUREAU

-
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-

-
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"

woning of etage

Koffie,
wie drinkt hef niet?

;

.;:

>;

-

-

-
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Automaten beheerders

,U:

J

•..:
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•■

+

-

■

—

Roosendaal Centrum

—

.<

...

-

Automatic Holland
Operating B.V.

-

:

'"

m

.

Metdodrci bij u om de hoek:
. . RoMerdam-Ommoord
: 070-204438
A
BkV . Goudfcruid 24
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.
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-

-
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-
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-
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bezörger(ster)s

(

:

-

-

-

;

_

m

,

;

Medewerkers (m/v)
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I

international
secretary
services

■
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Rotterdamse
Elektrische Tram (RET)

•

'"

-

-

-

-

l

-.."..

-

|

Na een interne opleiding zal hij/zij tot taak krijgen,
samen met een collega de apparatuur te bedienen
en de verwerking van de opdrachten te plannen.
Wij denken aan iemand met een MAVO-diploma
van .17 jaar of ouder, die geïnteresseerd is in de
automatisering.'
Belangstelling? Bel of schrijf naar de heer van der
merlieden, . aftimmerlieden,
Laan van
metselaars, stelleurs. Hoog
loon. 010-329521.
H. A. Kramers & Zoon Beheer b.v.
R6
VAN
DER
Loodgietersbedrijf
45,
3013
Stationsplein
Groothandelsgebouw A6,.
14.50.00. MOEZEL 8.V., vraagt vakbeAK Rotterdam, tel. 010
kwame medewerkers. Schie
TYPISTE FAKTURISTE: te- KMC Electronica BV zoekt op 52, Schiedam. Tel. 732077.
■-'■
vens voor order adm., tel. en1 korte termijn een VERKOPER
■ ■'.- H6
showroom verkoop. Moet zelf- kantoorbehoeften voor: bin- Voor ons bedrijf in Rotstandig kunnen werken. Leef- ■ nen- en buitendienst. Leeftijd
terdam en Dordrecht en
tijd: onbeperkt. Direkte in1 20 tot 25 jaar. Vereisten: rijbe- voor. werk in ' de ■ omgedienst treding. „Climax", Bo- - wijs B/E en ervaring gewenst. ving
van : Lekkerkerk
tersloot 24, Rotterdam, tel.!• Tel.olo-137070.
■
R 3 zoeken wij op korte ter115595 of 134655.
R3 Voor een scheepvaartkantoor mijn
aan de Waalhaven zoeken wij
Vakbekwame
op korte termijn een geroutionderneerde TYPISTE/TELEXISTE, mod. talen. Je taak gaat
houdschilders
o.a. bestaan uit het correAanmelden tussen 9 en
*—,
ofover 10 minuten. sponderen in de Engelse taal, 16 uur, telefonisch (010)
het verzorgen van de post en 827908 Stolk schildershet bedienen van de telex. bedrijf bv,,: KoninginneKortom een zeer zelfstandige weg 181 .Rotterdam. ■ R6
baan. De werktijden zijn van
8.30 tot 17.00 uur. Interesse? H.H. BOUWVAKKERS opgeNeem dankontakt op met Ka- let, hoge bijverdiensten L.
R6
rin Frank of Jeanne van Wijn- Tax. 010-622743.
Rotterdam, Coolsingel 101 gaarden van Uitzendbureau 3evr. ervaren LOODGIEContent, Meijenhage 320 TERS, Ifst. i.b.v. rijbewijs B-E.
Tel.: 010-136860*,./..
(hoek Slinge),' tel. 010
leerling ! loodgieters voor
819288. Is dit te ver bij jou uit Surgerwerk. Inl. Fa. F. H. WerKantoren te Amsterdam,
de buurt, dan kun je ook infor-' nneester. tel. 010-220447. R6
. Rotterdam, Den Haag.
meren , bij s een . van onderButoßV
staande, vestigingen: RotterDirekt werk voor dam, Aert van Nesstraat 20, Gevraagd timmerlieden,
tel. 010 119411, Witte van metselaars' en voegers.
Secretaresse M.T.
Haemstedestr AA/b, tel. 010
Tel. 133842 861508. R6
Dictafonistes
Mathenesserweg
760755,
Steno-Typistes
46/a. tel. 010 371799, Mijns- TIMMERLIEDEN. Hoog loon
Via Interim
tussen 9 en 17.00 uur. Tel. 010
herenlaan 210.' tel. 010
256361 anders 01807
848569, Schiedam Korte Sm•UITZENDBUREAU
R6
17956. -■■;-.■■
Kom langs of bel voor gelstraat 14, Tel. 010
ml. R'dam, 010 118248. 730322, Vlaardingen, Blok- Gevr. m. spoed ervaren TIMMERLIEDEN en metselaars,
Aert van Nesstraat 37, makersplaats i; tel. 010
R3 tel. aanm. 010-847164.
R 3 354811.
R6
R'dam Building.

Manpower

■

M. sp. gevr. TELEF. MONT. m.
geldig eert., i.b.v: ■ rijbew.,
1ft.20-25 jr. Inl. Firma Manroo.
Tel. 010-859842-352067.:. ~■".
Gezocht met spoed zelfst. magazijnmeester. AUTOM. bedr.
Van der Slik B.V. Dorpsstr. 31,
Bleiswijktel.olB92-2464. R6
Gevr. ALL-ROUND: Betontim-

'--
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-

■

a Technisch personeel
gevraagd .

-

■

+

Aantrekkelijke
bijverdienste

±

.

+

■■-■■

m

±

-

•

Personeel 65+gevr.Y';

voor de staGevraagd 65
-■■■■'-•<<'* tion RIJWIELSTALLING te

opèratorm/v

,

-

—

alle diensten

b

Leerling Computer

l

-

,

.

-

■'

-

Logisterion b.v.

.

-

-

Rotterdam CS. melden van
10tot 14.00 uur.
R9
UITZENDBUREAU 65 vr. m.
'Administratieve
spoed:
Centrum voor elektronish rekenen. Voor onze kracht, Archivaris, Magazijnkrachten. Tel. 010-767203.
computerafdeling zoeken wij een

.

-

-

-

'

■■.

I

,-

-

wij een

''"

—

"

-

""■

-

366 c Ge!'
„

j"S

R'DAM-BLIJDORP, NoÖTS;
havenkade 127A: Ben. 2-ki

merapp., badk. m. ligbad ut
ken, .grote tuin.
prijs ƒ 69.500.- k.k. Tel. fjl
133200(tussen 10en 16 uur)'"

Eennïalta

_-R2(

—

129. Heel.pand,

dubb.■ben'
feJ
verhuurd,
ni

woning met tuintje, is

restant >ï

ƒ70.000,- k.k. Tel. oio 1
13 32 00 (tussen 10 en i«

BJ

uur>-

SCHIEDAM-TollensstrT~2T
Heel pand, ben.woning J

huurd, vrij bovenhuis leeg ki
men 12 m., mooie keuken
douche, toilet en balkon-;,
et: 3 slaapkrs, het geheet
stoff. m. div. extra's. Pm
ƒ75.000,- k.k. Tel. 010
133200(tussen 10 en 16 uut)|

-

■-

\

'

—

"

*

■■■'■'■ '■' '■'■

-

±
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(Mnl/vrl)in

Onze gedachten gaan uit naar een jonge.man/
vrouw in de leeftijd van ca. 23 jaar, met een Mavo/
Havo of gelijkwaardige opleiding, terwijl type-erva•;
ring vereist is.
Zijn /haar taak zal o.a. bestaan uit het werven en
selecteren van uitzendkrachten en het onderhouden van kontakten met relaties en bedrijven.
Voor deze zelfstandige baan bieden wij een goed
salaris, 8% vakantiegeld en 25 vakantiedagen per
■.'
jaar.
.-../>.;:
~.•'■"■ '.',;
Sollicitaties kunt U richten aan.

R 3

-

:

|uitzendbureauj
.

'--.=

-

',

7

randstad

"

■

■■

Schröder Modestofffen

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard ook.ontstaan door het niet, niet tijdig of onjuist
plaatsen van advertenties. Fouten in telefonisch opgegeven advertenties en fouten
ontstaan door onduidelijk schrift behoeven □ Horecapersoneel gevr.
door de uitgeefster niet te worden gecomgevr.
BUFFETJUFFROUW
penseerd.

''

:•

Randstad

J

110170

)?%
R. Recourt B.V.
W
Voorstraat 59
>
Dordrecht.
T.a.v. de heer C. Rook

-

■

zonden.

!

-

Leerling-Verkoopster

.:

Kandidaat moet ervaring in ijzerwaren en gereedschapzaken hebben en moet zelfstandig kunnen
werken.
Schriftelijke sollicitaties te richten aan:

;

~..•

..

Energieke man

-

-

•

;

Bewijsnummers alleen op aanvraag . ƒ 1,75 Heeft
u belangstelling
per exemplaar.
voor deze functie, maak
De prijzen zijn exclusief 4% BTW.
dan een afspraak met
Anneke Bloemsaat,'
Betaling: uitsluitend met gebruikmaking
I Stadhuisplein 39, ■
van de acceptgirokaart die u wordt toegeRotterdam. Tel. 010-

Beukelsdijk 11, 3021 AA Rotterdam. Tel.
010 767203 t.a.v. de Heer de Groot. R3
Voor opvolging van bedrijfsleider zoeken

TELEFOONBEANTWOORDERS (nieuw). Telefoon 070
468592/020 433698. r* Rl 9
60 1 GASHAARDEN. gevelkachels v.a. ƒ 165,- met 1 jr. gar.
Mathenesserweg 76. H. K.
Taanderstr. Vriidaok.avond.
Te . koop aangeb.: enkele

7

1.

Uitzendbureau 65+

\

"

Fototips. Dit zijn regeltips met hierin opgenomen een foto.van het onroerend goed ob-

Uitzendbureau

-

.

MEDEWERK(ST)ER
MOB-niveau

kolommen.

en kantoorpersoneel gevraagd

;,

'

'■

~

boekhoudkundig
personeel:"-m

'

b Handels-

Voor een gemeente-instelling, in ; R'dam-Zuld zoeken wij mannen die in een vuilverbrandingsinrichting de transportband bewaken en zorgen voor het
goed functioneren : van ■de slakkenbrekersinstalla■•:■
tie.
■
Zij moeten ook bereid zijn af en toe schoonmaakwerkzaamheden te verrichten. He t werk is voor
ongeveer 4 weken in de vol-continudienst.
.
BEL VOOR INFORMATIE OF KOM LANGS:
Silvia Kersten,"
\;:: '
Rotterdam, Stadhuisplein 39
■_-.'- y
.-.Tel?010- 110170

■

Gevr. all. round ELEKTRI
Cl ■ ENS, moeten zelfstandig
kunnen werken. Hoog loon.
010-329521. ■"■.-.-'
R6
Gevraagd voor projecten door
wasautoGASKACHELS,
geheel Nederland, VLECHmaat, ijskast, luxaflex e.d. Tel.
TERS,"'ï bekistingstimmerlie010-766043.' ; :«■■■■ Rl9
den, metselaars, tegelzetters,
GASTANK, tankinhoud
T.k.a.
aftimmerlieden. Soll. 010
58 liter. Vr.pr. ƒ 650,- V& jr.oud
341173.b.g.g.010-186042..".
010-385794. -..-:■
Rl 9
::-.■'-,'.• ---..:.- •■•-•:■
R6 Rib' •,' ■-.■
"■
'■
'
■'.•'■'
GEVR. VAKBEKWAME met■ Vraag en aanbod
selaars.Tel. 010-360559. R 6 KAPSTER gevraagd voor de Westende, Industrieweg 41,
gevraagd
Kapsalon Feel- Berkel Rodenrijs, vraagt MAGEVR. VOOR DIRECTE in- donderdag.
ders, Kleiweg 118, tel. 010
GAZIJNBEDIENDEN.
Lft. T.k. gevr. hele of cd. INBOEdiensttreding een vakbekwa- 226742.
RlO 18-20 jr. Aanmelden bij de DELS, . bankstellen, koelk.,
me uitvoerder in- de bouw,
tel. gashaarden enz. enz. kelder
30-40 jaar i.b.v. rij- Ochtendblad De Telegraaf heeri De: ' Jonge,
leeftijd
bewijs. Tel.olo-360559. V; R6 zoekt voor Rotterdam-Zuid 01891-2137. Het bedrijf is ge- en zolder opruiming en alles
legen vlakbij het station Ber- uit grootmoeders tijd. 010
GEVRAAGD: G-6 lassers, Aktieve : BEZORGER i.b.v. kel,
5 min. van R'dam-Hof137837 of 120534.
R2O
elektromonteurs, pijpfitters, auto voor het bezorgen van plein. ■'■■'■.
. - ■, RlO
kranten
winkeliers.
Zeer
bij;
gevr.
OPHEFT.k.
Belangrijk.
010-259505. ■-■
R 6 goede bijverdienste. Alle in- Gevr. MATROOS
op m/s 250 FINGSRESTANT en/of.winGevr. met spoed:; TIMMER- lichtingen Telegraaf,': Boter- ton, werkzaam in Rotterdams kel, schadepartijen. Cont. bet.
LIEDEN, metselaars, Voegers sloot 60, Rotterdam, tel. van 9 havengebied. Moet genegen en; eert ijke ;afhand.
010:
opperlieden. 010-331751. R6 totl6u.olo-112405. ■■:. RlO zijn
in, weekend regeling te 265742,010-732678. R2O
Gevr. voor vakantie en ziekte- werken.Tel. 010-704673. .'.-.' WIJ KOPEN hele en ged. inb.
;
o Winkelpersoneel gevraagd
vervanging DAME OF HEER, ' ■,-:•;■••■■..•. ■■' "/. ■.■.-■- RlO en alles wat u op te ruimen
voor receptie en bediening. p
' ■
R2O
Wij vragen met spoed
Personeel aangeboden heeft. 010-769042.
Leeft, boven 24 jr. Red. kennis
hele
en
inb.
en
Wij kopen
ged.
van Duitse en Engelse taal
te RUIMEN
vereist. Int. tussen 10-16 uur Open haarden, badk., TIM- alles wat u op
de Hr. Teichert. tel. 010
MER- en metselwerk, stuc-en heeft. 010 255249-765650.
363936 Duitse zeemanshuis, granolwerk. Tel. 010-253306. WIJ KOPEN alles tegen hoge
Westzeedijk 94, R'dam, RlO
prijzen in- en verk. huis De
Leeftijd vanaf 17 jaar.
Voor al uw TIMMERWERK en
v
Gevr. vakbekw. ONDER- douches 010 861816, 01807 Spanjaard. 010-854582. R2O
HOUDSSCHILDERS. Solt. na -21641'
R 2 De Goede Boekhandel koopt
■ ':.
16 u. 010-136768. Na 19.30
en haalt Uw BOEKEN, strips,
u. 158853. Maasmond Appli- Voor al UW SCHILDER- en gram.pl.,
encyclopedieën.
beschikb. Tel. 010-256668/379204. :
kationß.V. R'dam.
RlO timmerwerk, direct
.
010-382432.
R2
Gevr.: all round GLAZENWat 'Stiefbeen laat staan
WASSERS
loondienst
Tel.
in
Coblsingel 79 Rotterdam
Voor
al
uw
en
Tel. 010
MET- koopt Den Haan. Hele en ged.
burgerRlO SELWERK, direkt beschik- INBOEDELS. 010 362217.
12.51.88.
R 4 010-226069.
Dag en nacht, maar niet in het baar. Tel. 010 852023, b.g.g. Gevr. hele of ged. INBOEASSISTENT VERKOOPSTER Westende
R 2 DELS eeth. bankst gash. ijsk.
'Supermarkt, weekend, informatie over ba- 380334. .
18 jaar voor S da- Beijerlandselaan 91, tel. 010 nen in R'dam en omg. Bel de
enz. B. den Bak, Coolsestr. 48.
leeftijd
al uw BEHANGWERK te- 010-111294-115466.
R2O
gen per week. 's Maandags 855896, vraagt voor. direct BANENLIJN van Randstad. Voor
gen lage prijzen. Vraag vrijbl.
RlO
vrij. Sollicitaties na tel. af- ass. BEDRIJFSLEIDER. Zij Tel.olo-110919.
POTKACHEL op. gas of
Drijsopgave.
Heumans,
Fa.
spraak Keurslagerij Linde- die beschikken over de nodiIn 010-667743.
R 2 schouwmodel gashaard t.k.
man, Straatweg 53, Rotter- ge ervaring in de levensmid- Wordt RU-INSTRUCTEUR.
gevr.Tel.olo-152219.
R2O
febr. starten wij een nieuwe
dam H'berg Tel. 010-181318 delen kunnen rekenen op een
Erkend ELEKTRICIEN nodig. Wij zijn nieuw, geh. of ged. INavondkursus.
Kursuskosten
19.00
na
uur 010-221771. R 4 hoog loon. Dagelijks aanmel- zijn 1750. Beperkte inschrij- Bel v. Geet, tel. 010 504939.
BOEDEL; ijsk., eeth., bankst.
den bij de bedrijfsleider. Hr. ving.ƒ Rijschool Eminent. Tel. Ook na 6 uur.
R 2 010-665315. '
R2O
■■■■■•
„De
Vteeschspecialist"
Aarts.
■
■
R
4
i
na 18.00 uur
vraagt voor haar nieuwe vesti- Wij vragen met spoed een net- 010 650605,
RlO ONROEREND
ging en te Den Haag, Voor- te VERKOOPSTER voor 1 van 010-650692.
GOED TIPS
Castricum,
burg, ■ Leiden,
onze filialen. Aanmelden: v.d.
en
Hilversum,
Schagen
Knijff :
Tel. ! 010
a Woningen gevraagd
CHEF-SLAGERS, slagers en 373040.Slagerij;
Na 18.00 U: 010
leerling slagers. Aanm. tijd. 299029 of 01808-2257.
4
R
kant.uren ( Vteeschspecialist
Rensen. Tel. 030 887151 na HERENKAPPER/STER gevr.
bij Dames- en Herenkapsalon
19.00 uur Hr. Buis 03408
Afd. Industriepersoneel
zoekt voor een van zijn medewerkers een 2 of 3 BERGSCHENHOEK, & Bach4014. :■■•-"- 1' sT-'fï . R 4 O J. Montijn en Zn. Voorschokamer
terlaan 56.010-122621
heeft regelmatig werk
R4
WfmWÊKsßt^SSfÊKltiTVÊtßil^w^ plaats 6, | Gunstig gelegen
voor
nieuwbouw hoekherenhuis,
□ Divers! personeel gevraagd
md. betimmerde hal, luxe toiVerhuizers
let, . woonkamer met vide,
voor het assisteren bij
(gem. of ongem.) te Rotterdam of direkte omge- woonkeuken met app. 1e
verhuizingen.
ving. Huur tot ca. ƒ 300,- per maand. Enige overna- verd.: grote overloop (studeerhoek), luxe badkamer,
me is geen bezwaar.-..«:-,>;,:;,'
ProduktieInlichtingen'via de afdeing Personeelzaken, tel. slaapkamer (3,8 x 5) 2e verd. 2
medewerkers
14.72.11, toestel 33.20.
-<h£
Rl slaapkamers (3,8 x 5). Grote
: voorde3-ploegendienst
schuur. Koopsom ƒ 296.000,Onderwijzeres zoekt WOON- 2- OF 3-KAMERWONING, v.o.n. Inl. Makelaardij Wassebij een produktiebedrijf
Automatic Holland Operatlng is een modem en exRUIMTE liefst omgev. Kralin- overname geen bezwaar, on- naar B.V. Lid NBM. Tel. nr.
in R'dam-Zuid.
pansief bedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in de
Rl 7 geacht waar. Aanbiedingen 010
gen, tel. 010-226598.
378000 bgg 010
drankenvoorziening via automaten.
Huishoudelijke
Rl 7 263932.
R26
T.H. gevr. ruime WONING 010-386664. ,
Voor het volledig beheren van de automaten bij rehulpen
R-dam of omg. g. Zuid bel.
R'DAM,
laties in de omgeving Dordrecht, Rotterdam en Den
HeemsBlijdorp,
D Woningen ruilen -,; :^
bij een bejaardentehuis
Haag zoeken wij:
ƒ 5000,- overn. g. bezw. tekerkstr. 96.' keurig appartein Ommoord.
lef. 010
670510. br.o.nr. D MIDDELHOEK verhuizingen, ment, best. uit 2e etage met
,'.■,'■■-■■
53403. .
Rl pianoverv. en meubelopslag. halve slaapetage. Vraagprijs
.
Tel.olo-764935.
RlB ƒ 68.000,- k.k. Inl. G. de
Rotterdam, Lijnbaan 102 a Woningen aangeboden Op goede stand aangeb. 3 Jongste Huizenbeheer. Tel.
010-520159.;
R26
tel.olo-135240;
Te huur aangeb. VRIJE ETA- K.FLAT 2e E., Centrum, gevr.
beneden,
3
of
flat
4-k.
geen VLAARDINGEN, Van HoornGE in centrum R'dam; 2 kamers, zijkamer, keuken en Zuid. Br.o.nr. D 53469 bur. beekstr., vakkkundig verA. volledige dagdienst
;
Montage en constr. bedrijf, badkamer. Tel. 01846-5188. i v.d.bl.
RlB bouwd 4/5 kam. hoekapp.
z.m.s. en/. BEDR. LEIDER/
■••■■•
'■'■'
Vr.pr. ƒ 79.000.- k.k. Bij 100%
6
Rl
AANGEB.
KAMERFÜVT
4
o.nr.
O 53480
c. voor vervanging bij ziekte, snipperdagen en va- verkzoeker Br.
hyp. netto maandlast slechts
Gorkum,
cv
Div.
in
gevr.
eengeleuke
KOOPAPP.
door
bur.v.d.bl.
RlO
ƒ 490.- Hogema 0.g.. 8.V.,
kantie. ;.,r.
of
in
omgev.
R'dam.
Netto
geh.
mnd. lasten zinswoning dorp
Heemraadssingel 241, R'dam,
te R'dam-Spaanse Pol- v.a. ƒ 375,-. Dijksman & Part- te 1.01830-20410.
RlB
In deze functie bent U kompleet verantwoordelijk Bedrijf
.
tel. 010 774988, na 19.00 uur
voor het onderhoud, het bijvullen en de goede wer- der vr. MAGAZIJNMEDE- ner, Schieweg 50. 010
KAMERWONING,
Aangeb. 3
■--■
WERKER voor voorraadadm. 660633.
R26
'■■■ :.■■<
Rl 6 beletage met vrij uitzicht, a.d. 770780.
king van de automaten.
gereedmaken orders etc.
Zuidplein,
R'DAM,
rondom
ledereen doet over de koffie zijn zegje, j
Moet zelfst. kunnen werken. SCHIEDAM. Gemeub.ruime 3 Gordelweg. Gevraagd: ruime div. 2, 3, 4, 5-kam. woningen
k.■; flat met ï groot balkon. 4-5 kamerw. Beslist vrije opDoet U het goed, dan krijgt u het vertrouwen en Tel.olo-154133,t5t.74. RlO
met ot zonder tuin. Kps. v.a.
aanzien van iedereen. Vandaar dat er bijzondere Gevraagd: KAPSTER voor zo- ƒ 1150,- per mnd. Tel. 010 gang in Blijdorp of Bergpol253894 ofolB9o-4252. Rl 6 der.Telef.olo-673248. RlB. ƒ48.500.- k.k. Op alle 100%
eisen aan U gesteld worden.
hyp. aanw. Hogema o.g. 8.V.,
merseizoen op Majorca, Tel.
: RlO
Heemraadssingel 241, R'dam,
'/";
010-864255. Wij vragen:".
o Te huur aangeboden
tel. 010 774988, na 19.00 uur
dienstverlenende
instelling.
een
Salon Twinny,- Oud Beijer. R26
770780.
land, vraagt met spoed een
enig technisch- en administratief inzicht.' ;
R'dam-W., nabij Franseln.
full-time leerling of '■'• aankogoede omgangsvormen "1
mendKAPSTER en een zelfst.
leuke 2/3 kam. benedenwon.
{"
Bent U geïnteresseerd?
met tuin. Vr.pr. ƒ 66.500.- k.k.
werkende kapster op part-tiBel of schrijf ons dan even.
me bassis. Soll. na telef. af- Nieuwbouw winkeleenhederv Inlichtingen:
100% hyp. netto mnd. last
Bij
tel. 020
ca.
415,-. Hogema o.g. 8.V.,
spraak 01860-5006 of na 641616/076-132252.
ƒ
R2O
18.00 uur. 01864-2786. RlO
Heemraadssingel 241, R'dam,
500 tel. 010 774988, na 19.00 uur
Gevr. vakbekwame ONDER- Mooie BEDRIJFSRUIMTE te T.h.a. OPSLAGRUIMTE,
R26
Tel. Rotterdam-Overschie, 360 m2 m 2 te Delft. Mak.kant. De Kok 770780.
HOUDSSCHILDERS.
R2l
(200 2 beg. grond en 160 m 2 Ned.. 010-117355.
01807 -15991, na 19.00uur.
Batist'S-GRAVENDEEL.
RlO entresol). Toegankelijk via Te huur: WINKEL op goede straat 39 Zonnige tussenwo;■■-•■■■-' '
moderne alum. roldeur. Onbe- winkelstand in Centrum van ning in rustig dorp, bouwjaar
53,
Sint Jansstraat
Rotterdam .010
lemmerde aan-afvoer
Productie
Rotterdam.
120 m 2 winkel- 1973. Ind: hal, toilet, doorzonRlO
■■...■■
118166.
eigen , parkeergelegenheid ruimte,'
-40
personeel
2 magazijn. kamer, ruime keuken. 1e verd:
Vanaf 1 maart. Huurprijs
Met overname. Br. o. nr. D 3 slpk., badkamer, vaste trap
Voor 3 ploegendienst ƒ21.000.- p.j. Inl.: 010
53462 bur.v.d. blad.
R2l naar zolderk. Ruime stenen
voor
werk van . 4-6 652055. Na: 18.00 u: 010
berging in de tuin. Met unieke
:
maanden.
154201.
R2l d Te huur gevraagd
: Prijs
Transolgarantie. .
149.000,- k.k. Inl: Transol
f
b Kamers aangeboden
Gevr. t.h. of t.k. WINKEL- Vastgoed. Tel: 010 620000
RUIMTE c.g. bedrijfsruimte b.g.g.010-159654.
R26
is mogelijk voor een ieder, die bereid is van maanGEM.KAMER m/cvgebr. dou- 300-500 m 2 te R'dam Zuid.
ZWARTEWAAL,
Gootsehoek
tot
en
met
Uitzendbureau
che
en
voor
of
Holl.
010
331600
kkn.
1
2
R.
dag
Aanbiedingen
zaterdag in de vroege ochtenduren
R22 8 Nabij Brielse Meer en tenhet Algemeen Dagblad te bezorgen. Minimum leef- Hennekijnstr. 41 b Rotter- ƒ 150,-p.w.Tel.olo-372822. Bassant.
R23 Te huur gevraagd voor het ko- nispark gelegen zeer ruime
tijd 15 jaar.TMßMwMtßfegf.?! ::'>?':■dam t/o Achteringang
cv., grote
mende seizoen een KAMP- eengezinswoning,
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer Bijenkorf.
Homo JONGEN! Ook thuis WINKEL op een camping. stenen schuur. Bouwjaar
Strohauer,"ma. t/m vrijd. van 8—12.30 uur. Tele- Bel 010-113470.
buitengetrapt. Een gezellig Pachtprijs etc. nader over een 1972. Ind.: hal met tegelvloer,
foon 147211, vragen naar toestel 3156. Adres:
toilet, doorzonkamer met parhuis aangeb. door een leefRIQ
te komen. W. Bovenkerk, Go- ket, . open eiken keuken. 1 e
.
RlO
.Westblaak 180, Rotterdam.
Oost-Ned.
Br.o.nr.
D
tijdgen.
1,
rinchemsestraat
Meerkerk.
Inex cleaningservice vraagt 53499Burg.v.d.Bl.
verd.: 3 slaapkamers, badkaR23 Tel. 01837 -1559.
R22 mer met ligbad en 2e toilet.
enige SCHOONMAAKSTERS
2e
voor Rotterdam en Zwljnverd.: grote slaapkamer. Berdrecht. Rotterdam Strevels- a Onroerende goederen aangeboden
ging. Dakkapel over de gehele
weg24.Tel.olo-843128.
huisbreedte. Oplevering diRlO
rekt. Prijs ƒ 149.000,- k.k. Inl.:
- "fffiZxtyï
Transol Vastgoed. Tel: 010
Kleiweg 244, 3051 'SN Rotterdam. Rotterdam ƒ4O P.U. dames en heren, d Zuid-Holland
620000 bgg 010
01883
vraagt voor de afdeling Vervoer van het metro-, full- of part-time. Auto noodz.
010-148007 totl3u.
RlO ROTTERDAM-ZUID.
BARENDRECHT:
Hoekwo- 3336.
R26
tram- en busbedrijf enige
ezerstraat 43, pand met ca. 55 ning, tuin 0.h.z., 3 sl.k" dubb. STRUEN, Groene Zoom 4
BAAN,
naar
een
de
zoek
Op
m 2 winkelruimte • en - ruime glas, geh. geisol. ƒ 153.000,- Mooie semi-bungalow (2/1
werkwijzer honderden banen vrije
R26 kap) uit
boyenwoning met cv. k.k. 01806-6510.
in een gids in de boekhandel.'' Gehele pand leeg op te leve1974 op 365 2 eigen
grond met c.v.gas en inpandiRlO
■.-■- ■■■■.■
H.l.Ambacht
ren, ƒ 99.000,- k.k. Almaco
ge garage. Ind:; living met
om te worden opgeleid tot
Gevr. VERKOOPSTER v. tex- BV, mak. 0.g., MathenesserDiv. aantrekkelijke aan- open haard, hal, toilet, hobbytrambestuurder
tiel op de markt op dond. van 7 laan 220,* R'dam, 010
van eenge- hoek, open keuken, 3 slaapu. ong. 2 u. in Gouda en
770277.
R 26 biedingen
Aanstelling in deeltijdarbeid behoort tot de moge- van 7-5 u. in Schiedam.vrijd.
zinswoningen.
Hoge hy- kamers, complete badkamer.
Eig. R'DAM-Z.,
lijkheden.
Mijnsherenlaan
mogelijk.
potheek
Prij- Berging op zolder. Fraaie tuin
verv.gew.olB2o-12973. RIO^
Van sollicitanten wordt verwacht, dat zij een goede
verbouwde zen v.a. f 100.000 kk. op het zuiden. Met unieke
134/c,' ' geh.
KIPPERCHAUF- 2/3-kam. woning, moderne t/m ƒ 980.000 kk. Maak Transol
gezondheid hebben, graag met mensen omgaan Ervaren
garantie!!
Prijs
en in de regio Rotterdam wonen. Werken in onre- FEUR, transp. bedr. van Zon. keuk., luxe douche, ruime vrijblijvend een afspraak ƒ 198.000,- k.k. Inl. Transol
gelmatige dienst moet geen problemen opleveren. Tel. 010-771985. b.g.g. woonkam., Vr.pr.' ƒ 89.500.- voor bezichtiging
of Vastgoed. Tel: 010 620000
01804-19191.
RlO k.k. Hogema o.g. 8.V., Heem- vraag fotodocumantatie. bggOIO-159654.
R26
Leeftijd:2l -45jaar. ■.-,-■
Het salaris lop 26-jarige leeftijd tot f 2.358,- per Gevr. GLAZENWASSERS en raadssingel 241, R'dam, tel. Inl.: Woningbureau
BRIELLE,
21
Hoogaars
Eenmaand, mcl. diverse toelagen, maar excl. een onre- leer),
glazenwassers, hoog 010 774988, na 19.00 uur
gezinswoning met voor-en
IJsselmonde
gelmatigheidstoeslag van ƒ 358,- per maand. Een loon. Bellen 01883 -14852.
770780.
R26
achtertuin. Bouwjaar 1972.
van
de
onderzoek
maakt
deel
uit
psychologisch
■'-.;:
RlO HELLEVOETSLUIS, t.k. mod. Waalstraat 1, H.l. Am- Ind.: Hal, toilet, doorzonka■ ■ -■•V-"
selectieprocedure. '' ITHWHiTMlfffiPfW"lllniMpWflrir
bacht. Tel. 01858 6577. mer, open keuken.' 1e verd.: 3
:
Le
Noble
vraagt woonhuis met tuin en berging. ■.■"■■■•-••,-.
Voor het verkrijgen van meer inlichtingen of voor Leeskring
R26 slpk., luxe badkamer met lig■"■■--■ ■■
42
Living
plavuizen,
voor
de werving van leespor2 met inb.app.,
het maken van een afspraak kunnen gegadigden
bad en 2e toilet. Vaste trap
eiken
keuken
met
3
telefonisch contact opnemen met het bureau Wer- tefeuille-abonnees,«- ervaren
PAPENDRECHT,
zeer
goed naar ruime zolderk. en bertoilet,
2e
ligbd.
sl.k.,
badk.,
en
u
COLPORTEURS.
Heeft
InRET,
180200,
en
Selectie
van
de
telefoon
010
ving
4-kam. hoekapp., lu- ging. Prijs ƒ 159.000,- k.k. Inl.
gr. zolderk. en dak- onderh.
toestel 124 en wel van maandag t/m vrijdag tus- teresse? Bel ons dan voor een zolder met
xe ; keuken, • woonk. met Transol Vastgoed. Tel: 010
met
boiler,
CV
dubb.
Bekapel
.
tussen
afspraak - dagelijks
sen 9.30 en 11.30 uur en van 13.30 tot 15.30 uur.
schouw, enz. Kps. slechts 620000 b.g.g. 01883 3336.
■■■ ■'
■•..■-• .
RlO 10.00 en 16.00 uur Tel. glazing, geh. geïsoleerd. Vrij ƒ 65.000.- k.k. Hoge hyp. mo■
■•■■■■■ ■
R26
'
uitz.
voor
en
achter; gelijk., Hogema o.g. 8.V., ■ ■ •■■■ . ■
010-854032.
Tel.
01883
k.k.
ƒ
149.500.ZWARTEWAAL.
Julianaplein
Top Team Verspreidgroep B.V.
Gevr. METSELAARS, voegers 15770.
-■■•-, R 26 Heemraadssingel 241, R'dam. 6 Tussenwoning in prima
en stellingbouwers. Werk in
tel. 010 774988, na 19.00 uur
vraagt nog enkele betrouwbare
■ . R26 staat van onderhoud. Ind.: hal,
Adam. Tel.' na : 18.00 u. APPARTEMENT. a.d. Philip 770780.
toilet, woonkamer, keuken. 1e
Rotterdam,
te
Vingboonstraat
010-149453.
R'DAM, Amelandseplein, leuk
gel. op 3e verdieping. Voor- gel. 2/3-kam. app. op .1e verd.: 3 slaapkamers en douSchoonmaakbedrijf F. Schaaij zien van c.v.-blokverwarming
cheruimte. Gelegen nabij wa8.V., vr. enige nette GLAZEN- en kelderberging. Ind.: woon- woonlaag. Kps. ƒ 62.000.-k.k. tersport gebied en div. andere
voor het huis-aan-huis verspreiden van drukwerken en folders.
WASSERS in vaste dienst, tel. zitkamer met parketvloer en Bij 100% hyp. netto mnd. last sportfaciliteiten o.a. tennis.
ca. ƒ 390.-. Hogema o.g. 8.V.; Prijs ;/-.ƒ 127.500,- k.k. Inl.
010-293498.
Min.leeftijd 15 jaar.
balkon, keuken, toilet, slaapHeemraadssingel 241, R'dam, Transol Vastgoed. Tel.: 010
\
en
met
ligRU-INSTRUCTEUR.
kamer
badkamer
Tel. 010 365115/365282. Na 18.00 uur: Wordt
In
tel.
010 774988, na 19.00 uur 620000 b.g.g. 01883 3336.
een
bad.
115.000
k.k. 770780.
Koopsom ƒ
Rloj febr. starten wij
nieuwe
01804-23822:
.-■■■■■-■ ■■■'■."-■ R26 :;.■:■■>■>.. ■■-■ ■;«■-/ -■' V- R26
|
bemiddeling
avondkursus..-: Kursuskosten Inlichtingen
Met spoed gevr. TEGELZET- Taxibedrijf C. Rouss vraagt 2 zijn ƒ 1750.Beperkte inschrij- Makelaarskantoor Kolpa b.v., FOTOWONINGKRANT hoek- R'DAM-CENTRUM,, t.k. heel
TERS, hoog loon, goede soc. TAXICHAUFFEURS v. R'dam, ving. Rijschool Eminent Tel. mak. in onr. goed.', lid N.8.M., se Waard.' Gratis bij U thuis. pand, b.g. verhuurd, 1 e, 2e en
voorz.,-; tijdens' kantooruren, min. leeftijd 30 jr. 01803
010 650605, na 18.00 uur Straatweg 94,3051 BL Rotter- 01854 1844 ook 'savonds. 3e verd. worden leeg opgeleR26 HuijzerVastgoed strilen. R26 verd.Tel. 01846 5188. R26
RlO 4187.Aanmeld.na17u.R10 010-650692.RlO dam. tel. 010-226144.
tel.olo-853949._
-

-

secretariaat- en

Regeltips. Advertenties met één of meer
groot gezette regels.
Prijs per mm per kolom ƒ 3,55. Breedte 1 of 2

Max. formaat foto: 2 kolommen 40 mm of

'-R6

aanbod
aangeboden

ROTTERDAM-ZD.;

drechtse Lagedijk
gemod. 2/3 k.-flat op Ja
ƒ 75.000.- k.k. Bij 100% C
netto maandl. ca. ƒ 455,- ff
maco BV Makelaardij' ó»
Mathenesserlaan 220. R'rtaï
Tel.olo-770277.

T.k.: SCHIEDAM,
Haarenln.: Mod. 3- voorheen
5-kamerflat met cv. en mos.
derhaard, parketvloeren, zei
ruime woonk. Opl. in overig
Pr.' ƒ 130.000,- k.k. Geel
mak.kosten, tel. 010 73343;
Ra
■' ' ' '
-

--'••

R'DAM-KRALINGEN, ~Jota
de Meesterstr. 26.3-kam.apr.
met keuken, douche en bet

ging, bouwjr. '54, ƒ55.000.
k.k. Van Haagdalem & véi
Wingerden Makelaardij BV
Schiedam, tel. 010 731*
01862-2061.
h^
Interesse v.e. SERVICEFUtj
T.k. in Olympus in R'd am .
H'berg een royale 2-K|j
(keuzediner, huish. hulp enz).
Pr. n.o.t.k. Inl. of afspr. vow
bez. 010
731772, boa
226857. ■■•
.
Te koop: BELEGgIngj
PANDJE, gelegen v. Malse*
straat 80, nabij Randweg fe
R'dam. Algehele huuruifkomst ƒ 5316,- p. jr. 2 etages
beneden garage. Koop»
ƒ 34.000,- k.k Barton, tel.olo
-187371.
ja
R'DAM, Kleiweg 214. Païj
-

-

jj

van na 1940. gesplitst, waait
dubb. ben.etage leeg, duob
boyenetage verhuurd (kan

pé
leeg
komen).
ƒ 220.000,- k.k., 100% hypi
theek voorradig. Tel. 010'
13 32 00 (tussen 10 en ft
uur)R2f
KANS! Weg. omst. vooi
slechts' ƒ 122.500 te Dordrecht: 4-k. 'kluster'won.
tuin. 078-181894.
carport
01854-1844.
tó
ROTTERDAM. Gevraagd ij
taal pand waarvan één etage ■
vrij is. 01807-15836.
Ra;
+

+

ZEVENBERGEN.

Zeestrai!

80a. Op goede stand gel
goed onderh. ruime eengt
zinsw. met cv en berging
ca. 175
2 eigen gr. Dj
hoofdtuin (achter ligt op lis
Z.W.) De woning ligt centrai
t.o.v. scholen, winkels è

«

m

sportaccommodatie, ook lig!

het station in de directeomge-

ving. Goede verbindingen nu!

de Randstad. Ind.: hal/entree
ruime woonk. ca. 34 m2, opeg
keuken met modern keilj
kenbl.en eetbar, bijkeuken
met aansl. wasautomaat, hal
letje met toilet. 1e Verd.: 3 ml
me slaapk. en badk. met ba"
en 2e toilet. 2e verd.: k
slaapk. en bergzolder. Vraac
prijs ƒ 165.000,-k.k. Inl.: Kok
Makelaardij BV, Achterom Si
te Dordrecht. Tel. 078,
143655 of 's avonds 01684 1
2982.
.
DORDRECHT. Mooie dijkwcfi
ning. 's Morgens tot 9 uurol'n
avondso7B-170765.
H2ift
ROTTERDAM. Goede
in de Sikkelstraat, 's Morgen»
voor 9 uur of 's avonds 010 11
\:.tm
552369.
OUDDORP (ZH). Aa'iïïf
Oostdijk. Kleine boerensti
met mooie tuin, in pracht ri
tuurgebied. Rustiek plek}
K
01877-2536.
VLAARDINGEN-O, Van 4
Heimstraat. Verb. eengez
won., m. tuin, ƒ 165.000,-kJ
Tel. 010-357979, na 20 u.
K
SCHIEDAM-CENTR. Te Koof
Riant 3-kamerapp. (95 m
10e verd. prachtig uitziet
over oud-Schied. Ind.: woon!
(42 2) met open keuken,

R2j

wonirJj

;

Uitzendbureau

Telefonisch op te geven van 8.30 tot 21.00 Henhekijnstr.
41 b Rotteruur. Enkele categorieën ) advertenties wor- dam
t/o Achteringang
den alleen geplaatst tegen contante betaling Bijenkorf..;
of betaling per postgiro 284800.
Bel 010 -113470. R 3
Advertenties opgegeven voor 9.30 uur kunnen de volgende dag geplaatst wordeni Voor
de maandagkrant tot vrijdag 21.00 uur.

;;,

■ Vraag en

:

Manpowër

Ups. Prijs voor de eerste drie regels ƒ 22,26
ledere regel meer ƒ 8,87. Bij drie plaatsingen
van dezelfde tekst binnen een week onder
dezelfde rubriek worden slechts 2 plaatsingen berekend.
Breedte: 1 kolom. Tekst achter elkaar plat
gezet met één woord in hoofdletters. ■'■■'" :

Direct industriewerk voor
Medewerkers'algemene dienst

Tel. 078-136177

bij Aannemersbedrijf.

*

1

Buitenkalkhaverf 2-4, Dordrecht

H.I. AMBACHT: Graaf Willemlaan 37, vlakbij winkelcentrum
de Schoof, goed onderh. Eengezinswon., m. CV. woonk.m.
open. haard en ; plafondbetimm., luxe open keuken, m.
eetbar, 4 sl.k., w.v.' 1,m. balkon,' zolder berging en ruime
achtertuin m. schuur. De geh.
ben. verd.' mcl. hal v.z.v. plavuizen. J Bij' overname vóór 1 1
april is een scherpe prijs
n.o.t.k. Vrijblijvende bezicht.
na tel. afspr. Woningbureau
Msselmonde, - tel. 01858
.
6577.
R26
Wilt u comfortabel en netjes
wonen? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.
Wij hebben in RIDDERKERK
(Zeer,, gunstige ligging t.o.v.
Rotterdam) Nog 2 zeer fraaie
en royale 3 a 4 kamerflats
t.koop. De luxe woningen zijn
gelegen in een voornaam en
zeer goed onderhouden flatgebouw en beschikken over
een ruim zonnig balkon, thermopane beglazing en een fantastisch blijvend vrij uitzicht.
Vraagprijs ƒ 135.000,-k.k. Bagro Vastgoed 01804 15644
(na 19.00uur 01804 26125)
■:-•■■
R26
T.k. PAND, Watergeusstr. 147
a +-b. Vr.pr. ƒ75.000.- k.k.
Tel. 010-766359.
R26
R'DAM-ZUID,
Goereesestr.
116. Ruim 5 a 6 kam. parterre
app. met gr. tuin van 9 x 14
mtr., pr. ƒ 89.000 k.k. Dijksman & Partner, 010 660633.
R26
BLIJDORP, Doezastr. 12. Ruime 6 é 7 kamerwoning met
vrije si. etage op goede stand.
Pr. ƒ 92.000 k.k. Dijksman &
R26
Partner.olo-660633.
HEENVLIET. Uniek aanbod.
Mod. drive-in woning m. cv.,
ruime woonk., 4 sik., badk. m.
ligb. gr. tuin pr. ƒ 140.000 k.k.
Dijksman: & Partner, 010
660633.
R26
R'DAM-ZUID. Mijnsherenlaan
83. Gr. vrije dubbe. boyenwoning t.k. met 5 kamers, keuken, douche, netto mnd. last
ca. ƒ6lO,- Pr. ƒ 89.000 k.k.
Dijksman & Partner, 010
660633..
R26
VLAARDINGEN (Westdijk),
Keurig 4, kam. app. op 3e
woonlaag gel.' a.d. v.d.
Werffstr. 356. Pr. ƒ 75.000 k.k.
Dijksman & Partner 010
.
660633.
R26
IJSSELMONDE. Wilbertoord.
Mod. 4 kam. app. met cv. op
4e woonlaag. Vr.pr. ƒ 97.000
k.k. Dijksman & Partner, 010
R26
660633.

2

Data typiste
Voor 'een I lange periode

DIVERSE TIPS
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B.V. Machinefabriek P. v. d. Heuvel

Ervaren

tel. (010)

-T-

——

m

slaapkamers, balkon, badki
mer met ligbad, wc, bergint
hal, eigen cv, op 2e verd. Gs
rageplaats en aparte bergiffi
Gemeenschapp. gangen zij
inpandig. Vr.pr. ƒ 180.000,Tel. 010-730045 (na 18 u-K

H'BERG-R'DAM. Gen, pa«f
w.v. dubb.: benedenwonjj
met nw. keuken en douche,'
kamers, cv en tuin leeg te«
veren. Boyenwoning kan'óo

leegkomen, ƒ 130.000,- M
Tel. 010-180485.
"M
ZWIJNDRECHT. Rat met I
boedel t.k. Pr. ri.o.t.k.k.M»
gens emigratie. Na 18.00 uu
A. Vooys. Dahllastr. 158,»
078-193252.
JS
RIDDERKERK, A.M de M
straat 169. Op zeer goej
stand gelegen fantas»
4-kamerflat met cv-gas. Ge»,
gen op 3e en tevens boven»,
verdieping, ruim zonnig
kon, blijvend uitzicht op si
gels. Voorz. van veel exW
zoals onder architectuur om
worpen moderne inricht™
Vraagprijs ƒ 108.000,- M
Bagro Vastgoed, 01804
15644 (na 19.00 uur 018WI
M
26125).
SLIEDRECHT, geheel m
in uitstekende st. verit m
woonhuis a/d Molendijk"]
bedrijfs c.g. opslagruirni
voor div. doeleinden gesen
Grote L-Kamer met
vloer, luxe eiken keuken M
m
inbouw app., hal, toilet,m
kamer met ligbad en 2e
,

i,

1 slaapk.,

en wasruimte-

1

3 slaapk., en doucj
j
met 3e toilet, souterrain
Begw*
m2, bedrijfsruimte.
grond voorzien van vloervj
warming. Totale gnm
pervl. ■-'. 595 m2. vertïï
ƒ 435.000,-k.k. Vraag
ml. bij Mak. en Ass. W*l
van der Aa B.V. (Lid N
Lv.d.Wielstr. 1.
!a
tel. 01840-12711.
ROTTERDAM, Willem van*
legersbergstraat 67a, vn| 1
neden en bovenhuis, om
rm
huis leeg op te leveren,O
Tel.
k.k.
1"!
ƒ75.000,.'„j
224975.verd.

■

Sliedre^

DINSDAG 19 FEBRUARI

yariaiï

!

blad-groente; 49 bloeimaand;.
51 sportevenement (alk.); 52 voegwoord; 53 in casu (in dit
geval) (afk.); 54 etage (afk.) .; ■,
■■
ir.: ■

meter (afk.); 8 klopje; 9 vreem-"

;i;WNOS."

--'

191

■--

...

...

•

:.r

;'?<*.

...:-,

'

;.<

Stuur deze tenminste veertien dagen van tevoren per
briefkaart naar Het Vrije
-.Volk.
;.>,.■;;,;.-".'....'..,.:..".,;..

mr I «SAIS(Ptë!J
:
WÊ B

Postbus: 1162,
3000BDRotterdam.

:
'V-.
■ Verschoor,

:

'v
l

"

■■

'-'

.;

granuna). 2049 Journaal 2*J5Licht muziekprogramma ZIJ* Aktuele reportage.
2L45 Olympische Winterspelen 22J* Ak-

i 515.7J0, lOuur.
i
CENTRAAL, tel. 138210: Zweedse zaligheden, 18jr., 1,3,5,7,9 uur. •■
CINEAC AD (Beurs), teL 138062: Meteor.
1 12 jr,215,7,9.30 uur.
CWEAC NRC (Bijenkorf), teL 121139:Kil-

|

...

.::UUT.

'aNERAMAi tel. 115300: Life of Brlan,

I f
.

.

•

■

12

■

CORSO, tel. 121110: De beginjaren van
Bulch en Sundance. 16 jr., 2,7,9.30 uur.
. KRTTERION, tel. 123615: L'associé, 16 jr., •
ei
'-■■'■--•■-•■-;-in-rvV
Mo.9.4suuf.
'LUlfflEßEl, teL 117755: Die Blechtrom-

...

.

'"

'-.-■:

•--•

«

„LUMIERE 2, tel. 117755: De schatgravers J
vanMatecumbe,a.L,dl.2,4Jo,7,9Jo '
' -uur.
- ' -: !■' ■'. '■•.:'
■*•■-.■
rtUMIERE 3, teL 117755: Klss In attack of
the phantoms, a.L, wo. 1.45 uur; Hou je
... zakdoek bij dehand, 16 jr, 1.45.6.45,9.15
-•

~

'.'„uur.

.

.

.

~"-■-

-'.'

tel. 117755: Strandverlan-

4.
*f gen5,16jr,2,7,8.30uur.
LUMIERE

-

V:

?

.;

WOUTERTJE PIETERSEN.MaurIta- K?j
straat 95b, Poëzie, Peter Rosei leest uit'

14.00uur.

MAASSLUIS Koningshof: Muziekweek
. dien wo. vanaf 10 uur. V
1-.'"'^

'

verstreKt.

■

;

i

Opgeven van Tips:
(gerubriceerde
Telefoon 010 119200 ;.■-'"« -.',:
of aan de balie van ons
hoofdkantoor . ; .T; ■

advertenties)'

.:

»iii,«i.#«lA«i

Bijkantoren.

:

50 mj>.; 49 as; 47 pandoer; 46 fr.;
<.-■':.■ 45 berin; 43 ut; 42 log; 40 bar;
38 hol; 37 bal; 35 bel; 33 m.iv.;
32 dek; 31 rijk; 30 kol; 28 bas;
.
27 keu; 26 tam; 24 dl; 23 meier; :
22 ha; 20 trok; pal 17 kg; 16
uk; 13 min; 12 ren; 11 los; 10 te;
kroesziek- 1 HORIZONTAAL,: '
,

De 'Motorgang' uit Mad
Max te zien in Arena ?.

Alf

/

.
>

,

pting

:

■

2342-2440 Met het oog op morgen.

:

I

I

;

is voor elkaar!"

-

U4t-li.lt Journaal. 1155 Journaal ■
WJH-IMS Olympische Winterspelen .

'.

,duitsland
2V
IU» Cabaretprogramma

_

,_■■:

,

-

'•'':''/:'.:',*T<

r

IUS Dierenfilmserie 17Xt Journaal 17.1t Diamanten-.,
sucher, tv-serie. 17 Jt Aktualiteiten en

..'

DUITSLAND3

'
BELGIë FRANS
17M Les Mohicans de Paris, tv-serie. 1115
Spelprogramma. ls-3t Documentaire. 19.30
Cultureel magazine. 19.15 Regionaal ma- \
gazine. 19.29 Weerbericht 1139 Journaal.'

7.53 Gymnastiek. ItS-ILSS Schooltelevisie 17X0-17.30Schooltelevisie

'

BELGIëNED. ;
ISJO Open School. ltJtJeugdmagazlne.

'

g

:

HILVERSUM
3';
(S)
NOS: 18.03

'

-

-•'

'

>

j

De Avondsplts met de Na-

■ tionale Hitparade. VARA:

1942Popdon-

dïr +.2Lo2Nashvüle.22.02-and al that
jazz. 2102-2440 Elpee tuin.

en Klaartje

ULO» Nieuws, 13.11 Aalten Centraal (ver-!
-

WOENSDAG

'-.

volg). 1130 Oude Schoolliedjes. 1150 Kin- I
deren een kwartje? 1430 Leef -tijd-genoeg. 1530 Operette. 16X0 Je bent jong en
je moet weL... hoorspelserie (1). 16-35 Lich- 3
te grammoioonmuziek. 17X0Een blokje •■■■-

hHILVERSUM 1
:.■
VARA OX2 Elpee turn. LIK Grootlicht 5.02
Truck. VOO: 7.03 Ook goeie morgen.
VO-IM OS: JournaaL 9.03 Muziek terwijl
U werkt 10X2 Kletskop. VPRO: 10.45 VU- ■ Nederlands. 17.24
MededelingenSOS- en
la-VPRO. 1103 Welingelichte kringen.'
politieberichten. 1730 Nieuws. 17.36Din13J0 SpannendeSprookjes. 14X2Achtergenvandedag.
werk. EO: 1120 Radio-Kleuterkrant 14.45
\ ' ' ''"-r
Open Huis. 16X2 EO-Metterdaad. 16.15
Hilversum 3 . '
KRO: 7X2 Des Engels 9.03 Van negen tot
Tijdsein. NCRV: .
twaalf. 12.03 De Noen Show. 14.03 De Theo
Stokkink Show. 17X 3 Stampij. ;
:

-

.<-.-.

!.
HILVERSUM2,
,18.10 Verkenning. HUMAN. VERBOND: '■.'•'
18J»Na vijven en zessen. P.P.: 1840 Uit.zending van de BP. KRO; 19.00 Kerk in ; .
. meervoud 20.00 Komponist en radio, portret (II). 21.15 SpektakeL 2220 Overweging. 2230 Nieuw 22.40 Zin in muziek. 23J0
Muziek ophet spel (65). 2155-24.00 Nieuws.

Peanuts

nu ook iets voorvoel." Plotseling klonk er een wanhopige
kreet door het bos: „HELLLLEPÜ'? >,Hoor," zei Eucalypta,

~

>
DINSDAG
"HTLVEBSUMI
> 18.11 Radiojournaal 1&25 Toppers van ,",
toen. 19.02 Natafelen. 20.03 Minnezang, operettemelodieën. 2040 Van Broadway tot
Carré. 2L02Met voorbedachte rade, hoorspelserie. (3). 22.02 Sport panorama. NOS: ':

Paulus de Boskabouter

fölopen

DUITSLAND 1 i.■.'.■',;.'
10.00-12.0» Olympische Winterspelen. 12X5
Aktuele reportage. 12jt Persoverzicht

Radio

Cr et 54 Lc; 53 of; 52 T.T.; 51
mei; 49 sla; 48 nek; 44 bat; 43 de; j
gran- 41 Rio; 39 ben; 38 huzaar;
37 lof; 36 aardbei; 34 bot; 33
rib; 30 Iel; 29 bijval; 27 model;
reu; 19 Lek;
■ 25 dak; 23 aak; 21Engels;
9 tik;
18 hor; 15 dam; 14
8 km; 7 in; 6 zestien; 5 Sr.; 4 os;
3 rok; 2 klucht; 1 VERTICAAL:

Klaas

ter. „Soms heb ik voorgevoelens en ik moet zeggen dat ik

s

.

Julia

valkuilen' zijn?" vroeg Pieter
Eucalypta
ongerust. „Welnee,"; zei Pauhad
r
r* rok verwisseld voor lus, die onwillekeurig ook wat
r* r jachtbroek :en daarin voorzichtiger ' ging lopen.
pafde ze nu opgewekt in de „Waarom zouden hier opeens
van de valkuil. valkuilen zijn. Ze zijn er nooit
ee
t
je
zeker dat hier geen geweest.» ;,Hm," bromde Tië^l
r

'

...

:

3311GVDordrecht.:

Biets

Om beter te kunnen

film. .

'~„

Rib Kirby

$

WOENSDAG

NETII
'il'i ■'->.'
•''''.:■
Van lMt tot ztllt: Zie net 1.2t.1tKierenprogramma. 29.49 Paradijsvogels, tv-serie. zUt 21.tt Ik beken (1 confess), speel- ~

-

--•

;

'alt;s2oei;s4eed;,ssratificatie.

.

'■

DUITSLAND 3 :■'..'A-1840 Kleuterprogramma. 1840 Cursus

~

'

.•

"

stagna-; vSor
,

Amusementsprogramma 2Lt5 Wetenschappelijk programma 2L55Kwis. K
2125-22,49 Journaal. .

..

.'.."+->

-'-

'.

■■■■

-

Oplossing

Toneel muziek etc.
~

„„-.f-pi,*

Spuiweg3o,tel.o7B- 135452 V
bezorging: 010, 147400
;
van
tic in Ide bezorging worden I 3111 HK Schiedam.
■
5 adreswijzigingen uitsluitend : Hoogstraat 76,268798 of 265205
;l j .Voor bezorging: 010 -147400
' schriftelijk aangenomen
:;
:

.\-ï y, i ' ■;

-..

17.4* Aktualiteiten en muziek. 112* Te- ;." i
kenf ilmserie 19.0* Journaal 1940 Patience
Ein Kartenspeil bei Nacht (Pasians),
speelfilm. Aansl. FilmkriUek, 2LM Ak- jl
tualiteiten 21 2» Aktneel augaainc 22.M '
Filmrubriel 22,45 Popconcert 23.45 Jour'■'
naal
' r
-'.;■-.■'

,

-

-

Vij™»,!,!rfi,..

ROMEIJNSHOF OMMOORD: "Voor
. Straf', Kindertheater in de wijk wo.

'•

ROTTERDAM
K-'
DE DOELEN, tel. 132490, Grote zaal: Rot-.'
*' terdams Philharmonisch Orkest, o.Lv,
DavidZinman.di. 20.15 uur.
Grote Hal: Koffieconcert, wo. 12.45 uur.
EduardFlipse zaal: Kindertheater
"CircusPompiefke", wo. 14.30uur.
THEATER ZUIDPLEIN, tel. 815844. Grote
zaal: "L'Elisir d'Amore", operakoor .
Maasstad, mmv. Nat Opera Orkest, di.
20.15 uur.
DE SCHOUWBURG, tel. 111768: "Waste ■;.
land", door RO-Theater, di. 20.15 uur.
HOFPLEINTHEATER, tel 622044: "Wol-

;

,',

eigen werk di. 20.30 uur.

CINEAC NRC (Bijenkorf): Jungleboek.
■■«
.
1.30,4,uur,
LIJNBAANTHEATER: De grote prijs .
van Smöreberg, di, wo. 1,3.30 uur. ,
METRO 2: Torn en Jèrry festival, dX, wo. 2
uur.
PASSAGE BIO: Dik Trom knapt het op,
' ' 1
wo.2uur. "■■'
t. . :.>:c.--'

'

'

}

>•'

jr, 2,7,9.30 uur.

,;

•-"me],l6jr,2Buur.

Onafhankelijk Toneel di. 21.00 uur...-;.'
EKSIT, Eendrachtsstraat 87a: Tintern *£
. Abbey.di. 21.30 uur. Jazzcafé Dizzy,
's Gravendijkwal: WillemReinen 4, dl
rvV;
■.; 22.00 uur ■■•
i-;v
■ ,".'■;...;.
•■ ■■
■ '.■■■• • -w,

--

,-.-•-

CINEMA OSCAR, teL 149625: Airport'S)
■lheConcorde,aJ., 215,7,9.30uur. ,
CINERAMA L teL 115300: Test, aX, 2,8

;.

Achterom: „Landschap Zeezicht", door

.:.

111555:•n Moordbandiet, 16

Kinderfilms

,

,v-lerfish,l6jr.,7.9Jouur.

';.'rjr,2.15,7,9J0uur.

jr,di,2,Buur.

v

THALIA, tel.

-

r

.'..

""•VU:

.

,

.■

Tel 010-147400
toestel 243 of 261, ".:' •-.*:,-,
kantooruren yan Br-16,30 uur |
Inlichtingen over bezorging: i
Tel. 010 147400 ',_.'-.
afdeling abonneeservice."•'■'..
Maandag,t/m vrijdag van
8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag,,
van9.ootot 16.00 uur,

,-,

;-"':•
•
BELGIËNED.
-■*•."NETMIXt Tekenfilmserie lMSKleuterprogramma 19-39 Open School 19.09 Korte
fUrn. 19X5 Gastprogramma 19J5Medede-

UngenenMorgenl9.4sJournaal.2t.lt .

'

.

".

-

!

.

«

of nieuwe abonementen:

-

"

''uur.

-

~

-1

'DUITSLAND 2

;

■

'•'

•'-

Winterspelen: Kunstrijden.

19.55City Sugar, toneelstuk. 22.00 Filmrubriek. 22.15 Cultureel overzicht 2105-2129
.'\*'::\
-.'■■.*.
Journaal..'. :'->:; ■

Wiskunde IS.tt Markt 19.49 Journal 1
.
MM Journaal 2905-9.45 Carnaval.

.'•

3

tualiteiten. 2340 Licht programma. 2XSS
Journaal. 244* Olympische Winterspelen
0.35 Draufund dran (Gunf ight at Dodge
City), speelfilm. L55-S4O Olympische

.

—

-.

■

•

-

..:.:■■
20.15 uur.
PICCOLO THEATER, lel. 111766: "Hippolytos" door Pro Theater-Amsterdam,di
20.30 uur.
DE LANTAREN, tel. 364998: "Unes", door
Dansgroep Krisztina de Chatel, dl. 20.30

"

-.

:

-'

'■

DINSDAG .
I
DurrsLANDi y:. <.'*'■-*■■ l-.v< r^w,:'!
19J5Aktualiteiten 1».« Informatief pro-1

«

■

-

.
. ■
„j10w,16jr,2,8.30uur.
•
ARENA 1, tel. 360830: De geldpiraten, 16
ir, 2,7,9.30 uur.
'ARENA 2, teL 360830: Mad Max, 16 Ir, 2,15.
7,9.30 uur.
• CALYPSO 1, tel. 131855: De vier vuisten
"."opsafari, aJ, 215,7.15,9.45 uur.
CALYPSO 2, tel. 131855: Race naar de
schroothoop,a.l,2,7,9Jouur.
.■'•.-..
-CALYPSO 3, tel. 131855: Bloodline, 16 jr,

[

"

"

..

"-

ken", Komedie van Michael Frayn, dl.

-

aJ,2,7,9.30uur.'
CALHAMBRA 2, tel. 330293: Apocalypse
%

'

•

,

~,

a.l, 2,7,9.30 uur.
LIJNBAANTHEATER, tel 333837: Het
-. geheim van Bear Island, 12 jr, 7,9.30
uur. ■
METRO 1, teL 844393: De vier vuisten op
safari, a.l, 2,7,9.30 uur.
METRO 2,844393: Allen, 16 jr, 7,9.30 uur.
PASSAGE, teL 269563: Even en oneven,
a.1,2,7,9.30uur. •'■-.• •
'i
■■<■;.:<
PASSAGE 810, tel. 269563: The China
'■
syndrome, a.l, 2,8 uur. .
REK, tel. 772793: Karate contrakung fu, 12

ternzangeres
[LorettaLyn.

;:

''''
'T'
Betaling:
'■
; fKwartaalabonnees
die ons
Hoofdkantoor:
■■"■'. r •■• ■'■-'•■ 'riog niet'machtigden tot giro-.-,
,
WittedeWithstraat2s '.
of bankineasso (automatisch.'..
| overschrijven),"gelieven -uit- ;*..
3012 BL Rotterdam
r, : sluitend te betalen d.m.v/een''V
Tel. 010-147400 ;'■•-•, «.'•■ stortingsoverschrijvingskaart,
Abonnementen:
die hun aan het begin van elk j;
' '•■''
Per maand ƒ 15.43
kwartaal wordt toegezonden;'~'V
Per kwartaal ƒ 45.45
. ;%
Machtigingsformulieren, ■.. -"; ; i,W
Losse nummers ƒ 0.60
'i giro- of bankineasso worden
•■; ■•' j'
iv.'
-ï?
Inlichtingen over bestaande
;
aanvraag gaarne ;
"

■,■

-,

TV-Buitenland

Abonnementenadministratie.

'

*&

-

-ALHAMBR Al, tel. 330293: Manhattan,

gastcountry- en wes-

j

I

*

|

show met als

.

'

WÊLrfjn

;

.

'

.:

LUXOR, tel. 138325: And justin tor all,

;.,..

[standen in",
de Muppet-

:

•

Ml l [OsJ

Agenda
Bioscopen

Vanavond
weer chaotische toe-\

;

"

'

.

rü ü

•:>,-

J

ders iets moeilijker te maken

2h 3:§S

18.00 Nieuws voor doven
en slechthorenden
TELEAC H
18JJ5 Microprocessors 11,
lè cyclus (15)
:■■:.::-.■ N05.. ::.:..},
''';
■:■■ 1855 Journaal
KRO-"■■-:.■:•
-■-■-i":
V -.'■.-■

;

~•„,

tv-serie'

*""

~..

•'

.

"vergegelijkheid
ten" abonnementen ■ alsnog te
komen tonen in de informatietosten op het Stationsplein-en
hèf Zuidplein.' Helaas bleek
van deze mogelijkheid veel
misbruik te worden gemaakt
jleer dan eens' kwam aan het
licht dat een getoonde coupon
pas enkele ogenblikken tevoren was aangeschaft. -.".
l!,
"0m het de abonnementhou-

dacht, cabaretpro-

j;VH:;'''grammat' •■■ïï'
17.05 Theelepelvrouwtje

'

bestaan om

..

KLVEKSUM2Ï

~

"

*-.„"?'',■::,.,,

VARA: 7XO Nieuws. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 De Wekkerradio. (7.30,8.00 en
130 Nieuws.) 9.00 Gymnastiek voor de - < gj
vrouw. 9.10 Waterstanden. NOS: 9.15 „V , v
Werkbank. VARA: 9.25 Keuren en kiezen.:
; 9.50H00r Haar! lLlOSchoolradio. IL3O
' :
•
Aalten-Centraal. OVERHEIDSVOORLICHTING: 12.19Tekst en Uitleg. VARA: u
■1226 Mededelingen voor land- en tuinbouw (NOS). 1130 Nieuws. 1116 Dingen
! j ■ .-.'■ : de
,
dag.
van

Hflversum4

*

*>',v.v.

NCRV: 7.00 Nieuws. 7.02 Het levende ' '.
woord. 7.10 Preludium. 9XO Nieuws. 9X2 '.'
Divertimento. 9.15 Onder de hoogtezon.».X
10.00 Orkestpalet. 12.00 Nieuws. 12.02 Tafelmuziek. (12.02 Pianowerken uit deRomantiek. 12.30 Promenade Orkest Radio- R
koor met sopraan. 1120 Piagennieuws.) 1155 Zojuist verschenen. 14.00 Nieuws.
14.02 Otello, opera van Rossini. 16-55-17X0 '
Kunst- en vliegwerk. V •'■:■■••■•'■. H ■ •','■'■

■

.

:

:

de taal; 14 waterkering; 15
raamscherm: 18 Ned. rivier;

:

NOS
Journaat

Nederland

■

;

■.
het verleden heeft de mo-

vrucht; 36 RJK. godsdienstoef eI ning; 37 soldaat der lichte rui' terij; 38 tenen mand; 39 stad in |
\ Brazilië (verkort); 41 Spaanse "„
titel; 43 racket bij het tafeltennis; 44 deel van de hals; 48

%

;,

-"

.

neelstuk; 2 kledingstuk; 3 trekdier; 4 de oudere (afk. Latijn); 5
telwoord; 6 voorzetsel; 71000

,

*-

>

huisbedekking; 25 voorbeeld;' J
\ 27 goedkeuring;
29 deel v.h.
oor; 30 gebogen been; 33 vis; 34 '

'

VERTICAAL: 1 komisch to-

;

»Taar aanleiding van het in
Het Vrije Volk van 7 februari geplaatste inge"RET-controle"
#ndenhetstuk
op prijs de volgende
stel ik

M

mannelijk dier; 21 vaartuig; 23'

'•

23.00 Voor de zekerheid;
:..'/.. religieus program-;

~.

.

Poortugaal.

controle (2)

Francisco,

.-.<>

•

,

~-,

21.37 Journaal
2155 Den Haag vandaag:. 13.00 Nieuws voor doven
■■■■c
NCRV
22.10 The Streèts of San::

--.

'.-.,;

,

-

i

J. BONTJE,

In

:;

terspelen

. .";,

/

:

:

-■

•-,

v

Hoorn, reportage

20.30 Land in zicht, speler programma •' Ki-f&M*
21.00 Tijdsein
V
2L24 tenslotte :
<-.

'in-

•*

'~

ons:

'

en slechthorenden &
1625Olympische Win-

'.

:

'

*"

i:: :: ..■■:
,

;

.

'

;

>

-

fH

In

'"

aan.

:.

wereld
-l
20.10 EO-regio-avond in
■•■•■''. ,;•■■

'

"

-

19.30 Het ontstaan van de

:':

.:

:

Jat

,

s

;

Nederland 2
kro•„■;.:. ~c.v"';..;'-.
nos
2027 Buddenbrooks, tv- ;
13.00 Nieuws voor doven
serie V; >."v
*FJff ï'en slechthorenden m
2120Brandpunt '•■■,
22.35 Schuld én begeerte, ,;:-,: ncrv ■;•;■■..'■■;: -;•:$
,1520 Jan de muzikant ,■■-,;
gespreksprogram1525 De koning op zn
ma dfïflßfll
;■■
'.v'.-.,-r." V !>•.-■ -.'kop.
>Y>V
slang,
15.45
De
de aap en
2320 Journaal U-i:
1
2325-23.55 Olympische '/: • '■'•:. de papegaai, pop-. 'é
penfilm
\-^;:fii&^
15.55 De grote klok
.Woensdag V:
; 16.45Ik ga met jou, als je I
.■'.■': ■'' /dat soms nog niet i?&|
Nederland 1

■■■;.

-

magazine

.

!

'~

upmerkingen te maken.'

'••*"-

'.

'■ 20.00 Journaal
*

:

-.

.

"

•■■

1859 Ronduit-Tv, jeugd-

•

a west zo vaak aantrekken, nu
Au* eens een keer goed besefTen dat dit eenvoudig niet kan.
jjpe men denkt over de polijielte ideeën of opvattingen van
de CPN of de leden van die
doet er niet of nauwelijks toe, waar het om gaat is
het niet toelaatbaar is dat
in Nederland
Berufsverbot
een
„pdeze wijze wordt ingevoerd
T
Bf dat er überhaupt Berufsver
gote worden ingevoerd., v uia#
""Dit geval is helaas niet het
niet het.
£j)jj>e,..en het zal ook iedereen
Ik
roep
zijn.
laatste
jan ook op om alert te zijn en
,p alle mogelijke manieren via
politieke partijen, vakbonden
andere organisaties te prolèsteren. Dit mag niet door-

RET

;

-

.lBss Journaal

~

klein kind; 16
1000 gram (afk.);
17soort hout- >v**mß|
zaagmolen; 20 "V?uitroep; 22 histo-i?
risch overheidspersoon; 23 0.111ter (afk.); 24 ge- "t!
dwee;2Sbiljartstok; 27 zangstem; ',
28 vistuig; 30 ver-"; :
mogend; 31 ~....■
scheepsvloer; 32 ,■. $$■:
met ingang van '•/'■■-'
(aft); 33 waterblaas je; 35 dans- ■'
partij; 37 niet
v
massief; 38 soort ■''''■
café; 40 dik en
plomp; 42 eerste .'
toon der diatoni- '&,
sche toonladder; 'S»
43 vrouwelijk
: «s
■
dier; 45 franco (afk.); 46 kaart-;
spel; 47 verbrandingsrest; 49 '■
met name (afk.); 50 zangstem;, i
52 uitroep; 54 gelofte; 55 officiële bekrachtiging. ;•;

•

.-«et is
tijen in de Tweede Kamer, die
>fth de mensenrechten in oost

-

bevestigd; 11
snelle loop; 12
verachtelijk; 13 C

-

•-"

<

!

:

-ƒ ■•*■
',-•'*■Berufsverbot
te hopen dat de par-

UUO Sesamstraat v (L
18.45 Paspoort, voor Joegoslaven en Italia-

1859 Sinbad de zeeman:.
1925 De Muppe tshow., ->'

'

•>"

kn

r

TAAL: 1
tenziekte waar- '-ilbij de bladen omkrullen; 10 niet

■

■

Peter
wil ondat hij lid is
-de CPN) een duidelijk
L,rbeeld van een door de dictie yan.de PTT ingesteld

■-

van:

..

Nederland 1

HORIZON-,

:

,

JWB

■

tra ingang, die gewoonlijk af-

SPELREGELS; ■■■,;■; -~-■■;;■

gesloten is. ' Een nare bijkom-,:
O Houd uw reactie' beknoptr
'stigheid is ' bovendien,;: dat, .*'
' ; .,:.i lange brieven worden ;■
.de \,
. eveneens als gevolg.
'.'. ■'.'.
:..-'•-i bekort '-V .•;",:
-bouwactiviteiten, het kantoor-S
O vermeld naam,
tje van de afdeling processen-;;
verbaal moest" worden ï.ver-"._',
■ ■. ■-.yoorletter(s) en adres :
O niet-actuele brieven
plaatst naar een nogal ver van I
maken weinig kans
de ingang verwijderd punt Tot |
• O brieven op rijm worden'
I voor kort bevond het zich in de l
'onmiddellijke nabijheid van de
;
niet geplaatst
\ portiersloge.
O plaatsing betekent niet
'i We hopen dat de heerDe Ko-*
■ dat Het Vrije Volk uw' v
ning ervan overtuigd wil zijn'
mening deelt;
• dat wij hem' als vaste RET-:
BEI 14.40.60
klant ten zeerste waarderen en i
' Bellen kan ook. Van maandat wij er geenszins op uit zijn
dag tot en met vrijdag van
hem en anderen moedwillig
• 16.00 tot 22.00 uur via num- >
moeilijkheden in de weg te leg- i
mer 144060. Noem eerst'
I gen of te discrimineren. Dat hij
naam, voor)etter(s) en adres.
ons j kantoor
zijn bezoek
anders heeft ervaren dan wij
zouden hebben gewild,' betreu-';
en bovendien ; de controle op
ren wij ten zeerste. •
één adres. te
is ;
toen noodgedwongen:besloten 1
R.REINDERS
' chef in- en externe '■'
het "tonen" uitsluitend:
■;
betrekkingenRET. '':,
lijk te maken in het hoofdkantoor aan de Kleiweg. ;
.v.
Opdonders
ervan bewust«
:,
Wij zijn
dat dit voor onze echte vaste
Het Vrije Volk van 7 feklanten, : die geheel te' goeder
bruari las ik dat er een jutrouw zijn, ongerief met zich
doploeg naar,; de Sowjet";
meebrengt Maar ook hier geldt
Unie;-. gaat ' Bravo iï jongens,ï
dat de goeden onder de kwaden
hoven zo! Geen politiek in de
•.,.;;•,
moeten lijden."
sport è la Carter.;
Overigens dient wel te wor. Ik hoop dat de sportbeoefe-,
den vastgesteld dat de mogenaars in het westen zich niet:
lijkheid tot het alsnog tonen
zullen' laten intimideren j door
van een vergeten abonnement
de heer Carter, die zelfs een :
een tegemoetkoming i aan"■■ de 1 bokser naar Afrikaanse landen |
klant is, waartoe de RET
stuurt om i zijn politiek daar 'v
jgeenszins verplicht is. Het bedoorte drammen.
ï
drijf is volkomen gerechtigd I
Wat is nu het geval? Ameri-.'
een passagier die zonder geldig
ka heeft een paar gevoelige po-1
plaatsbewijs wordt aangetroflitieke ,' opdondérs Sf gekregen §
fen een verhoogd tarief op te
(Vietnam,, Iran, Afghanistan)'
. '
r
leggen.
en dat kan het land dat altijd
In verband met een verbou- '
de politie-agent. van de
.voor
wing op het RET-terrein zijn.- wereld heeft gespeeld zich niet ,
tijdelijk twee ingangen in geveroorloven.
/..'.■
bruik. Onder normale omstan- I
En dus lachen de.wapenfa-een
bezoedigheden passeert
brikanten zich nu rot om Af-*'
ker automatisch de portiersloghanistan. Ze kunnen | straks
ge, van waaruit men hem terweer voor kapitalen gaan leve-§
stond de weg kan wijzen. De / ren aari een dictatoriaal land.
briefschrijver, de heer De Ko- '
Pakistan.
ï?>C'
ning, heeft kennelijk gebruik
HL BERGROTTE,
gemaakt van de tijdelijke ex1 Brielle
-..v,

de aMalre rond
i* /ffij 'iJ ktReek
(die de PTT

.gasn.

r

;

:

i

Berufsverbot

Televisie

Puzzel

Brieven
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Na een langdurig en geduldig lijden is
overleden 0p.16 februari,l9Bo onze zorg: zame.moeder, behuwd-, groot- en over;

:

grootmoeder

'i ;
PIETERNELLA DE HERDER
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M.'Kiévit-v.Gelderen:

'J. v. Gelderen;
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GLAZEN VOOR . ALLE
DRANKJES. Wel 16 modellen. Normaal'9.-tot 4.-per
stuk. • Déze week 6- voor
20.-,15.-en ..-'
•

'"T-,

'

-V ;/;'.:';:'.'.:

•

':"";'

;

,'

I
(,"?

'

>
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.
£ unktionele, loge bedbok (140 x 200 cm).
I" Simpele, pure vormgeving. Bijpassende,
strakke nachtkastjes (o 235,-) en praktische
2-,3-en 4-deurs kosten leverbaar. De bedbok
is er tegen meerprijs in de maat 180x200 cm.
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PLANTEN*

SPROEIER..

Noodzake||
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-

«-fSt* JË

TAFELSERVIEZEN voor

on
gekend lage prijzen. Voorbeeld: OASE 23-DEUG voor

De .'begrafenis: zal plaatsvinden op 21
: februari om 13.00 uur, begraafplaats Oud-

■

'Eb

SCHEEPVAART

'

f'"■&"

"

'

IRISH COFFEE
GLAZEN
Set van 4 stuks met tekst in
geschenkdoos.
Normaal
--

'

_

"■95

"i^S-^.

\

**"

a

'"

'
**=s»<|^

6 personen. Ovenvast, vaatwasmachinebestendig provencaalsaardewerk. ..',-■.■■'.' 12.50 . '
Normaal 314.50.
Dezeweek
H/IQ
1*H7.~ Profita..
Deze week
Losse onderdelen zijn bij te

■•■■;.
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Profita.
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■ Bezoek aan de aula woensdag 20 februari
■ 1980,19.30-20.00 uur
Kralingen
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Gelderen'
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J.'v. Gelderen.
' '

:'■■■-.:■■.:..'
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!

namens L.v.Geideren-;

■ ■£•'■

i'iiM'",

.

weduwe van L". v. Gelderen
in de ouderdom van 77 jaar

'

:'.:•'.."

Happy Rider 18 th Nw Amsterdam
• ".
n Melbourne
Honolulu 18 te Cristobal n Gauaya-

Aangekomen Waterweg

-

y- ■
v
.
Incotrans Spiril 18 400 WZW Land-

quBl

"■'
sendn LeHavre
Incotrans Speed 18 290 ZZO Jamaica n Le Havre
.Jersey Express 18 60 Z Madagascar
n East-London
"_
'
Janwlllem 18 rede Lagos
Josephine 18 255 N Dakar n Kaapstad ' .■'-">.' '-' . . ■'■■
Karin 18 110 WNW Gibraltar n En-

Bunge

-..

ren n New Vork

■

-

*

stad n Douala
Louis

19 aank Port

Nedlloyd Dejima

Swettenham

>

■

Nedlloyd Fremantle 18 vertr Ja- karta n Singapore
'
Nedlloyd FuUmi 18 100 O Sabang n

Mahe

Nedlloyd Kembla 1860 W Fernando

■

>W: '
Noronha n Kaapstad
NedUoyd Madison ïa.ftJZJSAn JWÏ-.
guel n Cristobal
Nedlloyd Nagoya 19 verw Port Eli- zabeth
Nedlloyd Niger 18 225 ZO Cocos Isl
n Colombo'
Nedlloyd Hondhu 18 O Mar del Plata n Durban
Nedlloyd Steenkerk 18 400 ONO
Beira n Singapore '-*>.-*
Nedlloyd Tauranga \lB 200 NW
Freetown n Abidjan ■
Nedlloyd Weser 18 pass Perim n
_\ \
Suez '■'
9 . .
Norned Thor 18 pass Straat Messina n Dagenham
Northpole 18 240 NO Puerto Rico n
"
Jamaica '
Passaat Brasil 18 rede Trinidad
Realengracht 18 150 N Canarische
Eilanden n Dakar
Rotterdam 18 th Azoren

•
"

.

.'

Chevron Idg

'.

»

-

Iris Dts Margrieth ECT stg Geest ■
Fionia Deen Alexh ECT stg Cornerlder .
Danish Arrow Deen Europ BP Idg
V Ommeren ,
Karin Ned Fricohaven Seaport stg
Centromare
Paaschburg 4 Dts Pernis UKF Idg S
en Fekkes
Norwegian Challenger Noor Beatrixhaven Quick . Dispatch 'stg
.

--

"

~

Safocean Albany 18 100 ZZW
Durban n Beira Santa Lucia 1865 ZO Accra n Sape■..;...-■
le ■- '
Situla 18 25 ZW Montevideo n San.'-

..

•
Voigt
Karthago Dts Eemhaven Kroonvlag cont Ruys ■

tos

~

Gutenfels Dts Maash Hanno stg
Hansa ■ i

.

18 40 NNO Vilano n

Slotergracht

Leith

Idg

.

Sylvia Epsilon 18 20 Z Cadiz n An-

;

cona
Valkenier 18 360 N Las Palmas n

-

Ned. Schepen

-

■T

Rotterdam.

Winsum 18 vertr. Port Elizabeth n
Japan IVissekerk 17 vertr Tegal
Zwijndrecht 18 600 NW Azoren n
.
■ Hamburg
•,

r

Adara 18 90 ZZO Bermuda n Santos
Adriana 18 120 Z Kreta n Gibraltar
Adriatic 18240 NNo Las Palmas
African Express 18 150 ZW Sabang

Tankvaart

n Apapa

Laguaira

Antwerpen

gongi!«a**OT,'.> '

.'*»--

Chevron Nederland 18 te Sydney'
Chevron the Hague 18 vertr Purfleet n Rotterdam
Chevron Kentucky 18 450 ONO Paramaribo n Kaapstad
Chevron Madrid 18 aank Mombasa
Coral Isis 18 100 NNO Vitoria n
Santos
Coral Rubrum 18132NO Terceira n
Veracruz .
Cranla 18 aank Lagos
Daphne 18 120 N Mona Passage n
Portland
Diadema 18 190 NW Ceylon n Siracha ■
Dosina 18 450 NNW Wake Island n
Mena .
Esso Saba 18 36 NO Masira n Aini ' /'. 5' ■'
sukhna
Flammulina 18 00 ZZW Penang n
Chittagong-•,
1
Fossarina 18 te St Georges n lere■'-.:•■
- land Island
?■?,;.'
Fossarus 19 te Jeddah n M.a.A.
Fulgur 18 te Jeddah
Fuscus 18 25 Z Aden n Singapore '.
Lacenica 18330 ONO Beira n Land■ send «**u H>,4mHMWH*f**tHSo
Latia 18 300 ZW Walvisbaain Lyme
■■

.'

:■■..-.;

Atlantic wave 18 20 NW Oran n
Aalborg J=
- ■
Barendrecht 18 205 WNW Key West
nSavannah
■
Birka 18 Straat Florida n New Or •
leans
Brcehcea 18 70 ZO Jamaica n Tam-'
.'

*

...

.

Abidjan

>-*—

"

;

!
,05200-436

■

■•

*

;

Bay

,

Buenaviata 18 300 W Gibraltar n
Rotterdam
■
Carla 17 40 ONO Trinidad n Geor-

Latirus 18 240 ONO Cayenne n
. Durban
.
*■ ■~ •
Maasbracht 18 500 NW Tristan n
.:
,\ ,v
'■
.
.PG
getown
i
Delladrecht 18 30 ZZO Cocos Isl. n Maasbree 18 100 W Madagascar n
:.:'
. r
•
Singapore
Perzische Golf ■'■ ~
V ■'•'■'
Marinula 18 100 NNW Cap Blanc n
Doek Express I* 18 1080 NO ParaBrassriver
•
maribo n Fort de France
Doek Express 11 18 180 ZZW Saigor Meta 18 1200 ZO Yokohama n Mena
al Ahmadi n Taichung
Doek Express 12 18 150 NW Hodeida Niso 18 vertr. Lyme Bay n Sola
Ondina 19 aank Singapore
n Jeddah
Schelderix 18 vertr. St. Croix n Port
Dordrecht 18 220 ZO Muscat n Ban• Said
:
•
dar Chomeiny
v- .'■ ■• ■ ■
Sepia 18 te Curacao n Laspezia -v '■
Eemhaven 18 120 O llheus n AntStella Procyon 18 85 W Spartivento
werpen
n Tripoli ••.*••■
Emmely 18 110 ZW Abidjan n DaTagelus 18 60 N Dakar n Richards
kar
'■;
■Bay
—■Danielsen
20
Bonaire
17
N
n
Eva
Vlana 18 200 ZW Bermuda n Pto
Cartagena
"<
Lacruz
Flex Fortuna 18 40 N Dakar n Port
Vitrea 18 240 ZZO Thursday Isl n
./
..,,.-';... ..'_:.
St. Louis ;
Singapore '...'.
Frisian 18 dw Lissabon n Ancona
•-■

<..

••

.'

•.

■

'•

::;
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Specialisten in Totaal Transport

nenvaart, Luchtvracht, Wegvervoer, Opslag; Distributie en

".Hillevliet 101 tel 852564
'■!■■?< ;■'' '.'■ Rotterdam.*».:-;' "••'■sa.'*'*

,

T;

''

"

>ff £

bij uitstek
Onze transportketèn bestaat uit: Zeevervoer van en naar
West-Afrika en het Midden- en Verre-Oosten, Kust- en Bin-

"

Overzicht

J ■;'

Expeditie.

.>

■■-■■■■:■

<

in

VdOOSJES.' sSeLS. 6 «Jde

Verschillende Chinese dekors. Rond. vierkant en hartvorm. Normaal 11.50.
j
1f
Deze week
1 1/.™
."-".-.
Parterre.

prachtige

bloemdekors

Deze week 7. 50
3voor
Parterre.

19.50

,
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KERAMIEK UIENBAK rael
tekst.Praktisch én dekoraliel
aan de keukenmuur. Normaal29s °OOKft

Dezeweek.-
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Nieuwe Waterweg:In de week van 10-16 febnTari
zijn binnengekomen in de Nieuwe
Waterweg 678 stoom- en motorschepen, metende 6.526.599 brt. van
de volgende nationaliteiten:
Nederland 76, Amerika 9, Australië 1, België 2, Bangladesh 1, Brazilië 2, Canada 1, China 4, Cuba I, Cyprus 10, Denemarken 23. Duitsland
143, Egypte 1. Engeland 147, Ethiopië 1, Ecuador l, Finland 4, Frankrijk 7. Griekenland 24, lerland 13,
India 2, Israël 1, Italië 4, Ivoorkust
1, Japan 10, Joegoslavië 1, Kuwait 1,
Libië 1, Liberië 24, Nicaragua 1,
Noorwegen 41, Oost-Duitsland 1,
Panama 33, Filippijnen 2, Polen 12,
Portugal 3, Roemenië 1, Rusland 20,
Singapore 19, Spanje 8, Tanzania 1,
Turkije 1, Zweden 15, Zwitserland
1, Zuid-Afrika 1, Taiwan 1.
Hiervan waren 587 bestemd voor
Rotterdam (miv Pernis, Botlek en
Europoort), Schiedam 2, Vlaardingen 29, Dordrecht 31, Hoek van Holland 20, Zwijndrecht 1, Capelle a/d
IJssel 1, overige havens 9.
In hetzelfde tijdvak van 1979:
Nieuwe Waterweg 514 stoom- en
motorschepen metende 5.090.006 brt
bestemd voor Rotterdam (miv Pernis, Botlek en Europoort) 447,
Schiedam 2, Vlaardingen
drecht 20, Hoek van Holland 16,
Zwijndrecht 1, Capelle a/d IJssel I,'
-overige havens-ft—•-■——~
■
Sinds 1 januari zijn binnengekomen: Nieuwe Waterweg 1979 4.075
schepen metende 37.294.241 brt.
Nieuwe Waterweg 680 4.352 schepen metende 41.046.628 brt

■

"->

'■

VERTIKALE EN ALUMINIUM

Scheepvaartbewegingen

i'^&J

Kuyper van Dam en Smeer 8.V..-onderdeel van het Franse"
transportbedrijf SANARA-jis de Totaal Transport Specialist

Wouses enz.

WpSffffigD Malen

&

[PORSELEINEN
■

KUYPER VAN DAM & SMEER B.V.

BSKS variatie in
•'a'-^vï-SIBb»(re fl en H'-''.•'.'•
•

Op korte termijn zoeken wij een jonge

—

Hoog Water
20-2-1980 le tij 2e tij-. Rak Zuid
6.46 19.26; Dordrecht 7.14 19.27; Rotterdam 6.50 19.05; Schiedam 6.45
19.00; Vlaardingen 6.35 18.50; Maassluis 6.20 18.35; Hoek van Holland
5.21 17.37;. Scheveningen 5.43 17.57;
Haringvlietsluizen 4.57 17.12.
■■'■'_

ca 18-22 jaar.' Met Mavo- en type-diploma, kennis van de
; .
Franse taal strekt tot aanbeveling.
■

-

Telefonische informatie over deze baan kunt u verkrijgen
bij de heer J. van der Linden. Tel. 010-33.14.11. toestel
230.

•

-

Schriftelijke sollicitaties aan de direktië van
Kuyper, van Dam & Smeer b.v. Van Völlenhövenstraat
3016 BJ Rotterdam.- •:.;-■;; r.s ;v

!

i

R

EIKEN BOEKENREK ,
ÖWMfI«MiBTO
"BIRGIT" 187 x79x 40 cm.
2e Entresol j
en2eetagei
4 Legplanken, waarvan onderste als lektuurbak te ge- • M/§W .
bruiken.
Normaal
675.-.
{Bz»

50,'

GOEDKOPER

.
Enkele voorbeelden van maten en prijzen: ■'• • ■
; Aluminium jaloezieën?, 5;;
Vertikale jaloezieën
rpnjzenv.a. M br.xh. •..,. ■■: prijzenv.a.
br.xh.
300x200cra. „84CT.-nu 452,- 100x200cm. Jjer-nu , 67,-4
400-x 250 cm-. tWS?riu 574,- '200 x 200
108.-■
"500x300cm:
673f* 30Óx200em?39e;-nu 155,-?
•Elke gewenste tussen'maatop bestelling snel f
leverbaar. Diverse maten aluminium jaloezieën direkt,
uit voorraad mee te nemen..
;■
Bovenstaande prijzen zijn geldig tot het eind van ;
-"■.•. -■■■<
deze maand
'. U bespaart dus veel geld als vin onze showroom de ;
gewenste maten opgeeft, de kleur kiest en 50%
aanbetaalt. ,
p \'•'■
-

-

"•:•.'

■

,

-

Dinsdag 19 februari Konstanz 318

stuwopeningen plaatsvinden.

Gehuwd te Rotterdam op don-

derdag 24 januari 1980: Éekhoudt J.

F. 23. v. Dorsten J C L M 23; Post A
:..
H 26 Schipper C. H. J. ClB
Gehuwd te Rotterdam op vrjjdag
25 januari 1980: Dekkef H 27 Alavaara I E 24; v. Asperen L M 22-v.
Dijkhuizen HW M E 18; Storm van
Leeuwen P 26 Darmohusodo J A 31;
Lotgering FK 29 v.d. Heuvel F 29;
Hendriksen G H 75 de Looff C M 66;
de Graaft H 24 v Drunen J 20; de
Puijker A23 deVries PG J 21; Zuijderwijk P W 23 de Munnik M J 24'
v.d. Basen F H 35 de Vries H M 25;
Paul L 24 Wajwakana H M 20;
Chriki R 26v.d. Berg J 21; Versteeg
G H 24 Trappenburg I 22; Bosems
WJB23de Bruin EC2l;v Winden
P27vßaardwÜkMG33.
Gehuwd te Rotterdam op maan-,
dag 28 januari 1980: Verweire M C
E 29 Bastista Santos A M 25; Mon>

.

■ Gehuwd te Rotterdam op dinsdag
29 januari 1980: Tang T L 29 Lau V
S 26; Schrijn G K 24 v d Graaf P 22;
Gehuwd Ie Rotterdam op woensdag 30 januari 1980: Giljamse W L
30 Smit H A 30; van Es L 26 Soares
A d F 28; Roszbach H J 37 Kattenberg J C C 22; Damatius C A W 50
Larrea Octavo L M 24; v.d. Skiijs P
22 ScheuerC K El 9; v d Schans W J
27 v Dam I 29; v Veen C 20. Ruissen
A 20; Ramos Velez D 36 Jacobs A M
>."!' :■'
28;
rERNIS: vrijdag 25 januari 1980:
•
LanserHsBvOsG6o;
HOOGVLIET: vrijdag 25 januari
I 1980:
Rossen F J 31 Koek F 36; Hillegersberg: vrijdag 2 januari 1980:
Kop J 23 Kroos J F 23; Veldhuis J P
69 Mikx C T M 68; Opscheer E H 24
Kooren G M L 22; Doeven H 27 Uittenbogaart L 28. { .' ; .'...;
-.

k<'

X.

ALUMINIUM JALOEZIEËN

®

VERTIKALE JALOEZIEËN

,'■.

SHOWROOM ROTTERDAM

•

CHARLOIS: woensdag 23 januari 1980: vd Kaag A M 23, Leentvaar
Awia '..■<*... ;..j, •-.■■'•
Donderdag 24 januari 1980: Borsten J 21, A Voortman 21; Stolk L
..

-•..,-

f^;^

JonkerFransstraat 96a (centrum) v
'■$ƒ?
V ; i; TeL 010-14.17,17 yV-!>-■'•*■
Geopend: woensdag en zaterdag \\\
i vanlo.oototls.oouur ":;';;.-:•. VA

i

*

*-

>

■'

;

25, Loendersloot J N 20; Scnults K
33, Jongbloed E 26. I■
Vrijdag 25 januari 1980: de Wit G
C J 24, Bloot M M 18; v Etten F J 22,
v Bellen C 19; Stoppelenburg H 24,
Schouten C N 18; Tomas E C 34, vd
•
.
Bilt E 22.
•■• ■
PRINS ALEXANDER, vrijdag 25
januari 1980: Kalf J 21, Kranendonk 1 20.
r.v,;-,?--'v *!■■ •
-■

.'

•'

..-.-.

■ Aangiften van overlijden d.d. 30
januari 1980 Rotterdam: W Kool,

Burgerlijke Mand

teiroJM2sVosMlB.

'

■■MMfMll

Waterstanden
min 2, Rheinfelden 273 min 3, Maxau 533 plus 4, Plochingen 172 min
3, Mannheim 392 min. 10, Steinbach.
228 min 10, Mainz 397 min 15, Bingen 260 min 13, Kaub 320 min 19,
Trier 381 min 10, Koblenz-346 min
20, Keulen 463 min 26, Ruhrort 561
min 32, Lobith 1210min 33, Pannerdense Kop 1171 min 35, Nijmegen
1020 min 29, IJsselkop 1051 min 30,
Eefde IJssel 628 min 20, Deventer
503 min 18," Katerveef/Spooldersluis 190 min 19, Borgharen 4016
min 54, Belfeld 1258 min 25, Grave
beneden de Sluis 563 min 12.
Stuw Hagestein: in verband met
werkzaamheden moet met ingang
van dinsdag de afvaart door de
sluis en de opvaartdoor een van de

•■.

-

-

,-

-

Grote/noten

:

-•"-"

-

•

,'.

'_*VJ

229.-' .
I #y,.
Profita. t—rmi

K

G. (Tl. dc Jong

!

nidad

r-""Breekade 18 rede Tampico
Britsurn 18 120 O Gibraltar n Ham-

1 iv

\\ .

:

'

•

-;

-v-i.' -\m

,

-

': "v'

;

I

REISDOMPELAARS. In etui
120tot220Volt. '
Met glas en houder 16.50
Zonder glas
-f o Cft
Profita.

. . .;','§

:.

■,: ;

I Laiïipe

-

*

Breehclle 18 95 ZO Trinidad n
PuertoCabello
Breekant 18 40 NO Cristobal n Tri-

burg

Acila 18 rede Cagliari
Acmaea 19 te Curacao
Acteon 18 vertr. Bahrain n Chitta-

.

Atlantic Sun 18 60 W Abidjan n

pico

■

""

Anna Broer* 18 dw Ibizan Genua
Antarctic 18 70 NO Algiers n Ale<■ sund -",'',■■.
Atlantic Crown 18980 W Scilly eil n

turquoise. grijs, rosé en lila.Mt. 116(17.-)
-«"y .

...-.,

-

Alamak 18 pass Kaap Bon n Eleusis
Alida Smits 18 80Z Kreta n Sharma
Alnati 18 100 OZO Natal n Rotterdam '
Altair 1818 NW Kokkola n Oulu
Aludra 18200 ZW Lissabon n Kaapstad .
Amsteldirp 18 300 Z St. Helena n
Capetown
■-'".Armtelstraat 17 190 OZO Colombo n
Suez m
I <UV.n*i""[.llM
Amstelstrand 18verwBaltimore .;
Amsterdam 18 650 ZW Azoren n

;

'

HA
QC
"+.»""»

-

'

Nedlloyd Colombo 19 aank Port
.

Chevron the Hague Ned Pernis

AVK

?

NedUoyd Agulhas 18 vertr Kaap-

Schwielowsee Oost Dts Waalh
Heyplaat Multi stg NTB
Bemisse Ned Merweh 5-Vinkei stg
Smith '
Skopelos Sea Griek Lloydkade

Birgitta Dts Euro Unimills

*

.

rain

Ethel Everard Eng Waalh Idg AVK
Wilmington eng Waalh SHV Idg
'
Interzee
Ibesca Portugal Dts Waalh Multi

UniportstgJSmith

\

.:

Massawa n Suez

Elizabeth Broere Ned Botlek NM
%."*'
ldgßroere
'■:..'
Dela G Eng Maash Idg Euro Agents
Stability Eng Botlek GEM Idg AVK
Surmovskiy 12 Rus Botlek Idg
■'
>
Transwworld
K.V ;
Baco Dts Rijnh Oosterom stg Euro

stgKHunik

ZO Azo-

Nedlloyd Rotterdam 18 aank Bah-

crudeßuys

*■

-

"*

'-v'::- : -l
H..;[•• •■;:.:: t/mi64(25.>).V.a.8#/?, ; .;y-'-: v'.V':V: V

-

"

Mobil Swift Liber Europoort MOT

—

■

Timaru

Wagenborg

•"

>

Nedlloyd Freetown 18 40 n Biak n
.
Fiji -. - i
■
Nedlloyd. Houtman 18 120 ONO

"

'

-

-•

Nedlloyd Franklin 18 vertr Brluff n

.-

"

■

cente n Antwerpen
NedUoyd Rochester 18 80

,-.

Agents

■

.

-

Petra Gunda Dts Alblasserdam Idg
Sanara
Lancrick Eng Botlek Oxirane Imco
Veder
Korean Jace Won Z Kor Margrieth
ECt cont Veder
Sealand Economy Amer ale H stg
Sealand
■*.■>' : , .
■
Garmo Noor Stieltjeskade stg
.
Smith
Kaderbaksh Pakist Beatrix QD stg
H Pieters
Th uu ar 2 Dts Lloydkade stg Muller
He de France Dts Alex ECT stg
Muller
Thor Alba Deen Parkkade pellets
■"

;:

-

".

>

l

-;

-

' -'

...

*•

'
AdennSalalah
Nedlloyd Madison 18 vertr Gibralê***:**...;_;,
tar n New Vork
■
Nedlloyd Schelde 19 te Yokohama
Nedlloyd Rock *n je 18 vertr Gibraltar n New Vork
Nedlloyd Schelde 19 te Yokohama ■
Nedlloyd Spaarnekerk 18 420 NNW
.v
Brunei n Yokohama
Nedlloyd Westerkerk 18 6 NW PcJeddah
rim n
Nedlloyd Rosario 19 verw Marseüle
Nedlloyd Rhone 18 20 NW C Vin-

IdgOSB

'

,•

i

.;

:

"

Alchimist Lubeck Cypr Rijnh rum
Lisaro
t t
■
Anja Dts Margrieth ECT cont Voigt
Poly Travelier Noor Europ Chevron Imco-Ruys
Silver Osprey Eng Boele Bolnes Idg
-'

-

Cook

\

Morelia- Deen Europoort
graan Van ommeren
Jacob Maersk Deen Europoort NM

Ruys

•■

il
IJ;

1

>-

Eerst uciorVciiiderMeeK

:
V.a.B^/
geel.
Katoenen streeg sweatshirt. In

/••t/m 170 (29.50).

\,

eilanden n Suva
Ung

Normaal 17.50
Dezeweek

"

■

.

'

l|

...-■.'•■-'

Nedlloyd Napier 18 aank Durban >
Nedlloyd Roven 18 aank New Vork
Nedlloyd Bahrain 18 verw Suez
Nedlloyd Forcados 19 verw Kaohc :■
p siung
Nedlloyd Hoorn 18 180 ZO Port Su>
dan n Singapore
Nedlloyd Kobe 18 verw Port Louis
Nedlloyd Kyoto 19 verw Colombo
Nedlloyd Bangkok 18 195 ONO

r^^^^^^^—J - '

LAGOSTINA
KOOKSETS
CLASS| C. R üestvrijstaal 18/
. 10. Voor gas en e | ektri
5-delig: 4 kookpannen en
1 steelpan. Normaal 364 60
4-delig: 3 kookpannen'en
1 steelpan.,Normaal 265.75
Dezeweek
17Q

!

■

.

.'

\

Nedlloyd Nagasaki 17 aank Keel-

*

■■

■

...-,.

Nedlloyd Loire 17 300 NO

Stor Dts Europ Eurpak Idg v Weelde
l sambara Dts Maash MTR Stg
Muller ■•■ •
Dutch Spirit Ned Rozenburg ICI
chem Broere
Subro Vega Eng Ie Eenh Dikema
Chabot ijzer Neth Agents
Bencol Eng Parkkade graan Rijnmond ''
Horation Eng Dordt IdgRijnmond
Antonio Gramsci Rus Europ BPgasoilTWM

*•:-.

-

12 Volt voor auto-aocu met

aanstekercontact

:

tos

.

"

!

'
.
quimbo . .
Nedlloyd Hong Kong 28 verw San-

HEETWATERAPPARAAT.

-■'

j

--"•

f

Bl

*

;fMt.92(i5.-):

man v A van Meggelen 1912; B
Roos,' man v J van Diggelen 1923; W
H Verschoor, ongeh vr 1898; D H
Collins, man v S M J Douw 1909; J
van Rij, man v M Blok 1906; T Tas,'
vr gehgew m G Verheul 1894;E van
Ispelen, vr. gehgew m F Mulder.
1880; N Grootendorst, vr gehgew m
M Kamerman 1891; H J van der
Loo, vr v F Groenendijk 1913; P
Bonté*; man v L C van der Graaf
1920; T van Bochove, vr gehgew m
H F Reith 1896; B Groenendijk,
man v J P Martijn 1920; K van der
Vaart, man v G Karst 1898; J M
Bastinck, dr 1980; A Vissenberg, vr
v A P W de Rooij 1926; L J Goedhart, man v N B van Ginkel 1906; C
van Engelen,', vr v-W. Ramakers
1923; A Kap, man v A van Buren
1896; J W A van Os, man v N van
der Wielen 1915; J Andriese, vr*
gehgew m F C Dijtelhof 1891; J C
Stellaard, vr v J M van Rosmalen
1907; M Terheijden, vr gehgew m W
van Wijngaarden 1898; J Bras, ongeh man 1904; J C Slappendel, man
gehgew m J A Mörling 1898; C M de
Meijer, vr v C J Opperman 1900; N
Spee, vr gehgew m A Tuinenburg
1898; C E de Jong, vr gehgew m D A
Hoefnagel 1898; F A L Henke, man
v G Sievert 1902; P Engel, vr v P J
Harsing 1931; H van der Woude, vr
gehgew m H Vreezen 1893; J F H
Visser, man V M van Es 1931; W F
Gout, man v G M M Lagerwaard
1904; M C Verhagen, vr gehgew m C
P Pors 1901; A Dekker, man gehgew
m M W Stolk 1887; J G Arissen, vr
gehgew m D Barendregt 1909; S A
Cohen, man v A H M Lawrenz 1897;
J Kokx, vr gehgew m P A M Verbunt 1906; J B van der Have, man
gehgew m J van Brandwijk 1921;P
J Put, man gehgew m J C Spek
1898; A S Seip, vr gehgew m L Poot
1893; M C van den Berg. vr gehgew
m W C van der Sluis 1887; C J Huisman, man v H P Zonne 1905; C D
Oudshoorn, vr v A J van der Vlerk
1904; M Buijtendijk, vr v M Reuijl
1918; J van der Kleij, man v V Jeltema 1907; F Leeuwenburgh, man v
■*"■;•-■.
MJTekenbroekl9ol.*
-

Voigt

,

v

-

:

"-.'•

-

.

Merino Express 18 1500 Z Colombo
{
n Jeddah:
MirabellalB6ooZWAzoren .
Mijdrecht 18 45 W Kaap Passero n
Rotterdam
Nedlloyd Delft 18 500 OZO Socotra
n Suez ■ Nedlloyd Fukuoka 18 aank Co-

1,

--

>

-

-•

De echte blue denim

K

"

_^**m*<r

Aangiften van geboorte te Rotterdam op 29 Januari IMO A Sechivan der Sluis z, E C J M Rijn-van
Amersfort d, K Erdogan-Aydin d, J
E d'Oliveira Lima-Stem d, M Lanser-van Houten z, A Carvalho Delgado-da Cruz Veiga d, H ReniersPiehl d, D B Nouwen-Mol d, N E de
Bruijn-Huijzer z, G H de Reus-Visser z, P van-Vüet-van den Eijkel d,
M Huijsman-Baas d, J G H JansonMolmans z," F Jongbloed-van den
Berg d, M C M Risseeuw-Kemp z, A
G Schop-Lassche z, A M van Dijkde Zeeuw d, A Schouten-Scheepbouwer d, M J B Reijman-van der
Spek z, A Koert-Riethof f d, M van
Baaien-Lucardie z, M Tuns-Jans d,
M M Posthoorn-de Boer z, M H M
van den Bovenkamp-Bosch z, E Q
Bastinck-Ros d, E P H M NederlofVerkaik z, J M P van Beelen-Troeleman d, W Schrijvers-Snijder z, N
J Snoek-Oiéckmann d, E van Wijngaarden-de Vries z, J Broersma-'
Oudekerk z, M N Hoekveld-Pleune
**

'.*■ '~-''-'r '.''."■•'."*"''•'--'''

Aangiften van overtljiea te *Wtterdam o» 29 januari 19N. G Aalders, vr gehgew m C Buijing 1809, J
C Graper, man v T F Bruynseels

\

;-

---,

■*?■■

■. .j

/SffiMyriz&js&uSM; :..■■■-::..
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1 Atf t OT.OPr!..

Afgebeeld: Fiat Ritmo 65CL 5-deurs

.V U weet; de Rat Ritmo is een zuinige auto.

Want van 1 t/m 21 februari worden de vaste
Talrijke windtunnelproeven hebbènhem
v afleveringskosten en de ML-behandeling
\ ; V. V
geslepen en geschaafd tot een model meteen -.■•' niet in rekening gebracht,v :
Dat scheelt f 550,-. En bij zo'ri zuinige auto ;
bijzonder lage luchtweerstand.; ;
Zonder overigens op been-, schouder-en hoofd- als de Ritmo zijn dat pakweg 5000 kilometers.
Of 8 volle tanks van 50 liter.:
ïh '■ ■VA ruimte te beknibbelen. '"é ;r i
:
Een ekonomische auto dus.
U heeft al een Fiat Ritmo Ojy!/M|
•
7
super-voordelig.
65L voor f 13.826,- mcl. BTW. HaalsilntßM
En de komende dagen zelfs
•tv.

,'.

.-.

,

■

:

1901, M E G van Hemert, vr v H J
Braams 1890. E J A de Vjies, vr v C
van Hoorn 1903, W van der Windt,;
ongeh vr 1902, M A van Hees, man- v
P Daalhof 1922, E J van der Windt,
vr gehgew m J L F Fijten 1893, T.
Kernpers, man v A Schrage 1910, W
Koolmees, man v L de Graaf 1905,
M Sebbar, man v T Laaroussi 1939,
M Arib, man v S Marfouk 1927P.
Booij, man gehgew m R van Geland 1887, D Stolk, man gehgew m
A Plaisier 1901, L van Dalen, man v
R Scholtens 1907, N de Jong, vr gehgew m A C J Noorlander 1895, P H
de Groot, man v L M van Limborgh
1905, W Kers, vr gehgew m M P van
der Graaf 1891, C Krijger, man gehgew m M de la Rambelje 1909, J
Goudriaan,vr v J T Nijssen 1898, S
Tromp, vr gehgew m E Jonker 1895,
T E Schmied, man gehgew m M van
den Berg 1888, G van Moergastel,
man gehgew m E C Dietvorst 1902,
P. F Mastijn, man v. E Hogerdijk
1922, H van der Horst, vr v P Rieborn 1914, K Kegel, man v C M
Koppenhol 1888, T Mahie, man v C
Ph Ansems 1892, A K Riegter, vr
gehgew m D Poll 1889, W de Jongh,
man gehgew m P J Crepin 1927, G T
Erhardt, man gehgew m M A Kruier 1909, C Zuur. dr 1979, Jde Graaf,
man gehgew m W Geheugelijk 1890,
J Hordijk, vr, v A Verkerk 1906. M A
van Zundert, vr gehgew m J van
.
.
-._■■
Aken 1922
.'

r

;-;

'■

Paramaribo

~

;,
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, NOG 2 WEKEN LENTEKORTING

'
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|

'■
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'
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'
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5

'

-•

■

\'

Kieldrecht 18 40 Z Abidjan n Enge.land ."■:'> •
:
Lauriergracht '. 17 vertr Lagos n
• . ƒ
Douala
Leidsegracht 18 55 ZW Abidjan, n
Cork
Leo Polaris 17 vertr Bahia Blanca n
Madryn ( ■'..' ■
Looiersgracht '■ 18 41 NW ■ Cape
- Durnïord n Tema •v;
Loosdrecht 18 vertr Jeddahn Suez
Louise Smits 17 65 N Dakar ;
Magdalena 18 80 WZW Trinidad n
\<-^\
.>'
)
Buenós'Aires
Marinus Smits 18 1500 O Charleston
Marijke Smits 18 300 N Cap Verdische eil. n San Feliu de Guixols
Mercurius 18 105 NW C Finisterre n

.

<. /

•,/.:

, .

±\

-

.

~.

I

.

■

-.

<■•.'>•
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V

'
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r geland

Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Utrecht. Rotterdam: Groothandelsgebouw/Weena 737. Den Haag:"
Spui hoek Kalvermarkt. Den Haag: Winkelcentrum Waldeck, einde Laan van Meerdervoort. Amsterdam: Stad-

houderskade 74. Diemen (bij Amsterdam); Rijksweg Amsterdam-t Gooi, afrit De Sniep, Beverwijk: Rijksweg
B
•
V ' Haarlem-Alkmaar, VelseMunnel, afrit Zaandam. Eindhoven:Noord Brabantlaan bij de Rijksweg Tilburg-"
afrit
vliegveld. Etten-Leur: Rijksweg Breda-Roosendaal. Waalwijk: Tuinstraat 3?, aan de weg
Maastricht,
j
-V Waalwtjk-Tilburg. Heerlen: Spoorsingel 2. Enschede: Winkelcentrum De Klanderij. Almelo: Oranjestraat 25. 5Jk
■ Arnhem: Rijksweg Arnhem-Nijmegen, ofrït Elden. VanderMeer's Meeneem-MeubelMarkt vindt vin Utrecht,
. Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Waldeck).
\'V
f- ' •■'. M Vr-.T''v- *iV.O;ï'llilv'

:

.

.

■■•
■..-,..
'/
<
Muller
Schwabenstein Dts Waalh MTR stg
Muller
Hans Lehmann Dts Waalh zaad
Visser2x
Lalandia Deen Beatrix QD stg Cor*■
nelder
b>
'■-'-■ ■ **-■ ■*
■
Claude Pan Dordrecht Julianaha> ven Broere
-'
-.'
•
'■<
■"-,■■*
Asean Liberty Filip Waalh MT stg
Pakship .
■-■. v\
Nexus Pan Merweh Seap stg Sana"■•'"•i-- ■ i -■' ■'
ra" :
:"■* ■'~. '■
Brun borg Noor Dordt Zeeh Deka ;
Grinna Noor Dordt Zeeh Deka ■ *■
Seatrain Antwerp Pan Margrieth
'
,
ECT stg Seatrain
Djatiwangi Indo Pernis Panocean
.'.
latex Meyer :
/■ t£
Estestrom Dts Vldgn HvO Sanara >
Palica Pool Vldgn KWhaven Psal
Mbuji Mayi Zaïre Frisoh Seap olie

V
-

,

■■..

;..

'

■

■.-'

-v\-, :■■'•
Aros Dts Margrh ECT stg Eurovracht
.-■' ■■:■.
Bayrrnstetn Dts Waalh MTR stg

Ruys

.-'

-:

.

."

*>

-.
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'

'*

~
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'•
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*

-

\

-

-
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"

.

Grecian Light Griek Waalhaven
---:.'
'
Idg Furness .■yKilkenny ler Margrh E.C.T. B en II
Brazilian | Wealth Liber Maasvl
Ekom erts Ertslijn ,
Nfdr oma | Alger. Waalhaven SHV
Idg Furness tti
„
■'-'■.'
Pugliola I tal Botlek Nwe Matex
•'-■
-~-'-■-;- \:_ ■*.
Imco Deka'Sota Elejandro Spanje' Frisohaven
SeaportstgCentromare. ■-* s» j
WheelsmanEng Pernis Shell Imco
■;---).
Trias
o.
Santo Andre Brasil Waalh MTR stg

"

"

?

:

-

*

;

-

:

..

VAN IT/M2l FEBRUARI BIJ ELKE RITMO DE VASTE AFLEVERINGSKOSTEI
EN ML-BEHANDEUNG GRATIS.WAARDE F 550r ,'
.

Shirley

Het

en

naam die klinkt als 'n klok

BZN:

komst

Charles
op

SHIRLEY

. BASSEY
en
Charles Aznavour komen'
binnenkort naar Nederland.
De zangeres uit Cardiff zal
met een orkest van .veertig
mantwee keer in ons land
optreden. Op 5 april in, het

Vrije

Amsterdamse
Concertgebouw en drie dagen later in
de Rotterdamse Doelen.
,;, Charles. Aznavour.'-tegenwoordig in.; het; belasting-

Volk

vriendelijke - ||j Zwitserland
woonachtig,';geeft' vijf concerten. Achtereenvolgens in
het Haagse Congresgebouw

(281 maart), het Utrechtse
muziekcentrum Vredenburg

(29 maart), in; het
ontspanningscentrum iB■>■ in
Eindhoven (30 maart), in het
Concertgebouw te VAmsteiv
dam (2 april) en de Rotterdamse Doelen (3 april), tv
<»

i
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Volendam
dit
terugin
eredivisie
jar

Filmers
r
i
j
inde
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Platina voor BZN en tevens de prestatie van het
nieuwe album "BZN s
':

Grootste Hits".;Tweede
van rechts burgemeester
Pauw, Onder met bril de
grote man achter de!
schermen, producer Roy

Beltman. (FOTO'S NIELS
VAN DER HOEVEN.

Alweer een platina-elpee voor bzn. De

:;

derde in nog geen drie jaar tijd. Nu voor het album , '•■
„Summer Fantasy", waarvan er meer dan 100.000 stuks
over de toonbank gingen. Zelfs Volendams burgemeester Pauw en zijn echtgenote waren gisteren naar Hilversum gekomen om dé uitreiking aan zijn dorpsgeno.;:. ;
ten mee te maken/
Gouden, zo je wilt platina tijden dus voor deze nieuwe
vertegenwoordigers van de „palingpop", deBand Zonder Naam. En dat terwijl een paar jaar geleden het
;

:

voortbestaan van de groep aan een zijden draadje
hing. Na een meer dan tien jaar lange strijd om de
gunst van het publiek zonder echt opzienbarende resultaten was „Mon Amour" de laatste strohalm. Werd
het nummer een hit dan gingen Jan Tuyp, Jack Veerman, Kees en Thomas Tol en Jan Keizer door, zo niet
dan zou het met BZN gebeurd zijn.

zangeres Annie Schilder. Sindsdien leverde BZN hits
aan de lopende band. Vandaar ook de verschijning van
„BZN Grootste Hits", die gisteren in de Jonge Graef
van Buren eveneens ten doop werd gehouden. Een van
de BZN-leden, die het allemaal vanaf het begin heeft
meegemaakt is zanger Jan Keizer (29), ooit gewild als
profvoetballer bij de voetbalclub van Ome Pé Mühren
en neef van de gelijknamige scheidsrechter, met wie
hij vandaag in carnavallend Purmerend tot Eve Keutelaar wordt gehuldigd. Zijn verhaal: •

Amour',
en
'Annie 'Mon
„Mon Amour" werd een enorm succes. Niet in de laatste plaats dankzij de inbreng van het nieuwe gezicht,

datwerdomzwai!'

Vroeger speelden we
uitsluitend I harde 'rock. We

stonden bekend als de Nederlandse Status Quo. Serieus, wat Herman Brood nu
doet deden wij toen ook. Met
„Mon ,Amour" hebben we
toen ineens: het repertoire

helemaal \'

omgegooid-

■

Van

overigens al aardig bekend.
We hebben ér'al: ééns honderdduizend stuks van een
single verkocht. Zonder er

televisie

j

wordt „A change of

Seasons", waarin |ze een

schoolmeisje speelt dat
het hoofd van haar docent
(Anthony Hopkins) op hol
brengt en diens vrouw
(Shirley Maclaine)
tot
wanhoop.
\ar:s>
Daarna staat voor Bo
Derek „High Road to China" op stapel voor een niet

bekend

gemaakte (waar-

schijnlijk ! hogere) { gage.

Tegenspeler moet worden

Roger Moore in dit in 1928
gesitueerde verhaal met
Bo Derek zelf , als ..een

Mariene. Dietrich-achtige

vrouw.

~

l

;:

als

verkoopster in een visT
winkel i:keride.,.Met£ haar
klikte: het meteen, • want al
zeg ■■, ik het j zelf, i, die; meid
heeft eeh; stem,*De .grote
mazzel dié'.wè hebben "gehad
is dat ;,Moh Aftoür" rnetëën
een hit werdrNa; die'ömrriezwaai waren we in eèn klap
bij- eehvgroot publiek bekend. "-:■■Van' A onze • vroegere
fans hebben i we ■ trouwens
nooit f klachten gehad,, die
zijn gewoon blijven komen.

is, want zegt ze: „Ik heb
geen zin om mijn hele leven voor de camera's te
staan. De ganse dag orders van anderen uitvoeren is niets voor ' mij.
Mocht; ik met . filmen
doorgaan doorgaan dan,is
dat als regisseur of als ca"

:

>

meravrouw". :v: :
Overigens zijn de opnamen voor .„A - change of
seasons" voorlopig uitgeteld. Regisseur Noël Black
werd vorige week ontslagen. Volgens ingewijden
wegens {een j meningsverschil | met Bo's „steun en

Opluchting

toeverlaat" John ' Derek.
Het echtpaar zelf ■;• heeft
echter deze geruchten ten
stelligste ontkend. :

is op 56-jarige leeftijd de Franse balletmeester
?n choreograaf Roland Casenave overleden. Casenave heeft
jjde afgelopen 20 jaar intensief samengewerkt met diverse

Nederlandse balletgezelschappen..
.-.■!*'• '»'•■'
Vooral bij Het Nationale Ballet, waar hij van 1962 tot 1972
vaste gastmedewerker in dienst was, heeft hij een be T
«ngrijke rol gespeeld. Hij regisseerde er o.m: de. balletten
«Paquita", „Etudes", Suite en blanc" en „De schone slaapster". Van dit laatste ballet verzorgde hij tevens de choreo>'

J's

Sinds 1972 werkte Casenave

nog

..'•"•

-

■

nschap

'

,

'

-"■

'

:

'.-■"■•■• : "'-'<
■

incidenteel voor het ge-

r
Annie.die hij

'.„Tóen f kwam Jack,' onze

drummer, met

dood
Casenave
Balletmeester
IN PARIJS

]lrafie..
!

kreeg

-"

.*

-

•

Jan

''

V Het is wel een 3 beetje
beangstigend, dit« succes.
Van de laatste negen of tien
singles is er niet een dié niet
in de top vijf is gekomen;
dat geeft wel een druk op je.
Nu.' weer met „Pearlydumm", dat die plaat al" na
twee weken zo hoog staat is
een enorme opluchting. Zo
snel had zelfs niemand verwacht \\ |
Bij het schrijven van een
nummer staan we daar in
ieder geval nooit bij stil.
Maar goed ook, anders draai
je niet een liedje in elkaar.
W kijken meestal eerst of
iedereen akkoord, gaat en
ook 'of: de melodie; lekker
swingt. Van de zes of zeven
nummers I blijft er dikwijls
maar een over die voor een
single geschikt • is. : Thomas
'-.

•

•

:•

Keizer
ooit
■

een

ï

bij

;Volen-

jeugd-,

profcontract
aangeboden r

dam.

kiest altijd jde muziek en
Cees; en Jan schrijven de
tekst als het, een Engels
nummer wordt. Ikzelf doe
dat voor de Franse liedjes.
Frans is voor mij veruit de
mooiste taal.' Ik ontdek er.
zonder, meer : de mooiste
klanken,en de meeste zeggingskracht in.
V*v>

Eigen studio
We zijn ook bezig met een
eigen studio, die in ' Edam
moet komen. Ja, wat wil je,
na ongeveer vijftien jaar is
muziek een deel uit je leven
geworden. In de tussentijd
ben je getrouwd, heb je kinderen gekregen, maar demuziek is er altijd gebleven.
En óp dit moment is dat deelhelemaal belangrijk; Ik zie
de bandleden bij wijze van
spreken meer dan mijn ge.

zin.

'■ ■

•■

'■-■

■:■

Om er.zeker van te zijn
ook in de,toekomst muziek
té kunnen maken, willen we
graag die studio hebben.'
Nee, aan het begeleiden van
andere ' groepen denken we
niet. We worden wel I vaak
gevraagd, zo van: '/Joh; kunnen jullie niet eens wat voor
-

■,

DOOR LOUIS

DU MOULIN

professioneel aangepakt. De
video, die je op televisie ziet,
:is ■'~ gemaakt, door ", dezelfde
man, een Engelsman, die de
Abba-f ilmpjes doet en die
Elton John in Moskou heeft
mógen opnemen. Op 35 millimeter. Nou, reken' maar
dat dat scheelt in kwaliteit.

Voetbal
Van voetballen komt niet
veel meer. Ja, ik speel nog in
de zaal, hoofdklasse, dat is'al
meer dan genoeg. Kijken ga
ik wel altijd. Ook vorig jaar
toen Vólendam degradeerde
ben ik iedere keer geweest.
Ze; wippen • dit seizoen alweer terug in de eredivisie,
zeker weten. Er heerst een
mentaliteit in die ploeg,' dié
is uniek.: 't Zijn. allemaal
vrienden van elkaar. Reuze-'
belangrijk. Dat is ook in het
popwezen zo. Je moet elkaar

ons schrijven", : maar daar
hebben we geen tijd voor,;. 7
Vergelijkingen : met de
Cats of Cats-invloeden, die
zie ik niet zo zitten. We worden eerder geïnspireerd
door ' uitheemse i muziek.
Zoals "Sevilla" door een vakantie in Spanje. We luisteren naar, muziek die leuk en
volks klinkt; die in ieder ge"

val iets losmaakt.'

'..

VV-.,.;'.'

!

Niet gokken
'.\

Nederland blijft voor ons
't

Is ■: natuurlijk
prachtig als- wat hier ge-

de

basis,

!

beurd is, ook in het buitenland lukt, maar daarop gokken doen we niet:, Daarom
zullen -we ook' geen \ liedjes
zingen in ï een "\ andere taal
dan waarin die zijn uitgebracht. In Duitsland zijn we
-

een

lAN GOMM

versukkeling, liep langere
tijd in de WW en besloot te
langen leste het toen zelf
maar te proberen.
De doorbraak van zijn
oude; makker Nick \ Lowe,
met wie hij onder, meer

diens grootste hit „Cruel to
be kind" schreef, diende als
houvast. -.Summer Holiday" verscheen vervolgens
en sloeg in bij een, groot
publiek (in Amerika onder
de, titel „Gomm with the

■"'■

je plezier in je werk
dan slaat dat onmiddellijk
over op het publiek. Daarom

/
i
Sindsdien is de nu bijna

wind").

33-jarige popveteraan uit
Ealsing, binnenkort vader
van vier kinderen, een topper in Engeland en Amerika. lan Gomm, die zelf zegt
vooral geinspireerd te zijn

?

-.

loopt al flink

ternationale popscene. Nog
niet zo lang onder ■ eigen
vlag en eigenlijk pas sinds
kort met succes. Na vijf
jaar bij Brinsley Schwarz
te hebben gespeeld raakte
lan Gomm in 1976 iin de

,

les heen.

meisje

wat jaartjes mee,in de in-

wekt. Ja, ik weet dat ik iets
heb waardoor: de mensen
snel om me moeten lachen.
Wat weet ik ook niet precies.
Wat ik wil zeggen is dat ik
alles doe,;voor een goeie

maak ik af en toe graag een
geintje, ook! al, vindt Annie
dat meestal niet ■' zo leuk.
Tussen haakjes,,ik zit inmiddels .wel met" een probleem. Door die voorspelling
over de promotie van Volendam is dadelijk iedereen erop gebrand om van die ploeg
te,. winnen.;. Hoe : lossen: we
dat op? Nou ja, ik vertrouw
maar op Gerrie Mühren, die
tilt die jongens Wel over al-

|

Ian Gomm heeft
de wind mee

"

,

;

.uitdraagt.

3

sfeer

burge-

dat "■ Volendams §j naam

op zijn tijd iets k\mnen zeggen als het nodig is. En het
ook doen. Bij ons gebeurt
dat gelukkig.;
f. ?
Zelf -ben ik altijd opge-

i

;

Dat

JZanger

1

lar, voor haar volgende
film zal dit 23-jarige wonder der' natuur ' ruim 1
miljoen dollar toucheren.

of beter gezegd een Janefilm (probleem hierbij is
nog hét vinden van de geschikte Tarzan) en „IsmSchism",, een je psychologisch drama naar het
script van John jg Derek,
Bo's, uitvinder en dertig
jaar oudere echtgenoot.
Leveren deze i produkties voldoende geld op dan
is de kans groot dat Bo het
acteren laat voor wat het

I

Hns, nog slechts 35.000 dol-

; Verder zijn er nog plannen voor èen Tarzanfilm,

"Pëarlydumm" is óp en top

:

.-,.

"

■

heeft er pas
een grote filmrol opzitten,
maar - kan -nu al vragen
wat ze wil. Na Blake
.Pink Panther" Edwards
komedie '„10", ook binnenkort in de Nederlandse
bioscopen te zien, staan de
regisseurs en producenten
voor haar in de rij.
Voor haar aandeel in
JO" ontving 80, geboren
als Mary Cathleen Col-

wii

meester
Pauw wel op
de
foto:
BZN'sAnnie
Schilder is

■'■■'. Dat soort
,teiten hopen we nu wel beter 'te gaan r begeleiden.

,

Bo DEREK

Met zon inwoonster

te hebben.

Dat kwam omdat; we toen
net overgingen van Negram
naar Phonogram. SS ti

het | harde g gitarengeluid
haar 'de meer melodieuze
muziek. Dat je'mët een piano, een viool en een zangeres
meer mogelijkheden hebt is
wel gebleken." Het probleem*
was alleen eerst het vinden
van een:zangeres. .We hadden er al zon twintig geprobeerd, maar de goeie konden
we maar niet vinden. Ik wilde-per se , iemand ; hebben
wier stem goed bij de mijne
; '
'
klonk.
i

BO Derek: 'Orders uitvoeren is niets voor mij.'

gedaan

door. de; muziek van The
Beatles, speelt. donderdag
in het Rotterdamse Eksit.
Een dag later is in hetzelfde ■< gebouw ■ funkrockmuziek van ■ James Grieve te
beluisteren.
•

v lan:Gomrh: weer,raak
na een paar jaar misères.-

t
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iboO/HüiyKIJE VOLK/PAGINA
OPEL DIESEL, bj. 75,6 pers.; T.kAnw./gebr.Opelón(j
cM
zwart, 4 drs. In onberisp. st. gevr. alle typen
a!?i
OPELSo
Te 1.01803-2406.
schade
en
R46
sloop
S
*

VLAARDINGEN. mooie 3 kam. BUJDORP, pand op goede
Autobedrijf
MAASHAVEN, ÓARAGE WOKAI' off. Citroen
flat voorheen 4 kam. aan de stand, best. uit 2 verhuurde
Paul Krugerstr. 183b, Rotter- Service adres, uw adres voor
van Hogendorplaan, m. hard- woningen voor ƒ 5000.- p.j. en
dam-Zuid, tel.: 010 845201, nieuwe en gebruikte Citroëns,
vanaf
voor uw panden, ook. komen in aanmerking por- biedt
houten ramen en open haard, 1; woning
aan: met drie maanden Westdijk 9, Mijnsheerenland
leeg.
Kps.
Bereik per gemiddeld nummer volgens prijs n.o.t.k. Inl.: H. Poot K:j.k. f 105.000.- k.k. Hogema o.g. tiekpanden, i winkelpanden en bedrijfshallen, con- schriftelijke garantie |op ar- (10 km. van R'dam-Zuid), tel. Aangeb. gerev. LANDROVER 01803-2406.
88 met gas en.vele access. FORD Escort 1100 gT"^
I
", ,*~lW&iii Nat. onderzoek Persmedia 19771.162.500
lid NBM, Spijkenisse, tel. 8.V... Heemraadssingel 241, tante afwikkeling. Tel. 010 .127867 en na 18.00 beidsloon en materiaal: BMW
01864-2868,, biedt aan: oc- Tel. 01804-13042."
R46 eig.; bj. mei 78, km.st. 28 o 0
010
202151
R4O
iillHlÉllllllWlMMilllllllwHI"lll
uur.
-'.
' mSu ï-:-:*-~j'?"-'.2 -mannenen vrouwen '■-"
01880-12051.t:
T
R26 R'dam, tel. 010 774988. na
3.0 CS autom., 1974, ƒ 8950, casions met 3 mnd. volledige
kl. groen, beige stof. bekC
76,
GOLF
zuin.
VW
extra
6950,19.00uur770780.
26
Ford
2300
Visa
Jubileum
R
Capri
'75.'ƒ
garantie.
Super
OOSTVOORNE
5 kamer
Part zoekt PAND te R'dam Gewaagd te Rotterdam jonge
2 drs., werk.nw. Pr f yatf
km,
48.000
1e
wag..
eig.,
mosnw.,
"78,
CXBreak
C-matic
CX
hoekwon. cv. gar. geisol. tuin 4-KAMERFLAT a.h. Slotplein w.v. 1 woning leeg is. Tel. na en oude PANDEN, winkel- en BMW 2002, 1975, ƒ 6950,
010-136489.
als
'2e
w.
groen,
gebr.,
ZO.-f 219.000.- k.k. 01885 te Capella a.d. IJssel, gel.' op 18.00uur. 010-815525. ■: R4O bedrijfspanden. Direkt geld. Mercedes" 280 S, "Autom., 2400 Super Break type 79, CX ƒ
ONROEREND GOED TIPS
4.950,-,078-148829.
R46
1979,
2000
CX
2000
Brevan part. RENAULT?TÏ
T.k.
Super.
47.000,Mercedes
78.
ƒ
■-:
Transport binnen één week.
3385.
R26 1e verd., boven winkels met'
280 S. dcc. 1973, ƒ 11.750, ak Comfort 77, CX 2200 Su1977 groen 29.000 km t«i
010!
uitzicht
en
133200
vrij
(tussen
Tel.;
o
Financieringenen
kelderberging.
HEERJANSDAM,, woonhuis
010-711721. ■-'■■::
o Onroerende goederenaangeboden
10.00en 16.00 uur).
R4O Mercedes 450, SE, „1973, per 2 x,76, CX 2400 Pallas
:;
2/1 kap, leeg, hal, woonk., Voorzien \ van c.v.-gas. Ind. i; hypotheken
C-matic met LPG 77, CX 2400
Ford
Taunus
1.6
ƒ13.750.
balkon,
woonkamer
met
T.k.a. van 1e eigen, pen
keuwoonkeuk., 3, sl.k., douche,
GXL coupé,' 1975, ƒ 4250. Pallas met LPG 79. CX 2400
slaapkamers,
ken,
3
badkaAmbtenaren
en
hogere
en
WATERSPORTberging,
zijGEOT4o4Dmethechthoute;
vooraangeb.
Ford Taunus 1.6-L, - 1975, Pallas 78, CX GTI 2 x. 78,
b Zuid-Holland
W-X;
geen infoopbouw, inhoud: 6 m3, km,.
achtertuin, ƒ 150.000,- k.k. mer met douche.' Koopsom beroepen,
CX
3950,
75,
Ford
Taunus
2000
CX
2200
ƒ
Super
L,
1.6
TIPS
68.000 origin., 19 mnd.
' ' R26 ƒ 115.000k.k. Inlichtingen en werkgever
'.-:/■■
Tel. 01857-1726.
77,
GS
GS
-18
i'
Special
Koperstraat
(Om1977,
77,
Ford
Diesel
ƒ 7950.
4-drs.i
De Keizershof-ommoord
bemiddeling Makelaarskan- ƒ 15.000 rente v.a. ƒ 165
geschikt voor kampeerwaag
010
moord)
■,
tel.
BELEGGINGSPANDEN Rot- toor Kolpa BV, mak. in onr. p.m. rï ■■.:■
□ Zeilboten
:i
j| Taunus 1.6 kombi, LPG, 1978, Special met LPG 77, GS SpeVraagpr^llsoo.-Tel.oiB7
laagbouwwijk met aparte schakelvilla's. Grote li- 3
ƒ 8750, Ford Taunus 1.6 kom- cial 77, GS 1220 Club met 216482.';."
terdam-West In prima staat v.
te koop aangeboden
2034 -■•;
ving met open haard, werkhoek en luxe keuken onderhoud. Huuruitkomst per goed., lid N.8.M., Straatweg ƒ 30.000.- rente ~ v.a.
bi, 1975, ƒ 4950. Ford Escort schuifdak 78, GS 1220 Club Fiat 1271 :'.".,.'i 77-79
94, 3051 BL Rotterdam, tel. ƒ 330 p.m.
met 4 apparaten. Voorts 4 slaapkamers, 2 badkaPart
1 ste eig. V.WAG. luxTjr
een
GS
Club
4
1977,
1950,Ford
77,
76,
met
b.b.
Ca1220
GSX
1050
.78
T.k.
B.M.
P.K.
2
127
ƒ
Bestel,
15.681.'
Fiat
CL.
jaar ƒ
Koopsom
R 26 2e - hypotheken . geen motor en: nieuwe ' dacronmers, balkon
zolder. Garage of ■ carport. • Erf- ƒ 105.000 k.k.'- Bellen voor 010-226144.
schuifdak en LPG 76, Fiat 128 '-'■'~ . 76-78 type 74, kmst. 53.000. Kl
1978,
9950,
1.6
met
pri
ƒ
Opel
L.'
taxatiekosten,
geen ■ af- zeilen, ƒ 2000,-. Ook ruilen Ascona 1.6, 1975, ƒ
pacht fiscaal aftrekbaar. Gebouwd wordt met ga- 11u. en nal6u.: 010-187252. ROTTERDAM Blljdorp. Bormooi. Pr ƒ 2450 om
.77 zeer
i 3950. GSX 3 nov. 79, CV4 76. Peu- Rat 124:■■:'..■.. :
sluitprovisie.:
;°'
rantiecertificaat Koopsom ƒ 288.000 v.o.n. Model136490.
Alpenkreuzer
'.?,•■■:: ■..."'■'■ .■■■■:,.■: :R26 gesiusstr. 9. Onlangs geh. geautom., geot 504 76, Ford Taunus Fiat 1430 Coupé
voor
Tel.
Opel
D,
Rekord
2100
.78
stoft, woning op 2e etage met ƒ40.000- f 440.-p.m.
woning aan de Aalbes geopend dinsdag- donder.
010-522433.
Ghia 2.0 76, Honda Accord Fiat 131
76-78
ƒ
Opel
1977,
7950,
1.6,
Manta
i
AUTOSLOPERIJ
dag en zaterdagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur . OOSTVOORNE. groot vrijst. halve sl.etage (tot 2 k.). nwe. ƒ60.000- ƒ 660.-p.m
,
.78 Grotesortering auto-ondenk
LPG, 1975, ƒ 4950. Alfa Sud autom. 78. Renault Rl 5 GTL Fiatl3l Fam
KAJUITZEILBOOT. type: Ba- TL,
huis op
4900 m2, grond keuken ;v +. •
• douche,
02263-3324
Porsche 924 79, Simca Flat 131 1600 CL - 79-'BO len, vele merken
1976,
Lancia
Bèta
76.
ƒ
5750.
roudeur
'75
inboard
Vire
'78
v.a. '60 tw
B.V. Bouwsolid makelaardij
375.000.Tel.
01885
k.k.
ƒ
ƒ 69.500.- k.k. Bij 100% hyp.
VOORgeheel compleet o.a. 3 nieu- 1974,, ƒ 1500,; Peugeot 504 100073. Inruil en financiering Fiat Ritmo 75 CL 5 deurs heden. Hoofdweg 157 S
Over ■de Vesten 3-5 te Schiedam. Tel. 3385.
R26 netto maandl. ca. ƒ 420,—. Al- PARTICULIERE
.79 voor 6 uur 201554-203722 2
FRISIA, we '■■:/-:'" voorzeilen': r Tel. Break D/1976, ƒ 6950, Arm- mogelijk. Vrijdagavond i tot ■■■'..:
;;•-■.
SCHOTBANK
LENINGEN, rente maco BV Makelaardij' 0.g., Aardebaan 44, 1716 WO 010-767090.
010-730177.
R26 Zwitserse
j Siddely,' J , 1954, 20.00 uur geopend.'. '■ ■s v ■■<:. . Fiat .132 2000
V.78 6 uur 503805-502748. Zate,
strong
■-■■-■
R56
%.
Mathenesserlaan
6V4 Tel. ml. 010-330502.
220, R'dam. Opmeer.ƒ 14.500,' Inruil en financieFiat 132 200 autom.. .78 dagstot 12.00 u. geop
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'"ilkleuren. Gar. Oud Zuid-lid Bo- 010.202897.
b).
-1973,
met
TL.
garantie. Inruil mogelijk. -370979.
;
R26 SPIJKENISSE. royaal woon- .vraagt in R.dam te koop woonR46
■
ƒ 415.-. Hogema o.g. 8.V., 01880-12051.
vag.Bennebroekerweg 15 Rypr.
4.750,na
uur
650.-.
Na
18.00
17
M
.
ƒ
ƒ
5-deurs.
>■•-".-•"■■■•■ " .
i.z.g.st.
motorrijbewijs
.:■-■■
R46
uw
GRATIS
Heemraadsingel 241, R'dam, HEENVLIET. Tussenwon. met huis aan de Lisstraat, voorz. v. huizen, jong of oud, leeg of 010 333916 Goudsesingel
;
TALBOT 1308 GLS laatste u.OlO-383627.
R46 senhout bij 't Aalsmeer. Tel. aankoop van een motor boven
tel. 010 774988, na 19.00 uur cv en gar. aan rand van dorp, c. v. en thermopane glas, verhuurd (direkt i contant 486.
OPEL
KADETT
12
april
geen
02977
parkeer24229,
77. mnd. 78, 25.000
Gasin- t.k. OLDSMOBILE '73, i.g.st.,
.'...■' ':■ ■..•..:.,,. R46
of gebr. Aam
.
R26 met vrij uitz. over polder. Ind.: mod. keuken, 5 si. kam., ach- geld). Tel. 010 768822, na 17
770780.
44.000 km, blauw, radio keur. stall. alles 100% ƒ km
R46 f 2500.- nieuw
problemen.
7750,- 078 tel.olo-156099
Gent BOT
van
part.
e
MERCEDES
V.
1
R46
eig.
uitgez
Willy
zuiden,
7550
op het
vr.pr. uurOIO-377178.
Toeg. Vr.pr ƒ
010
R4O
BESTELAUTO'S, pick- weg
-173543.
46
R
R'DAM, Dorpsweg, schitte- o.a. woonk. met parketvloer, tertuin
100
220,
R'dam
200
Diesel
schitin
(21-5-75)
156279.
■-:;
Inl.: H. Poot
R46
MORRIS mèt ruiten ups, combi's, pers. busjes, lu- 010-668283.
R iü
rend gebouwd 3/4-kam. app. keuken, 3 slaapk.. douche- ƒ 178.000.- k.k.
vraagt te terende st v. onderhoud RaFORD 2000 L op gas 1977 T.k. bestel Ford Escort
lid NBM, Spijkenisse, tel. ROS-WONINGEN.
of
bestel
zon'77
koop: alle soorten onr. goed. dio, (altijd in garage gestald) Part, Iste eig. VOLKSWAGEN ƒ 5850,-. Tel. 03434
met berging. Kps. ƒ 78.500.- ruimte, zolderk. met dakkapel. Mak.
xe
bestel
v.a.
1250
tot
ƒ
4220 der rulten
R26 BeIOIO-770498.
2500,-. 078
; R4O
ƒ 12.000. Gar. Rysenhout-lid o
en motoren
k.k Bij 100% hyp. ƒ475.- Vraagpr. met gar. ƒ 154.000 01880-12051.'
kmst.
-120.000 ƒ 8.500.- Passat luxe bj. type 75 kmst. van 9-18.00 uur Met garantie. 130131. '77 ƒ<
i R46 Bovag Bennebroekerweg 17, Auto's
p.mnd. Hogema o.g. BV., k.k. zonder gar. ƒ 144.000 k.k. R'DAM. degelijk geb. woon. <
pr.
58.000.
drs.
kl.
2
geel
'
.
Inl.:010-714329.
Inruil
46
R46
R
mog.
te
huur
koop gevraagd in de HoekTel.
Heemraadssingel 241, R'dam, Bemid.: mak. v.d. Hoek bv, lid huis aan de Kiplingstraat, zit- Te Waard,
ƒ 2.950.-.010-141424. R46
eig. erg mooie FIAT 128 Rysenhout bij Aalsmeer.:
woningen tot RENAULT 30 TS 1978
T.k. FORD Granada 1700sta- 1e
tei: 010 774988, na 9.00 uur NBM, Oostvoorne. Tel. 01885 eefc amer 720 x 2.68 m., mod. se
R46 ZELF VERHUIZEN? bij Corj»
eind '78, D 28.000 km. 02977-24229. :
1100,
CITROEN
nov.
150.000,8
combi
AMI
ƒ
aanbiedingen
9850,-.
Tel.'
03434
4220
ƒ
st,
76,
:
tioncar, goede!
R26 keuken, 3 si. kam. en gr. zol•bj R26 -4000.
770780,:
en W
. R4O
van 9—18.00 uur, met garan- 75 66.000 km. geh. in goede ƒ 5.950.-.010-256107. , R46 ƒ 5.950,-, 010 650815. R46 CITROEN DEN OUDEN biedt lisse: FiatD, Mercedes i»
m. dakkapel,: veel 01877-2536.
derkam.
Rotterdam,
21,
.
woonh.
aan
Ford
Taunus
2000
Hillelaan
Seringenroyaal
SPIJKENISSE.
en
st
'78„
L
gave
1.950,-.
219887.
RIDDERKERK.
ƒ
;.. ■
- R46
T.k. CITROEN GS club break
vr.pr. APPARTEMENTEN, winkel- tie, mr. mog.
R46 VOLVO 242 DL dcc. 77 LPG LPG
■■■.v.'-. •■■■■- -•■■■
plantsoen, ji luxueus , 4-kam. a.d. Mercatorlaan, m. gar. en thermo-glas,
trek., I.g.st., bj. '75 Pr. Honda Accord aütom. .'77, 010-853500. . ■■"_ J>
Poot
Inl.:
H.
192.000.RENAULT
TS
5
versn.
k.k.
17:
ƒ
panden
en
install.
bruin
50.000
radio
km
woonlaag,
op
cv.,
modermet
app.
open
beleggingspanden
4e
zit-eetkamer.
AutohuU'
3650,tevens Adria 3 pers. Opel Rekord 2100 diesel '76,
ƒ
LT,
74,
CAMARO
LPG-install.
12.495,-, 078-178827. tourcarav. compl.m. voort, en Peugeot 504 autom. '77, Re- WALDO-DORZO
ne woonkam.,'gestoff. keu- haard en plavuizenvtoer, mod. Mak. lid NBM, Spijkenisse. tel. te koop gevr. Aanbiedingen 1974 ƒ 2450.- Tel.: 03434
' ruim
en
personenwagens
5700,trekhaak.
Tel.
ƒ
01880-12051.
van
uur.
5
R26
■■'.-■■ga4209
9-18.00
Met
--.■■-<-■■
■
>R46 koelk. \jin-H red. ' st..bj.'7l. nault 14 TL'7B, VW Golf
010-331600, Leidaco. R4O
ken, badk. met ligb., enz. Vr.- open keuken m. alle inb. app..
Schiedam, UJ»
01819-14667.
r
R46
bestelwagens.
46
R
rantie.lnr.mog.
pr. ƒ 145.000.- k.k.' Hogema 4 sl.kam., badkam. m. 2e toilet VLAARDINGEN, gunstig gel.
PEUGEOT 16 TL; T75 bruin ƒ 2100,-. samen f 5500. Tel; sel '77, 2 CV/Dyane, Ami 8i 263705. Vlaardingen. 01»
ons uw PANDEN verkoo.g. 8V.,; Heemraadsingel en*
hobbykam. .■':'.' Vr.pr. 4-kam. app. op de sde woon- Laat
FORD CAPRI il 1600 GT1976 FORD Granada 2.0 de luxe, metal. 65.000 km. nw uitl. 01807
19419. Krimpen a.d. 3S en CX in diverse typen, CX 353533. ■ ;
' Makelaarskantoor ' De
'3
pen.
241, R'dam, tel. 010 774988. ƒ177.500.- k.k. Inl.: H. Poot laag aan de Lepelaarsingel. Galan. tel. 010-769799. R4O ƒ 6750,- Tel. 03434 4220 van 4-deurs, ,10 mnd. oud, km.st ƒ .2750,-, 078 -178827. R46 Lek. '•'•■■"
R46 2500 diesel '78, CX 2400 fami9200,
Vaste
R26 Mak. lid NBM. Spijkenisse, tel. Vr.pr. ƒ 98.000.- k.k. Inl.: H.
ANWB gekeurd.
na 19uur 770780.
9-18.00 uur. Met garantie. Iniale met LPG '78. DW 23 inj. TIPS doen hetl PROBEER
j
MERCEDES 280 S autom. 74 T.k. van part. weg. omsth. 'alias '74. Nu één
voor ruil mogelijk ■:■: ■.-,
R46 prijs ƒ 16.500,- Tel 010
R 26' Poot Mak. lid NBM, Spijkenis- Part. betaalt hoge prijzen verh.
jaar garan- MAAR" ■■• :
R'DAM, Geertsemastr., keurig 01880-12051.
n
:
electr.
MERCURY
'76
LPG-gasinstal.
.Cooper.
140041;
en
R26
'R46
beleggingspanden
01880-12051.
op
hydraulisch
veersysse.
tel.
ie
aanAUTOBANDEN: speciale
verbouwd ruim 3-kam.app. op PERNIS, gunstig gel. woonschuifd. kop.l. wisser radio st. f 6750,-010-222495. R46 :eem van GS en CX. Euroca- Zelf VERHUIZEN? Natuurt!
in R.dam. biedingen. Reparaties balan- BMW 520, b.j.
Il"»
bruin me- bekr. etc ƒ
2e woonlaag. Kps. ƒ 69.000.- huis aan de Smallandstraat, PERNIS, ruim woonhuis aan WINKELPANDEN
'77.
11.995.-. 078 V. part. Ie eigenaar MERCE- jion, ANWB-gekeurd, met vol- Triotjehuren, Merc.D.
Br. o. nr. D 53272 bur. v.d. bl. :■ ceren, gebruikte banden, ac- tallic, km.st. 56.000, met magk.k. Bij 100% hyp. netto mnd. voorzien van cv., goed on- de Pastoriedijk 265, voorz. v.
173543.
■■■
R46 DES 200 Diesel. 1977.90.000 edige garantie. Ook goedko- AelbrJtd.
MO
■■.■■■
■
cu's, enz. Wisselband BV nesium velgen en - radio/
last ca. ƒ 425.- .kk. Hogema derh., direkt leeg te aanv. Vr.- cv., mod. woonkam. en keu-3e inruilwagens. Kipstraat 31,
o.g. 8.V., Heemraadsingel pr.?ƒ 127.000.- kJt. Inl.: H. ken. vr.pr. ƒ 79.000.- k.k. Inl.: Hertzinger Vastgoed R'dam R'dam: Persoonsdam 14, tel. cass.rec. Pr. ƒ 16.000,- 'Tel. OPEL KADETT de L. nov. 77 km., met radio, A.G.A.M. auto, Rotterdam,
tel. 010-14.44.00.
onderhouden,
241, R'dam, tel. 010 774988. Poot Mak. lid NBM. Spijkenis- H. Poot Mak. lid NBM, Spijke- bv v. een vrijbl. bod op uw OG 010 842233, Sch'damj Raam 010 522648 tot 16.00 U. Na oranje40.000 km als nw staat goed ■:
R46
R26 se, tel. 01880 -12051
na 19.00uur 770780 X
26. lel. 010 265555; ïj \} R 46 16.00 u: 010 510561. ï-o R46 ƒ 7250.-. 078-183583. :jt R46 ƒ 19.500,-, 010 -182880. R46 /rijdag tot 21.00 uur ,
R 26 nisse, tel. 01880-12051 R26 in R.dam. 772179 ook 's-av.
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Pijnpil De Heer
medicijn
ijshockeyploeg

vor

'Spelen
antireclame'
Zelfs Ko-

:;.rtto.',,,-:..

'.\-.\k.\

Het plan om drie grote hotels

te bouwen leed schipbreuk ver

de Spelen.. ,",Het ontbrak
ons", verzucht J Robert Kane,

voor

„aan financiële middelen. Particulier initiatief; zorgde ervoor,
dat er één hotel; kwam.. Daar

hadden we de journalisten in
willen hebben. Het lukte I niét,
omdat ABC, de Amerikaanse televisiemaatschappij ■ | ogenblik-'
keiijk toesloeg en het hele hotel
voor een kapitaal f afhuurde.
Daar maken ze nu zelf TV-uitzendingen."

£$»MttMlMB

Anti-reclame
Robert Kane vervolgt de jam„Wij hebben, als
Olympisch Comité nog geprobeerd iets aan de situatie te veranderen. Dat was ook tot mislukken gedoemd. Nu zijn we in
een vicieuze cirkel terecht gekomen. Sommigen, die jaren in het
organisatiecomité zaten, " zijn
weggestuurd. Het helpt niets
meer. Allen zijn van goede wil,
maar de nieuwe mensen kunnen
niet in een week de zaak redden.
Het is één grote anti-reclame
voor de Verenige Staten."
Kane: „Het idee om in de
toekomst
de
Winterspelen
steeds op dezelfde plaats te houden, spreekt me aan. Dat zal dan
moeten gebeuren in een stad als
Innsbruck, Grenoble of Sapporo". Nooit meer een dorp als La,
.'-^-»•-.■;
j
kePlacid.

merklacht.

was.

—

-"

treffers: van" Jack de Heer en
daaraan trokken ;de anderen

zich op. „Wij hebben laten zien
dat wij het kunnen", sprak een
maar
bijzonder,.;, verheugde
uiterst nerveuze Dummy Smit.
En coach Hans Westberg voegde
eraantoe: '„Eindelijk werd er
vrijuit gespeeld. Ik heb de jongens steeds de opdracht gegeven
niet; te - verdedigend te spelen,
maar zij hadden het lef niet dat,
te doen. Nu hadden zij de lef wel
en het ging goed.".
r,- Aan Finland wilde de coach
nog niet denken. ',',Maar. dat dit
succes zal meehelpen tegen Finland is onweerlegbaar. Een dergelijk zwaar toernooi is nu eenmaal altijd een gok. Je ziet het
aan de uitslagen in onze groep.
Je kunt er geen pijl op trekken."
Nog voordat er anderhalve
minuut was gespeeld zette
Oranje de Polen op achterstand.
Een schot van Riek van Gog
hij gaat zich steeds beter ont-

wikkelen

-

werd door William

':'

Briljant
Toch werd. hij in de zesde minuut geklopt door een schot van
Janiszewski, maar ditmaal verkrampte Nederland niet. Drie
minuten later onderbrak Peternousek een Poolse aanval, passte fraai naar De Heer, die met
een hard schot Nederland opnieuw ide leiding gaf:' 2-1. De
druk op het; Poolse doel werd
steeds groter. En vijf minuten
later, veerde de: aanhang weer
op. Een schitterende aanval van
het "■ Heerenveentrio werd door
Jack de Heer
„de beer was
los" briljant afgerond: 3-1.
Nederland was los. Dat bleek
in de tweede periode. Polen verdedigde echter bekwaam, scoorde zelfs tegen door Jobczik,
maar Oranje. kon. niet meer
stuk. Klooster ' benadrukte dit
-

-

.-■

goudging.,

Zó moet het niet. Mark Johnson beschouwde het als een grote eer om de 70-meter-schans, zoals gebruikelijk is, te testen. Het „voorproefje" krijgt een langdurige nasleep. Johnson kwam verkeerd uit en dwarrelde meteen bij de afsprong

de afgrond in. De Amerikaan kwam redelijk goed terecht. Met diverse breuken
werd hij opgenomen in het ziekenhuis van Lake Placid,waar hij redelijk goedgemutst het (fotografische) resultaat van zijn vrije val kon bewonderen (on-

.-

Polen 5-3 (3-1. 2-1, 0-1).
Nederland
Scoreverloop: 1.39 Klooster 1-0, 5.51 Janis-

lewski 1-1. MS De Heer 2-1,1338 De Heer
3-1, 21.37 Jobczyk 3-2, 24.48 Klooster 4-2.
36.05 De Heer 5-2.47.36 Kokosika 5-3. '■
Aantal strafminuten: Nederland acht.
Falen twee. Scheidsrechter: Kompalla

(West-Duitsland).Toeschouwers:soo.
Aantal schoten: Nederland 26 (8, 14, 4).
..

Polen 30(11.9,10).

!■■•*■' .'.«-<>■

>

:•

SowjetUnie in
halve
finale

/

-••

met de vierde treffer na goed
voorbereidend , werk. van De
Graauw. En toen De Heer, tien
minuten later na een fenomenale ■;solo er : 5-2 .van maakte,
maakte alles wat *■ Nederland
heette zich op voor het overwinningsfeest. In de laatste periode
moest de ploeg' er echter nog
ontzettend ■ hard voor werken.
Polen (dat Finland niet: voor
niets had verslagen) kwam terug tot 5-3 door Kokoszka en
Nederland schrok.
De seconden kropen voorbij,
maar Nederland hield stand. De
„Galati-geest". was weer in de
ploeg geslopen. Terwijl op, de
gang een uiterst nerveuze voorzitter ' van ! de \ IJshockeybond
Freedie Schweers zich stond te
verbijten! („Ik ga nooit kijken,
want dan verliezen zij") knokte
Nederland voor het eerste echte
Olympische succes.'Alsof het om

Medaillespiegel

LAKE PLACID De SovjetUnie heeft zich als eerste:. geplaatst voor de halve finales van
het Olympische ijshockeytoernooi. De Russen versloegen in
de "rode groep".Finland met 4-2
en werden daarmee onbereikbaar voor de concurrentie.
De Russen stuitten op onverwacht verweer van Finland, dat
in de derde periode zelfs voorkwam met 2-1 dankzij treffers
van Porvari.' Kroetov;'.Maltsev
en Michailov voorkwamen een
sensatie:. 4-2. Periodestanden:
0-1,1-0,3-1.:
-

Wehling op weg
naar trilogie

...

-

-

'

Daar had het I Nederlandse ijshockeyteam zo lang op gewacht. Eindelijk massale
vreugde om een overwinning. Het wonderbaarlijke herstel van Oranje ging ten kos•
■;y;i\-rïr>fy^p>^<y.y.'
•.;■.'*>■.
tevanPolen.
-:~

-;;•

Lol't paarrijden

.

"«de plaats. Andreas Wenzel uit het nietige Liechtenstein en de Oostenrijker Hans Enn gaan hem voor.

■■>": ■..

De val kon voorkomen
oen. het verlies
van bijna, èen

1
2-

■■■■■

-

,
2
Verenigde Staten
Nederland.
11.1
1
;';;':
Zwitserland
l
.'1 ■''-*.Zweden.": i.* -■■.■
}}'&- 'iZ'iï'
Finland. ;; <■'~'
1,2
"'''.',''
Noorwegen
-

—

-,-,

.„.

,

■■

-

4 4 0 0 8 45-7
ICanada
'43016 24-6
3. Finland
-4 2 0 2 4- 16^-15
4.Nederland
'-?■- ■•■' 4 1:1-2 '3 ,13-33
'.■•.'■*■'
s.Polen
'4 l o 3 2 10-22
6. Japan :.' 'V A
4 0 13 1 6-31

halve seconde niet. Wenzel legde de slalom (1354 meter, hoog-j
teverschil 395 meter) af in 1 mi-'
nuut 20.17, Ingemar Sténmark in
1.20.49. Hans Enn gleed naar een
voorlopig h ■ tweede -' plaats ; in
1.20.31." .Vooral de Oostenrijker
was er .f nauwelijks II gelukkig
mee. Dit seizoen is hij al eerder
sneller geweest ;' in! • openingsmanches om steeds de eindoverwinning aan zijn neus voorbij
',

?

zientegaan.

'*

!

:'■

Liechtenstein":/■;:
Bulgarije j

-

.

-

1 '..—
1
—. 1

v
.
Canada
1
Tsjecho-Slowakije
1
West-Duitsland
(Bij het skispringen van ,de
70-meterschans werden twee
zilveren' en geen bronzen; me.v;!
daille uitgereikt).
'"

—

-

—

-

-

,
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LAKE PLACID De Oostduitse Barbara;". Fetzhold
voelde zich in Lake Placid
als David die; Goliath versloeg. Jarenlang streedrde
1.57 meter kleine Oostduitse
de ongelijke strijd I tegen de
"groten" in het skilopen en
gisteren lag opeens het goud
voor haar klaar bij de finish.
Het zilver en brons ging verrassend naar Finland,' respectievelijk i Hilkka Riihivuori en Helena Takalo.
. Barbara Petzhold speelde
een ondergeschikte rol sinds
haar debuut bij internationale wedstrijden. Ze was er
ook. bij, I bij de Olympische
Spelen in; Innsbruck, maar
daar kwam ze niet verder
dan de elfde plaats op de vijf
kilometer en de zevende op
de dubbele; afstand. Twee
jaar later nam de 25-jarige
studente in» de medicijnen
deel aan de, wereldkampioenschappen in het Finse
Lahti, waar haar beste prestatie de negende plaats op de
twintig kilometer was.;.
Het geduld van' Barbara
Petzhold werd in Lake Placid beloond. Nadat ze op de
vijf kilometer van het langlaufen net buiten de prijzen
was gevallen (vierde plaats)
werd ze gisteren Olympisch
kampioene tot grote schrik
•vooral van de Russinnen, die
de favorietenrol vervulden.
Het leverde niets op. Goud
voor de Oostduitse ("Ik had
hier wel'verwacht eenmedaille |te winnen,' | maar', een"
gouden? Neen.") en de overige plakken gingen naar Finland. Voor Hilkka Riihivuori
betekende het de tweede zilveren op de Van Hoeven-

•

duo Manuela Mager
Uwe
Bewersdorff. :
Droefenis in het Russische
kamp over het uitvallen van
Vladimir ; Kowaljow. ' De
kunstrijder maakte braaf zijn
verplichte figuren/maar ondervond daarbij de gevolgen
van koorts. Na de eerste dag
stond de ' wereldkampioen
vijfde (de Oostduitser/Jan
Hoffmann ■ leidde) een; goede
aanleiding omzien maar terug te trekken uit het Olympische toernooi., In" 1976 won
Kowaljow brons.; Stand' aan
kop: 1. Jan Hof f mann (O-Dld)
plaatscijfer 11-44.76 punten; 2.
Charles Tickner (VS) 18-43.7.
3. David Santee (VS) 27-43.04 ..

-;.,:^~~~

v

Andreas Wenzel profiteerde
het best van het foutje van de
Zweed, maar hij: wil*er geen
gouden conclusies • aan verbinden. Eerst maar de tweede manche van vandaag afwachten.' „Ik
geloof, dat ik nog wel wat sneller kan.: Voor,24 uur ben ik bij
deze Olympische Spelen de beste in de reuzeslalom. Als ik niet
oppas : zal:een ander," het zijn
voor de komende vier jaar." De
eerste manche was voor een trio
prominenten meteen de laatste
'~

De Zwitsers l Peter Lüscher' en
Jean-Luc Fournier en de Liechtensteiner | Frommelt' verfrommelden hun kansen door. te vallen óf poortjes te missen.

op
Lake Placid TV
Het proLAKE PLACID
gramma voor de ; Olympische
Spelen in Lake'Placid ziet er
vandaag als volgt uit: '
Biathlon: 10 km (14.30 uur
;K
Ned. tijd)...:' ';:;' ';
,'.'l
Ski: Reuzeslalom heren; tweede manche (16.00 uur): ; , : . ,".'.
■ Schaatsen: 1000 meter heren

■ Rodelen:

>

-

Kunstrijden: Korte kür, heren

(21.00 uur)
IJsdansen, kür (02.00 uur)

Het televisieprogramma:
16.25-18.30 u. Ned. 1: IJshockey
Finland, Schaatsen
Rusland
1000 m. heren. Skiën reuzenslarun,
lom
heren
tweede
23.25-23.55 u. Ned. 2: Hoogtepunt
ten uit de middaguitzending.,

".

(16.30 uur).'

.;

tweepersoons (19.30

uur)

-

'.

Ski: Noordse combinatie, 15
km(l7.oouur) ' [X%¥'ni
'-k-V

-

.

sei Oelanov rechtstreeks naar
het goud bij de. Olympische
Spelen in Sapporo. Zes I jaar
geleden trouwde ze met Aleksander Saitsjev. Het maakte
de training er wat gemakkelijker op. Tussen de bedrijven
door heeft Irma ook' nog de
tijd gevonden een zoon (in
1979) te baren. ■'■;
' Het Russisch echtpaar ondervond in Dake Placid de
meeste
concurrentie' van
landgenoten - Marina" Tsjerkassova en Sergei .Tsjasjrai
die op bescheiden, afstand
naar, zilver schaatsten. Het
brons was voor het Oostduitse

-

'-.

j;'; 3

Oostenrijk

'

strijden veel succesvoller. De
Russin reed in 1972 met Alek-

LAKE PLACID Ingemar Stenmark, de Zweed die
<te laatste jaren niet te verslaan was in reuzeslaloms,
staat na de eerste manche op een voor hem „vreemde"

«Wees Stenmark, dat hij ook
C» een mensfis. Nadat'de
halverwege een voorsprong had opgebouwd van bijeen halve seconde, moest hij
p
m de slotfase al, zn techniek
jjanwenden om een val te voor™"ien. Zn linkerski gleed weg,
*en hij een scherpe bocht wilde

3.4:5

..';,

Petzhold met goud beloond

'Vreemde' prestatie Stenmark
'Vier poortjes voor het einde

Oost-Duitsland

3.^2

Geduld van Barbara 'David'

bij
is eraf

In de geschiedenis van het
Olympische kunstrijden veroverde ook de Noorse Sonja
Henie drie gouden medailles,
maar Irma Rodninawas bij
de andere internationale wed-

Stand rode groep:

l.Sovjet-Unie

Derde goud voor Irena Rodnina

Voor de concurrentie is de
10l er zo langzamerhand af bij
het paarrijden, als daar Irma
Rodnina en Aleksander Saitsjev meedoen. Het Russische
duo veroverde bij de Olympische Spelen van Lake Placid
de 39ste titel. Voor de 30-jarige Irma Rodnina betekende
het de derde gouden Olympische medaille, voor Aleksander Saitsjev was het "pas" dé
tweede Olympische titel.1>!*>:;.;

6

>

-

Sovjet-Unie

.

;.

-

:

;,:

-

,;

Overige uitslagen: Canada-Japan 6-0
(2-0, 2-0, 2-0), Zweden-Noorwegen 7-1
(2-0, 4-0, 1-1), Tsjechoslowakije
WestDuitsland n-3 (5-1. 5-0, 1-2), Verenigde
Staten Roemenië 7-2 (2-0,2-1,3-1).-: l

:■.

,

De OostLAKE PLACID
duitser , Hans-Ulrich Wehling
stevent bij de Noordse combinatie (schansspringen en skilopen)
af op zijn derde Olympische titel. Hij kwam bij het springen
op de eerste dag tot sprongen
van 80 en 85 meter..De Amerikaan Walter Malmquist verwende het pbliek met sprongen
van 84 en 80 meter, goed voor de
tweede plaats in het voorlopige
klassement. De Westduitser Hubert Schwarz staat derde.

XAKE PLACID De medailleverdelingrper. land na 17 van
de3BOlympische nummers is:;.,:.
goud zilver brons

;

:

Een geheel andere ploeg leek
op het ijs te staan, een ploeg die
geloofde in zichzelf. De spanning
blijkbaar verdwenen
en eindelijk speelde Nederland
op volle kracht. Dat'die kracht
toch aanzienlijk kan zijn, heeft
Polen aan den lijve ondervonden. Zelfs het ernstig.lijkende
ongeluk dat Jack de Heer eindelijk .weer ;■ in vorm ■'
trof,
deerde de ploeg niet. De blessure van de Heerenveenspeler viel
achteraf nogal mee: De botsing
met de doelpaal had een 'spierscheuring veroorzaakt,'.;; maar
goed ingepakt en met een pilletje tegen de pijn kwam de sterspeler van de Nederlandse kam•
pioen weer terug.' IJshockey is een sport, voor
harde kerels, zij gaan door. De
pijnpil van Dé Heer was een
medicijn voor de hele ijshockeyploeg. Oranje ook. Er kwamen
vloeiende aanvallen, plotseling
lukte het ook weer bij de Heerenveen-lijn '. getuige de drie

Klooster met een simpele beweging van richting veranderd en
de Poolse doelman was verslagen: 1-o.'De kleine Nederlandse
kolonie leefde luidruchtig mee.
Oranje
ging onverstoorbaar
verder. Polen moest zich tot verdedigen bepalen en alleen voor
counters moest'de weer geweldig op dreef zijnde doelman-Ted
Lenssen op zijn qui-vive blij■■-'■)■>
'•'■
ven.
■■■'' V

::berg.'/,;'":y"jaapi
Nog een paar metertjes
en het goud 'is ' binnen
voor de Oostduitse

Dong Yi Piao
rustig

an

in

slaom

;

f

0 De beste skiër op de reuze-

slalom uit de Volksrepubliek
China'- heet' Dorig Vi Piao.
Gisteren klasseerde . hij zich
uiterst ' voorzichtig manoeuvrerend, als 67-ste in de eerste
manche' van het alpine-skinummer, met een tijd van
1.38.38,' ruim achttien seconden achter winnaar Andreas
Wenzell uit -Liechtenstein
~

Olympische
vlammetjes
'Achteraf

verklaarde de Chinees zijn optreden: hij was zo
voorzichtig mogelijk naar benenden gegaan om toch vooral maar geen val te riskeren..
Q De grote winnaar van Lake
Placid heet ABC. De Amerikaanse | televisiemaatschappij
incasseert voor de 360 minuten, ' verkocht aan., reclamezendtijd; het lieve sommetje
van 78 miljoen gulden. ABC
verwierf, de < exclusieve ' TVrechten voor de hele wereld
voor een bedrag.van 29.mi1-:

,

den"

LAKE PLACID "-} De. Nederlandse ijshockeyploeg
heeft zijn eerste overwinning in het Olympische toernooi binnen. Polen, dit jaar;gedegradeerd uit de
A-poule (waarin Nederland nu wel speelt) werd met
5-3 (3-1, 2-1,0-1) opzij gezet. Een verrassende triomf
van Oranje na het smadelijke gelijkspel tegen Japan
;
twee dagen eerder.\

;

van het Amerikaans
Olympisch Comité heeft nu ook
de belabberde
kritiek geuit op
organisatie in Lake Placid. „Ja,
W e hebben gefaald", zei hij eerlijk, ..het Olympisch dorp is fantastisch, maar we waren niet
klaar voor bezoekers en pers. De
positieve les is, dat Olympische
Winterspelen niet meer in kleine plaatsen gehouden kan wor-

voorzitter

;

''-

;

LAKE PLACID

tert F. Kane, de broodmagere

joen gulden.' Daarnaast legden de Europese landen geza-

menlijk nog eens 7.5 miljoen
en Japan 2.2 miljoen gulden
op tafel' Toch. nog". tevreden
mensen in Lake Placid. .,.. ,
0 Helemaal a niet tevreden
zijnde Nederlandse radioverslaggevers in Lake Placid. Ze
hebben zich beklaagd bij Cees
Cabout, | hoofd | dienst radioprogramma van de NOS over
':

-;

gebrek aan medewerking van
de ' omroepverenigingen. ■: Er

werd ■ de Olympische babbe-

laars weinig of geen gelegenheid geboden ■ voor rechtstreekse reportageflitsen van
de', ' Winterspelen. Cabout
heeft : het , opgenomen voor
zijn verslaggevers en meent,
dat de betrokken omroepverenigingen hun programma's
voor de rest van de Spelen af
.en toe moeten onderbreken. .
O Vanuit Boston spreekt
Dianne de ■ Leeuwe: de bevoordeling van de jury bij
het: kunstrijden viert weer
hoogtij. Nog meer dan bij de
vorige Spelen, waar ze (voor
Nederland) zilver weggriste.
"Nationale trots", zegt Dianne, "staat voorop. Vandaar,
dat '{■ nationaliteit, reputatie,
de volgorde van de schaatsers
en zelfs de kleur van het kostuum . een rol spelen in de
beoordeling. 'Het is niet de
beste, die wint maar degene
met de beste combinatie van
alle voor-oordelen." Ze besluit positief: "Het is best mogelijk, dat de winnaar van dit
jaar ook de beste prestatie levert" ' In ■ Znnsbrucfc werd
Dianne de Leeuwe door het
Amerikaanse jurylid getracteerd op onwijs lage cijfers. .
O "Politiek" nieuws:; Boycot
of geen boycot van de Olympische Spelen in Moskou, de
Sowjet-Unie zal hoe dan ook
meedoen aan de volgende uitgave van de Zomerspelen (als
Olympische Spelen dc-n nog
bestaat) in Los Angeles.: Minister van sport, Serge] Pavlov beloofde het bij een interview in • het Oostenrijkse
dagblad "Presse" plechtig. "Ik
geef de garantie, dat de Sowjet-Unie, mits uitgenodigd,
naa Los Angeles zal komen.
Zelfs wanneer de boycot van
Moskou' door de Verenigde
Staten doorgaat."
\

t
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OVERIGE RECREATIE-TIPS
d Caravans

te koop aangeboden

T.k. STACARAVAN in de bossen van Zundert (N-Br.), 8 mtr.
lang, mcl. toilet, aparte 2 pers.
sl.k., moet van binnen wat opgeknapt worden, 5 jr. oud. Vr.pr. f3.500- Te bevr 01650
-

37078.

R6B
Alle bekende CARAVANMERKEN onder een dak bij Europa's grootste permanente caravan- en tenten tentoonstelling. Caravan Centrum Rotterdam aan de Stadionweg 31
(tussen van Brienenoordbrug
en stadion) tel. 010 321455.
6.000 m 2 showroom met 30
-

merken, 200 modellen. Een
greep uit onze speciale aanbiedingen.
Toercaravans:

Adria 305 van f4995- voor
f4595,-; Kip Regenboog 380
van f 8395,- voor f 7495.-;
Munsterland 380 luxe nu
f7995,-; Wolf 475 T van
f 15.695,-; voor f 12.695; Chateau serie parade/elite 1979
nu met voordeel tot f 1.500,-.
Verder aanbiedingen in Eifel-

land, Kip de Luxe, Knaus,
Tabbert, Siësta, Lord, Astral,
Antilope, enz. Vouwkampeerwagens aanbiedingen lin
Combi-Camp, Freetime, La
Bohème, André Jamet, bijv.
Bahia luxe met 3 m. voortent
van f 3995,- voor f 3495,- plus
gratis reservewiel. Tevens
apart occasion centrum met
meer dan 80 modellen, waar-

onder veel met Bovag-garantie. Een groot gedeelte van
ons assortiment ook bij onze
vestiging Caravan Centrum
Leidschendam, Middenweg 7,
R6B
te 1.070-270500.
Frans Schets CARAVANS, die
zou u eigenlijk gezien moeten
hebben. Charl. Lagedijk 652,
R'dam-Z.Te1.814652.
R6B
SOLIFER, type 470, bouwjr.
1977, 780 kg. verkeert in
nieuwstaat, ƒ 12.750,- en nog
1 Artic 40 in voorraad, bouwjr.
1979. Carav. centrum Bos,
Woutersweg 8, s'Gravenzan-

01748-2683.
R6B
COR OLIE t.k., caravans,
bagagewavouwwagens,
gens, ook verh. Nog enkele
weken, kampeerart. Leuke
aanbied. Slaapzak vanaf ƒ 25.
Tenten vanaf ƒ 69. Noordeindseweg 48, Berkel (Z.-H.).
Te1.01891-3747,b.g.g.3817.
.
R6B
Aangeboden: caravan-, auto-,
BOOTSTALLING. Tel. 010
704368. tussen 9.00 u en 9.30
uur's morgens.
R6B
Uw kampeerauto of motorhome VERHUREN? Bel dan Arde. tel.

.

":.

:

-

Massieve houten RED CEDAR
stacaravans model 1980, houten, vloer en schuin houten
dak met groene singels. Bij
ons kunt u uw caravan zien
bouwen. Winterkorting. Caravanbouw Mobilheim BV, Klapwijkselaantje 7, Pijnacker.
Tel. 01891 -2157. b.g.g. 010211561. .
R6B
■..'.■
BOL'S CARAVANBOUW biedt
u een nieuwe houten stacaravan voor de prijs van
ƒ 15.500,—. Ind.: woonk. m.
vloerbedekk. en balken plafond, 2 sl.k.. badk. m. groen
toilet
douchebak. keuken
m. koelk.. kookpl.. geiser. Wij
bouwen ieder ander gewenst
model. Tel. 01836 -1415. Lekdijk 13-14.Langerak.
R6B
De mooiste STACARAVAN
voor de laagste prijs. Van
Driel,: Grindwegl 1, R'damH'berg. 010 223550. Inr. fin. V
; R6B
~■. "■■.',-'
■..
POPULAIRSTE MERKEN car.
IT, Contructam Ralley, Lotus,
Roller Star. Dethleffs, Esterel,
Maascar., enz. Grootste keus
vouwwag. en stacar. m.jaarpl.
Gebr. v. Esveld, Pascalweg
115, R'dam-Lombardijen, tel.
010-325211.
R6B
Wegens sterfgev. aangeb.
ged. afgeb. MOTOR HOME
Daf, v. extra's aanw. Tel. na
R6B'
1930 u. 085 432265.
Achterhoek: Red-Cederhout
en STACARAVAN op stenen
fundering 13 x 3.25 m.' geschikt v. permanente bewoning. Grond in erfpacht of
koop, uniek gelg.. veel privaR6B
cy.Tel .05437-1291.
Door inruil verkregen gebruikte caravans en vouwwagens,
diverse merken en modellen
tegen lage prijzen. Nu 10% februariKOßTlNG op onze topmerken voortenten, o.a. Walker, Mehler. Gerjak, Domus
enz. Vraag onze brochure. Tevens 1001 caravan- en campingaccessoires tegen lage
februariprijzen. Theo Stet BV
02207
Heerhugowaard
18088. Alphen a.d.. Rijn
01720- 93844/5, R'donksveer
R6B
01621-4622.
T.K. OF T.H. voor langere tijd
volled. inger. zomerhuisje,
camping Drunese duinen
04108-3622.
R6B
+

-

'■

-

'?

-

'

-

~

en kampeerartikelen

■ Tenten

zen. KNAUS, Eifelland. Wolf,
Solifer, Hobby en lichtgewicht
Predom en Dique (320 kg.)
tourcaravans. Verhuur van
nieuwe caravans. Caravancentrum Bos, Woutersweg 8,
's-Gravenzande, tel. 01748
2683, woensdagavond koop-

KAMPEERDERS opgelet!
de laagste winterprijzen bij
Tenten Centrum Rotterdam.
2000
2 kampeersupèrmarkt

m

Centrum-Star; enz. 14 model-

bungalowtenten met .1, 2
of 3 slaapcabines 0.a.: Jamet;
Cabanon; Centrum-Star; enz.
Slaapzakken grote keus nu
vanaf ƒ 25,-, Luchtbedden nu
vanaf ƒ 29,-. Bagagewagens
bijv. André Jamet met vaste
deksel
en imperial van
ƒ 1.165,- nu voor ƒ 995,- enz.
enz. Tenten Centrum Rotterdam, Stadionweg 31 (tussen
van Brienenoordbrug en stalen

avond! ■
R6B
■ .
CARAVANNERS opgelet! 15
modellen voortenten nu vanaf
J 390. Alle met ƒ 200 winterkorting. Nu te bezichtigen in
R7O
de showroom , van Caravan dion)tel.olo-321455.
Centrum Rotterdam aan |de
'
Stadionweg 31 (tussen van h Vakantie binnenland
Brienenoordbrug en stadion),
tel. 010 321455. Wij leveren HOLTEN (Ov.) in de bossen
onder andere: Gerjak, Cen- nabij de Holterberg staan voor
trum-Star; Walker, Cabanon, U te huur vrijliggende comf.
Isabella, Domus enz. Winter- bungalows met 2 of 3 slaapk.,
tenten nu 8 modellen vanaf douche, toilet, keuken m.
f298. Ook het voordeligste koelkast, zitkamer m. tv. en
adres voor alle andere cara- goede verwarming, gelegen
van- en kam peeraccessoires nabij zwembad en manage.
zoals: Spoiler nu ƒ 79, raam- Ook nog in het hoogseizoen
luifel op frame nü ƒ 39, dissel- vrij. Inl. tel. 05483-1834.
weger nu ƒ 19, RBS stabilisa- MARTERHAAR-Ruinen (Dr.).
tor nu ƒ 174, Truma kachels Rust bos, hei, natuur. Comf.
nu ƒ 298, Elektrolux 60 L trio als thuis. Recaar Bungalows.
koelkast nu ƒ 490, enz. enz. 05275-1419.
Ëen groot gedeelte van bovengenoemde artikelen ook ZEESPORTVISSEN met m.s.
leverbaar bij onze vestiging Mijntje of m.s. Goeree vanuit
Caravan Centrum Leidschen- Stellendam. 0 JBl9 62044.'
.-■■-■■ ■
-■■:■
R 66
dam, Middenweg 7, tel. 070
270500.
R6B GELDERSE VALLEI t.h. vrijst.
voorz. v. alle
HOBBY LANDHUIS, type 770, privé bungalow
volt. inger. v. 6 pers.
comf.,
1979,
bouwjr.
Nieuwpr. Tel. 08385-11086.
R66
ƒ 28.995,- Nu: ƒ 22.500,- Hobby 750. T. Prestige, bouwjr Th. als ZOMERHUIS te St.
1978, in absolute nieuwstaat, Maartensdijk Zld. Vrij gel. woƒ 18.950,- en nog enkele over ning op 900 2 grond. Event.
jarige' caravans. Carav. cciv ook t.k. Inl. Heyboer. 01666
"
trum ; Bos, ■ Woutersweg 8, 2366. ~-■•*•
R 66
s-Gravenzande. Tel. 01748 Zomerhuisje t.h. te BURGH
. :
2683.
R6B HAAMSTEDE (Z), mooi gel. in
Verdien min. ƒ 1000,— voor bosrijke omg. dichtbij strand
iedere stacaravanbezitter. Inl. voor 4-6 pers. Inl.: 01115
postbus 66, Hoogvliet.
R66
R6B 2223.
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Nu

calo Ridderkerk 8.V., 01804
26565.
R6B met
22 modellen huttenten
Knip uit! Nu onze voorradige vanaf ƒ 79,- zoals: Jamet;
caravans voor minimale prij- Freetime; Esvo (lichtgewicht);
-
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ven.ol7l4-2579.;
R7B
Nieuw, FRIEDA is terug en
ontvangt u privé. Tel. 010
776085. ■O
R7B

Altijd nieuw, altijd anders. Met relaties naar. 'i '■"

V.LP.'s Private Club

-

Voor ' een : gezellig borreluur. Non-stop open" van Ziet u door de bomen...? Wij
van BURO JOSÉ hebben voor
14-03 uur. ,'s-Gravendijkwal. 92.' R'dam, -010.
;
364076. ,■.;;
R7B elk wat willigs. Teveel om voor
elke dame apart te adverteren. 010 -'"; 115227. Dames
. R7B
gevr. ■
in CLUB BIZARpret
Bizarre
Gezellige sfeer. Leuke jonge gastvrou- RE, woensdagmiddag S.M.-

',

Club Cupido

wen. Snacks etc. van het huis. Ook privé middag.

Hofwijckstr.

6/Den

deur met
Gespee. SM i ka- Haag. 070 882951. Open v.a.
R7B
mer. Open van 12-24 ; uur. Schuimbad 11.00u.
ATTENTIE,
leuk
all-in.
Pr.
bij
aanwezig! Zaterdag 12-24: uur.; Zondags
Joyce.' prettig intiem op zn
15-24 uur. Creditcards accepted. Noord- Frans
zonder taboes. Za. ook
singel 61. Rotterdam. Live show. ;;: ;R7B 10-6U..010-770327.
R7B
\yy | Zonder taboes div. heerlijke
/Uniek in Rotterdam
SEXMASSAGES voor f 75,-.
Nu iedere middag en avond
Zaook 10-6 u. 010 770327.
.
"Sex Roulette" Klub Daniëlle
•■•--• ' 'R7B
■:,'--,:"■■,
-

-

■

's£sl
intieme r bars]ï films

-

-'••-•

-.

Vele? nieuwe ■' meisjes,' shows,
enz.: Fully airconditioned. Geop. van ma. t.m. vrijd.
van 2-2.. Ons: adres! Schiedamseweg '.15," R'dam,
010 772798, iedere dag gratis koud buffet.
R7B

BURO LA FEMME heeft discrete adressen voor dames en
heren. - Ook escort 010 ■'509383. Dames gevr. v. es. ■
cort.
,'-■' , R7B
Voor een goed privé I KONTAKT bij jonge bl. vr. belt u
eensOlQ-381700.
R7B
DIANA, jong en aantr. verwent
u op onvergetelijke
Ook
voor uw gezelligheid en plezier met onze nieuwe 5.M.030-891451. wijze. R7B
en bekende meisjes. Snacks, shows, airconditioned. Creditcards accepted. Geopend van 12—24 Nw. PRIVÉ LIA, 30 jr., voor
uur. My Fair Lady, Strevelsweg 58, R'dam. ,
>78 nette heren. V. m. t. vr. v. 101.
5 u. 010-521929. G.buitenl.
'.'

T

t/mdo.tel.olo-851339^R^

"kameï

:

-

"-'

""'

?

Penthouse

7%
Discretie"

-'

"

.

..'

-

>

Maar\em

-

R^

156201:-;'

Sauna ELDORADO, OnlylöT
CATJA. Duits type, 19 jr., men, Hogezand 90, Den'
beeldsch.
Orajneboomstr. Haag, 070-460037.
r 7B
34a. G. overburen, m-vr. 11-6.
NIEUW, bur. privé kontakt
■ :
■ ■:■ R7B door
heel het land div. privé'
DEN HAAG, 4 meisjes 20-23 adress. in huiselijke sfeer, le-'
jr. Privéhuis Eva, Stationsweg yens escort," besch. gastvr124.070-881192.
R7B gevr.Tel.olB4o-19708. R7B l
Nieuw! LINDA, 20 jr., Petra, 21 Welke knappe jonge
VROUW :
jr., lief en sexy, vertroetelen u wil graag minimaal ƒ 500 per'
R7B dag verdienen?. Dat kan bijEden-Roe
'-R7B heerlijk. 010-664632.
Vt-;
ons als gastvrouw in een van'
José uit F(...
Dag. geopend vanaf 16.00 uur,' weekend gesloten, RONIIB jr. wil gedurfd met u
de de betere clubs van Neder-'
uitsl.
heren,
Math.laan 302, R'dam-Soc. Cant. Inl. 010 -775550.: spelen,
land.- Ervaring niet vereist
R7B
•-: ■?$.•:
mog.
070-649337.
Escort
y yyy yyyyy.fas
:.;■:, : -:■•;'.'•■'• yWerktijden te regelen voor ml"
Klj
Wij zoeken een leuk MEISJE nu-in fyfy Fair Lady. R7B 010-772798.
voor ons privé huis;' Goede
ZOETERMEER,
relaxen
nièT'
Klein rood MEISJE ontv. of
verd. mog. 010-363541. ,R7B
komt thuis. Ook in de late uur- huisvrouw v. ma t/m vrij., 9.30'
BURO NOORD voor net iets
010 769935. Assistente -15.00.079-217774.
R7B'
Dag. geopend vanaf 16.00 uur, weekend gesloten, betere adressen. Ook ruime tjes.
■* .
R7B NIEUW privé Karin van 13.00'
Math.laan 302, R'dam-Soc Cant. Inl. 010 775550.' keus voor een dame thuis. Ve- gevraagd. " ■
21.00 uur. Tel.: 078
Nieuw;. MONIQUE bl., 20 j., tot
■??■*■:■■■■'■.:' yyyy ".;" ■ ■'": - : 'yy'yy.yypi7B le mog. Met spoed gevr. jonge ontv.
heren, privé na afspraak 155391.
charm. gastvr. 010-654528.
50,-. Alles mog. s.m. 010 Met spoed ASSISTENTE gevr.;
' -.'■
■ -'-•■•■- R7B v.a.
523462. Zondag gesl. V 12 t. v. privé club (woonh) 010
bl.
JENNY 27 jr zeer excl. lang
10. ■•■■ .
.
Een klasse apart, 8 charm. gastvr. aanw. ,:"
■ ■ : R7B 256954.
R7B.
iaar. Goed figuur ontv. u ma
Elke avond gr. k. buffet, cred. cards ace. '
PRIVÉ
Cactus,
Nieuw
3 Indi- PRIVÉ s/m Clubs met film etc.'
t/m vr 12-22 uur. Zat. v. 14-19
meisjes, ma-vr 11-23 meesteres met Topless-sla-'
Vele shows en massastrips
R7B sche
uurQIO-661921.
uur. za.. 11-18 uur. 010- vinnen aanw. 010- 256954
Heemraadssingel 189b, R'dam, geopend v.a. 2 uur De beste sauna en massage 865614.
,-,.■
.
R7B Tev. slavin gevr.
R7B.
: R7B waar? SAUNA France ƒ 50.
's middags. Tev. gastvr. gevr. 010 774529.
meisje
JONG
bezoekt
u
aan
>,?.:(
"Dordt
Man en vrouw, Schiedamse
Privé
Nwü omg. Krimpen, aardige BURO KLAVERBLAD v. be- Singel 137, open 11-23 u. R7B MAISON
huis teg. zr. red. verg. (ook
MAIKE
simply
vr/29 jr. via MODERN KONschaafde meisjes discr. en
trio) 01- 256954 gastvr. gevr.
078 136868.
Nieuw VLISSINGEN, Club the best.
TAKT, 01804 23034 of 01827 geen haast, 01830 -24751. ■
' ■
R7B
: :
. .
;
■ R7B
20.00 .u.
-2100.
R7B
R7B "Etoile", ma.-za.,
„MARISKA",
>-•'■' R7B
'
Bern.
Buro
Pa1.
Steenenbeer
Nieuw. Nieuw. THAIS MEISWageningen slank meisje g. R'dam heerlijke vrouw 30 jr.
pesteeg 70, Tiel. Tel. 03440
JE,
31b,
RotterDuyststraat
VELUWE".
taboes via MODERN KONBern:
Buro
„DE
ong. voor alles in excl. via
18840. Tev. kunnen wij gastHet juiste adres voor discrete dam. Zijstr. Nieuw Binnen- vrouwen inschrijven.
TAKT, 08303-8456.
R7B APHRODITE 010 509055.
R7B
•;■
:■■-..•
weg.
adressen.
R7B
R7B exclusieve contact
Welk meisje komt ons assisteHETTY, slank en blond ontVeenendaal. . tel: 08385
ren? BABYLON, Wolphaerts- R'dam erot. stripshow bij knap 14360. Jan Roeckplantsoen SOPHIE en haar nieuwe ass. vangt! heren' privé 010 •!
verwachten u. 01180 263786.10.00-16.00 uur.
bocht323,R'dam-Z.
R7B fotom./danseres excl. via bu- 16 één hoog. Tevens kunnen Rosa
R7B
.
11048.
R7B
ro
010
-509055.
APHRODITE.
weer
R7B
gastvr. inschr.
LEUK MEISJE 18 jr. bezoekt u
JACK
uit
wij
bodybuilder
de
USA
NUMEGEN. ■'■■ privé, discreet.
R7B Nieuw
aanhuis.olo-771544. R7B
cowboy house,
MON AMI sexmass.- Paula(43)oBo-221189. R7B in'zijn eigen
Capelle
eens
lief
voor sex op zn Amerikaans'
ga
bij
sexkathuis v. heren. Wij ontv. u privé
Nieuw .in M'burg jong lief je 21
j. ongeremd genieten via 085-217755 ook 's avonds.■':' Privé voor u in Ridderkerk MI- spec. SM afd. alleen voor hemeisje, 24 jr., via Buro ZEER7B
•, ■
V
LAND, 01184-66263. g R7B APHRODITE 010 509055.
■
R7B RANDA, . Beatr.. en discr. v. ren. 010-157759.
11-23u. 01804-10824. R7B ANNEKE jong 21 met vriendin
R7B
Waar doet ze het van? VerBEELDSCH. si. meisje ontv. Capelle,
vlotte meid 18 jr. ong. dient geld als water, en toch
komt ook bij U thuis. Zat. open'
privé, trio mog.. met mollige
helemaal
nieuw,
via
buro
070-893520. :
R7B:
hebzo
voor
u
nog
dame. Nw.Binnenweg 399a. '
jong! Ook
APHRODITE. 010 509055; : ben wij plaats als gastvr. in onj.
:—;
Privé
GINA
alleen
23
besl.s'
-"V
R7B
■
■
-R7B ze sfeervolle club erv. niet verNIEUW! BEA 30 j. verw. u, zaPrivé Chantal, 6 lieftalli- geen haastwerk, komt ook bij
mooi
Capelle
R7B;
slank
meisje, 24 eist,:'gehuwd geen, L ,bezw., ge meisjes ontvangen, u U thuis 070-890827.
lig. Ma t/m vr. 12-18 u. 010 ir., ong., het absolute
einde. discr. verz. Inl. VIPS PRIVA256487, privé trio mog. met
romantische
'in
ontspan01184 13523,
010
TE CLUB, . 's-Gravendijkwal nen privérsfeer. Vleuten- VLISSINGEN
mooi meisje. : , '■■■"■ ■■-■■: R7B Via APHRODITE.
privé relaxen, dagelijks. Verk.
509055. ■- JR7B seweg
R7B 92,010-364076.
249A, telef. 030. «r Quakkeiaarstr.4.
R7B
DAMES gevr. voor privé en /of
nwe.:. leuke, sex- HAARLEM. lets anders! Een 948469.
R7B
esc. in Z.H. en Brabant. Kla- CAPELLE,
JA,
Miranda,
jr.,'
TAN
22
21
jr..
19, ong. voor alles in. Via bezoek waard, voor relaxen
verblad 01830- 24751
R7B poes
buro APHRODITE. 010
en een goed gesprek op ni- Nieuw in KAPEL-AVEZAATH jong, lief en sexy. Ook voor
triosex, ma. t/m vrijdag 10-18'
SEKSBOETIEK STIELTJES- 509055.
•■■>■..
R7B veau. 2 leuke gastvrouwen privé relaxen van 10 tot 24 u. u.
R7BTel. 010-328092.
PLEIN garandeert elke week
verwachten
u.
023-353952.
Tel'; 03448 -.1878. g:. R7B erotische MASSA•>;:■:>;<
een".;nieuw.;filmprogramma. Japanse
mollige sex:<.•'.:-:>.R7B
22
jr.,
THEA sext met heerlijke variaVerkoop en verhuur van films GE. Tel. 010 385960, 12-20
verwent u eindeloos.
R7B AMERSFOORT, jonge dame ties,:' geeft' ongekende rel. poes,
en videobanden. Verder alles uur.
R'dam-Z. ma-vr. 10-23 u., za.
in
zkt.
bijverdienste
tijdelijke
mog. 11-5.010-777961.. R7B 10-17U. 010-840567.
op seksgebied, zoals bladen, Omg. GORKUM, An, 34 bl. Via
R7B
:
protheses, lingerie, lederen 078 -153671. Komt ook bij U romantische sfeer.. 033
Sauna
SPARTACUS
voor
ELLES,'
sexmasseuse
'■■-':
13293.
Privé-R7B
■■:■.: '■■■,': ..' .
kleding
Vrijdags tot 9 uur thuis."
R7B
mannen en jongens v.a. 18 jr.
R7B
geopend. Seksboetiek Stiel- CATHY. Tel. 010 863615 van Charmante ANNEKE ontv. u 's-Gravendijkwal 130, 010 010-777514.
en
discreet
haar
ro14.,
in
privé
.Tel.' 010
BEKENDMAKING
tjesplein
opening'
1030 tot 16 uur.
366285.
,:■'■
R7B mantische en sfeervolle flat in
R7B
848312.
Heeft u speciale wensen, wilt
R7B
NIEUW, Sonja,. Els en Anna, C'.v.-Rd.. v. 11-22 u., zat. LESBISCH meisje; eventueel u eens echt iets aparts wat anRELAXEN in privó-sfeer, 085 schuimbaden, Franse massa- 10-19 zond. v. 12-18 u. 010 met vriendin voor echtparen
u..
dere u nog niet hebben kun-647620.
R7B ge. 070-890737.
R7B -364089. ■■:,•■■•■
R7B of triosex, escord i mogelijk. nen bieden. Bezoek dan onze
Tel. 070 605135. Uiterst dis- exclusieve farm, zeer disBURO AMOR heeft vele uit- MODERN KONTAKT. Wester- SEX
2000 bekend om mastur- kreet. ..
stekende privé-adressen v.a. voort v. de betere privéadresR7B creet.Tel.o4o-815851. R7B
batie,
vibrator
en
lesbische
19 jr. Ook v. een dame thuis. sen, va. ƒ 25,- d.m.v. foto's, show. Altijd nieuwe films, enNieuw THAISE bodemassage
Venus
•
Gastvr. gevr. 010 327461.
08303 8456 geop. v. 10.30
tree
steeds
ƒ.12.50.
Chardoor Thaise schonog
gegeven
.
Met Antoinet,
en
R7B 20.30 Gastvr.gevr:
R7B mante gastvrouwen aanwezig Monique v. film Anita
nen. Nieuw Zuid-Amerikaans
en
relax.
SAJA TRANSSEX vele jonge Roosendaal Club "C'EST LA voor bijna al uw wensen, ook
SuriNwe Binnenweg 361 (In- meisje aanw. Verdermeisjes
man 25 jr. super vrouw. z.
meesteres aanwezig. Van 11 gang winkel). Tev. meisnaamse en Hollandse
en
relaxen.
Damstr.
VIE"
film
haast all. v. mann 010
Griekse,
37. Tevens gastvr.' gevr. tot 23 uur. Zat. tot 17 uur. jes gevr.
R7B die u verwennen met
661585.
R7B 01650-42864.
lesbische
Franse;
287,R'dam.
Oranjeboomstr.
massage,
R7B
R7B Nieuw! SANDRA, jong, lief, show, triosex, travestie. Tel..,
BOULEVARD fe VMAGAZIN, GOES.
en Ingrid ontTilly,
Elly
070 851987. Tot ziens, Cheboordevol relax- en kontakt- vangen u weer van Maandag HANS relax voor dames en Linda volsl. 36 jr. 070
R7B
R7B rida. .
adressen en pittige, pikante t/m Vrijdag van 14.00 tot heren. Ook aan huis. 010 546459.
reportages, slechts ƒ 2,50 bij 23.00 uur in de Bleekerstraat 774319.
jarige?
ARNHEM,
ontv.
u
relax
met
23
R7B Nieuw LINDA
privé bij
■ R7B nr.lteGoes. ■
uwbladenman.
R7B_"
R7B Nieuw PETER 19 jr. voor on- haar thuis.' Vele mogelijkhe- boy.tel.oBs-426039.
R7B EINDELIJK gevonden, lief,
DAMES .AAN ' HUIS! ■ Leuke
vergetelijke uurtjes relax bij U den. 010-255230.
Privé „R'dam"
meisjes en jongens v.a. 18
aan huis, al. v. hr. Ma. t/m za. Club „KIJK UIT", Heer Vran- eerlijk, discreet en niet gezien
van 12.00 t/m 21.00 uur. kestraat 48b, gastvrouwen worden, rond enige parkeerjaaralles mog. 010 773567.
■-.:'..:
R7B open 13.00
24.00, 010-854654.'
aanw. Entree ƒ 10,-. Tev. ass. problemen, tussen Utrecht,
R7B Gouda, R'dam en Den Haag
OPGELET LILLY uit Oosten- maand. vr. Mathenes- PRIVÉ, sex-relax mog. in gevr. 010-665275.
rijk ; Mulatin is verhuisd, nu serweg 15b, 1e etage. sfeervol herenhuis op stand. Nieuw PRIVÉ 2 lieve meisjes U belt 01828 6791 en hoort
Tel. 010 622309.
R7B 010-777961. G.overburen.
__RJi
Hondiusstr. 42a, ben. ma-za.
jong en sexy voor fijne relax,
R7B Jonge vrouw ontvangt enkele Nieuw 's-avonds 6-11 u. SELI- trio en apart, 6 tot 11 uur. Betr. Jong, blond, knap, sexy
Discr. tel. 010 863615.
STOEIPOESJE! Heerlijk firepr. heren PRIVÉ, Overtoom NA 22 j. sexy meisjesachtig
DEN HAAG PRIVÉ 070
R7B guur verwent u op onvergete255415 van ma t/m vrij van 411.Adam. 020-180827.
vrouwtje.olo-777961. -■ v
'
lijke wijze. Bergweg 293 a,
12-17 uur.
R7B Dames, hoge bijverd. aangeb. ELS, volslank, 36 jr., van
Dordt.
12.00-19X30U.OlO-668332.
PRIVÉCLUB 120, prettig redoor „MODERN KONTAKT" 11.00-16.00
uur.TEL.
■
R7B
laxen Lonnekerbrugstr. 120 te (bern) Informatie ■ postbus 010-253724.
Tropisch privé, gezellig Dordrecht, Indische CARMEN*
Enschede 1 min van de haven 25943 Den Haag, discretie.
PETRA, mollig, 28 jr., en discr. relaxen. 078
en haar assistente ontvangen
(5 km van Hengelo) van 13.30
R7B Nieuw
Tev. ass.gevr.
van
uur. Tel. 134658.
11.00-16.00
tot ±23 uur. Zaterdag van
U privé in spiegelkamer, ook
y
■■■,
<■::--■'::' ■
R7B aan
.
.
; ,
010-253724/
huis en invalide. 078
13.00uurtot21.00uur. R7B HOSTESS-SERV.-GO-GO.
Heeft dames ,v.a. 18 j. aan YVONNE, lief ■en geduldig, Leuk jong MEISJE ontv. U pri- 177074.
RJI
The Best in The> Hague, huis. Nu ook omg. Arnhem. van ma. tot vrij., 10.30 tot vé, komt ook bij U thuis.Bisex
SEXPOESJES
Jonge
vurige
ANOUSCHKA 22 jr.. lange vol- 010-766918.
R7B 17.00 uur. Tel. 010-775261..
jongen gevr. 010 769935.
vinden alles geweldig. Esslanke blondine m. lang haar,
. ...'.....■.■:-■
R7B doornstr.
taboes,
g.
Adam,
Slavin
23
jr.
LADY-HOME-SERVICE.
Onze
str. privé, drankje
candle182.070-605782^
light, tel. 070 648725. R7B via MODERN yKONTAKT. 020 dames komen bij u thuis. Jong gescheiden VROUWTJE HÜISVR., Indisch type, 31 jr-.
R7B 010-701202.
-107061.
zoekt ontspanning tegen re- verw. u bij haar thuis, lief voor
Leuk uitziende. Holt. ASSISdelijke
ouderen. Ma. t/m vr. v. 10-1<
TENTE gevr. welke ' tevens Voor een lief meisje a. huis WIM leuke blonde jongen v. 777795. vergoeding. 010
R7B uur. 010-768516.
[Bg
kan of wil leren strippen. Ga- v.a. 19 jr. belt u MODERN 18 jr. ontvangt U privé. All. v.
550866 of heren. 010-865921.
12.
rantie i; ƒ 1500,- p/w "Ero" KONTAKT, 010
Roosendaal,
Utrecht
Hoogstr.
.
R7B LIEVE dame verwent u privé,
club, Zuiderhagen 34.' En- 03404-13552.
3 lieve vriendinnen ver- SPINNINGWHEEL EXCLUSIschede. 13-23 uur. Tel. 053
R'dam, sexy paar v. triosex. van ma. t/m vrijd. 12-18 uur. wennen u
in romanti- VE. Gastvrouwen verwennen
322102.
R7B Via MODERN KONTAKT 010 010-360904.
sche.- sfeer,
030 .:.of 01804-23034. MEISJES gevr. v. escort of ttu 311195.
UTRECHT, lieve j. dames zoe- -159127
Doreen,
■- ■:■■■■''■ ■' ■■
'-R7B ontv. Ook werkr., tel. aanw. Tev. ass. gevr.,..-.., R7B DEN HAAG. José, Slavin
ken tijd. bijverdienste in rom.
Elly en Claudia.
Yvon.
privé-sfeer. 030 —310866. v MODERN KONTAKT Zutphen R'dam en omstr. 010-773567.|
Privé bij JONG MEISJE van en travestie mogelijk. Niveau
•■?;■■• ■
R7B privé adressen op niveau ook Leuke
masseur v. MAS- ma t/m vrij v. 10-15 u. en van en discretie verzekerd. 070
jonge
--jZfc
ZWOLLE voor een rustige re- v. escort, keuze d.m.v. foto's SAGE en relax. Komt ook te- 20-24 u. 070-460150.
R7B 607674. ■..-.:
lax. Bel Marga voor ml. 05200 va ƒ 25,-: Geop. v. 10—21 u. gen verg, a. huis. 010-865840.
Exclusief SM-instituut' Mai- Bij JOKE privé club i.d. films,*!
Gastvr. gevr.
-10808. -.■■■R7B 05750—18259.
Soa•■■-■.W- '--.
R7B Jong MEISJE, 18 jaar, voor al son-Cent-Sept met meeste- drankje, schuimbad, en
BARBARA ont. u privé bij haar
. '
daarna Relaxen met Jo- ?
uw
wensen.
Telefoon
ressen
en
rium.
TANJA
Sabine
voll.
een,
thuis, 010
364750 10-22 u. Vlaardingen, blond meisje 22 010-776958.
■■-:.
■V..'--^ ingericht, tel. 601822 na 12.00 ke.Tina. Isabel en nog tot
;r
Tev.ass.gevr. ■. : ' R7B jr. z. excl. via MODERN KON- Arnhem "MAISON CAROLA" u.■'
>\-;--:;R78 Isabel. Geopend van 11 00
TAKTOIO-159127.
R7B
23.00 uur. Zat. v. 13.00 -1800 j
JONGE MAN 34 J. omgeving
085-813343 van 12.00 tot
DeMonaLisa
uur Zondag v.. 13.00 -23.00?
V;
Delft
beeldsch.
26
meisje
jr. 23.00uur.
Arnhem zoekt jonge vriend tot
■
■ ; .' Een >;-.- kleine gezellige uur. Nw. Binnenweg 361 Bi* j
18 jaar voor relatie kan vrij via MODERN KONTAKT. 070
• •
'
ONTSPANNINGSMASSAGE,- club,!; waar' men aan- ctflgo. *
ontvangen evt. . vergoeding. 802027 of 010 -159127.
■: ■. •
R7B ƒ 50. Topless 13.00-22.00 u. dacht, voor O heeft. Lie- ONTSPANNINGSMASSAGE.'»
Brieven liefst met foto o.nr. D .'■■■■■!■■■,.,.■
53496 bur.v.d.blad.' R778 R'dam, eenzame, vr., 42 jr. 010-143875. Juff. Huizinga. v ve i meisjes verwennen Betty en haar vriendin voorop
U. Havenstr.. 139, tel. trio-lifeshow, weekends aan-.!
DAMES, jongeman. bezoekt hunkert naar sex. Alleen via Nieuw, knap meisje, 22 jr., 253248, open 2-2 uur.
excl.,
010,
bij'
MODERN'
KONTAKT.
MOwezig. Escorts aan huis, ook
mooi, figuur,
aan huis, kleine vergoeding.
{.;■•.■:■■ :■■{■.".'
R7B •s nachts. 010 769935 010DERN KONTAKT,. 03404
Discr. Br.o.nr. D 53492 bur. 159127ofolBo4-23034.
.
JS,:
R7B 13552 0f01827-2100. R7B HANS geeft massage, alleen 777795.
'
v.d.bl.
R7B ■-■--... ■..jV
voor heren.' Intern huisbar PAUL (Ind.) v. alle relaxen..»
Lief jong MEISJE verwent u bij SIG ROS, Hoefkade r 1320 Gastvr. gevr. v. thuisontv., es- aanw.,olo-774319.
R7B Ook SM evt. bij u thuis, Oio>
802027 v.e.g. cort, MODERN ■ KONTAKT,
haar thuis op lieftallige wijze. D.H.; tel. 070
i■■■• ■■:■.:■ •••-■•iJISi
v.a.
01827-2100
of
adr.
d.m.v.
foto's
03404
RUBBERLADY
met
28 j.
veel- 653640.
Ik neem de tijd voor u. Geop. privé
i
-135520f08303-8456. R7B zijdige rubber interesse, zoals RENATE Nijmegen. Betrouw
12 t. 23 uur. Heemraadsstr. ƒ25,-, Fil. S'dam 010«*■■. R7B MODERN KONTAKT, u Zut- rubber nursing, wil haar: of baar & Discreet. Tel.: 080-,
14b : zijstr. f Heemraadspl.
■:■■■■■■ '_j?Jjl
'
R'dam.
R7B Wageningen slank meisje g. phen vr. gastvr. v. thuisontv. hem ontvangen in haar nieu- 447542.
we bizarre rubber huis. Geen
:
taboes
via
MODERN
KONT05750-18259.
Hogeverd.
BURO
JOSÉ
u
uit
foBij
kiest
MARCEL. Privé en aan huis.
R7B Alleen
R7B :■ ■. •:■.-•••■■>-,. f."- ! ■■■■ V..R78 hard SM 010-778316.
toboeken. Daarna kunt u zelf AKTOB3O3-8456.
heren.
zo vaak u wilt met uw favoriet D'haag, verpleegster, 29 jr. nu Jonge BOYS ontv. en bez. he- JANNY 19 jr. lief en sexy, verkontakt opnemen.' Dames ge- met vriendin,- via I MODERN ren privé en esc. Ook w-end, wentu graag. R'dam-Z. ma-vr.
vraagd. 010-115227.. ■ R7B KONTAKT 070-802027. R7B tev.films.olo-673486. R7B 10 tot 23 u. 010-840737. R7B
'
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Auto

766765. Ook 's avonds. .; R 47
of
DEFECT
schade geen be- Autosloperij DE ZAAG geeft
zwaar. Wij kopen uw auto. Ho- de hoogste prijs ' voor uw
geprijzen.olo-622195.
sloopauto. Tevens afstandsverklaring.olo-201897. R 47
Heeft u direkt GELD NODIG?
auto,
event.
met
T.K. gevr. loop : en,. SLOOP
kopen
uw
Wij
schade.
AUTO'S tel 010-146958. R47
010
255058/764532.
R47 AUTO'S gevraagd '74 tot '80.
Contant geld en vrijwaring
Wrakkendienst
ook 's avonds. 010-113529.
"De Takel"
R47
afhaalserv.
Tel.
Eigen
JONGE
vraagt
Gr.
autobedr.
010-521994.
R47
auto's in elke prijskl., discr. afDe Populier, tel. 010 201
handeling. 010-620003. R 47
Wij halen uw WRAK en geven U AUTO verkopen. U belt en
u een afstandsverklaring. R 47
wij komen met gek) en vrijwaGevraagd: DAF'S 66 en Votvo ring. 010- 150038, ook-.'s
66. Contante betaling en vrij- avonds.
R47
war.bewijs. Tel. 02977-24229. AUTO'S gevr. van 70 t/m 79.
R 47 Hoogste prijs contant geld
AUTO'S
van
R47
Gevraagd
'70 tot 010-855317.
'80. Hoogste prijs. Contant
Autowrakken
geld. 010-843611. ,
R 47
E.R.A.D.>
Spoed AUTO'S van '70 tot '78,
010
200998
of 205041:
goede pr. Mathenesserdijk met
vernietigingsverkl.
191 (Spangen), .010
•
■..■..,.■
R 47
i F 147
379605...
Autosloperij BEL vr. sloop- Wij kopen alle merken Ameriauto's te koop met afstands- kaanse AUTO'S tegen converkl.
tel.
tant geld vanaf '72. .010
010
'
Pü? 778239.
550872/210629. ,
R 47
GROOT BOY, autobedrijf Autosloperij MODERN biedt
geeft hoogste prijs voor uw het meest voor uw autowrak
auto v.a. 76010-774660 R 47 met een afstandsverklaring.
R47
Uw AUTO verkopen? U belt en 01804-18309.
wij komen direkt met contant n AUTOWRAK of sloopauto,
geld.olo-862595/850309.
u belt, wij komen. Tev. afst.
R47
AUTO'S gevr van 72 tot 79 verkl.olo-216581.
schade of defect geen bezw GARAGE
vraagt
BEDR.
010 254382 ook s'avonds
Auto's. Hoogste pr. cont. geld:
R 47 010-852737.
R 47
in elke prijskl. 010

y;..

-

Strikt PRIVÉ,, Duyststr 31 J<
Rotterdam. Zijstr. Nieuwe Bin.
Burgstraat 55,"4201 AB nenweg.
R? jj
Gorinchem, tel." 01830
3io9O,a^gEoqMJjag«j9[ Kom even < langs. DÜyst">
STRAAT :31b, R'dam,
Openingstijden £ ,
tó,
19.00-02.00 uur. ledere Nieuwe Binnenweg.
vrijdag- en 'j zaterdag- SANDRA v. net privé US
avond echtparenclub.
waar eerlijkheid troef is. v m».
R7B
Welke leuke gastvr. wil met MEESTERES S.M.
Duystraat 31 h
ons meewerken in de drukbe aanwezig
zochte BONNY CLUB in Gou- zijstr. Nieuwe Binnenweg.
■'■"■"■ '■■- '
da, tel. 01820
20226. Int
:
__R7»
mog.
':
R7B Bereid v. iets EXCLUSÜf?
SANS RANCUNE nu met vi- een goed bedrag uit te geven
deo ook op de kamers. Altijd Zend mij j. vr. charm. sexy
de nieuwste videofilms, regel- brief o. nr. D 53473 bur. bl.
matig goede shows. SR met
voordelige relax 's midd. en 's Onderdanige DAME
ontvana
avonds ƒ 75,- Sans Rancune dom. heren. Tel.
010-601823
Henegouwen". 48a R'dam.
na 12.00 uur. :
r j
;:"■' ,■■■■■
R7B
Overwin je schroom en~omT
span jezelf eens! Bel nu Ma<l
SEUR, 070-466269.
r
PRIVÉ HUIS DSB:
,
drankVrij entree gratis
Service en Begrip, geopend
jes, vaste prijs, besch. van 12-23 uur. Weimarstr. 070
sfeertje
-649069 zat. van 12-18 uur.
Keuze uit 6—B gastvr.
'
_R7h
U bent tot niets verplicht '
Ruime parkeergelegen- De S.M. Club van Nederland
gevestigd in Den Haag. Club
heid
"DOMA", iedere vrijd. av
Qeop. van 12-24 uur :
ook .zaterdags en zon- S.M.v lifeshows. Inl. 070
601823 na 12.00 uur. Besloten
dags
■■■Telef. 023 322822 , ,'■; <■■■, Club.
. .
_R7a
Nieuwe Gracht 120 ;,; r
CHICO, mooie boy, 18 jr., zeer ■'
spec: All. v. heren, tel. 078 ■>

Club La Mar

,

-

■ Clubs

KNAPPE jonge vrouw verwent
u op privé-adres Tel.'o7BR7B
MOEDER en dochter 070
.
653198.
.■
R7B
NIEUW in de avond Els 18 ).
volslank • verwent heren' op
grandioze wijze v. 18-24 uur.
010-256487.
R7B
DISCR. kontaktadressen - via
bem.buro Creatief tev. dames
gevr: die zich willen inschrij-

,

Groot garagebedrijf geeft de hoogste prijs voor uw

■■

.-

•

Personenauto's te koop gevraagd

■

-

.'.*

-

■

AUTO-TIPS

*

*

TELEVISIEDOKTER ■, ><■ kóml
vanavond nog.*: Tel. • 010 :
660747 b.g.g. 010- 860425. ■-.
■■' ■ ;■ -■■■
■■■■•■ ■■'■■
RB2
Gediplomeerde K.T.V. MONTEUR rep.'bij u thuis. Geen
voor.k. bij rep. 144348. . RB2
Wij rep.'voordelig uw TV of
KTV (zond. voorrijkosten bij
rep.) Tel. 010-169759.
RB2

'

■

'.-.'■■' mannen en vrouwen '■

-

.

<.

'

■ Jl&tl

•"

I

'

*

T.V.' DEFECT? Wij repareren
deskundig. Tel. 010 328610,
078-195758.
RB2
T.k. Philips VIDEO-RECORDER, type N 1501 m. verzek.;
i.z.g.st.: ƒ 800,-. Tel. overdag
010-644029. .■■-■-•■•"■■ RB2
ANTENNE install. voor radio
tv. tech. • Bur. „De Rem".
R'dam, 010-651951.
RB2

■

gemiddeld nummer v olgen
Nat. onderzoek Persmedia 1977 1.162.500
Bereik per

:

'

ïfjhgf tel (010) 1192 00
/JFj fflyJr

• voor T.k.a.', CAFE-BILJART; discoSpeciale
prijzen
SCHRIJFMACHINES, telma- cafetaria in plaats in de Hoekchines, stencilmachines enz. se Waard. Gevestigd aan een
met 1 jr. garantie. Ook zater- gezellige jachthaven. Mooi
dag open v. 11-16 uur. Fa. B. bedrijf. Omzet ƒ 325.000,Ruts, (Witte' de ï Withstr/ 15, Huur ƒ 2000,- per maand. mcl.
R'dam. Tel.olo-140644.R80 mooie 5-kamerwoning, Pand
eventueel te koop. Vraagprijs
, COFFESHOP-DAGT.k.a.
goodw." en mv. ƒ 205.000,ZAAK: in winkelcentrum te R.8.M." b.v. Stadhoudersweg
Schiedam.'Omzet. ƒ 80.000.- 6b, Rotterdam. 010 668888.
Nieuwe. inventaris.' Huur
../'
■■'-.- ■••
RBO
ƒ 2.000.-' per, maand. Vraagu
de
in
Zit
kou?
Bestel
nu
uw
en
mv. ƒ 40.000.prijs goodw.
R.B.M. b.v.. Stadhoudersweg isolerend glas. Nieuwe rijks■ Vakantie buitenland ■.:. 6b, Rotterdam. 010 668888.
subsidieregeling met 30%
korting.. PEGERO • zonwerin-■■.
RBO
SPANJE. t.h. rustig gelegen
gen en aluminiumbouw b.v..
chalet aan baai van Alicante, T.k.a. CAFE-BAR te Rotter- Kleiweg 160, • R'dam. Tel.
;
:
dam-Zuid
drukke
in
straat. 229108 of 221980.
100 m.' van zee. Tel.: 078
RBO
R67 Keurige;. inventaris. • Huur
193824.
T.h.,
Z.H.-eilanden.
DISCOƒ 760.-p.m. omzet ƒ 150.000p.j. Vraagprijs goodw. en mv. THEEK geopend 3 dg. p. week
Huur
ƒ 300.000,ƒ 95.000.- Met ƒ 35.000.- Omzet
p.w.mcl.
450,4 kamerwoƒ
geld
te
eigen
aanvaarden.
19-d' rondreis inkl. ■ zeil- R.B.M. 8.V., Stadhoudersweg ning. Koopsom ƒ 195.000,tocht per felukka ƒ 1890. 6b. Rotterdam. 010- 668888. i Z.H.B. Ridderkerk 01804
RBO
.
.
:
RBO 20020. ■:
W.Brabant
CAFET.k.a. CAFÉ te Dordrecht na- T.k.
Omzet
Voorstraat.
Omzet SNACKBAR.
bij
Leenderweg 189, Eind- ƒ 175.000.- Huur ƒ 206. p.w. ƒ 120.000,-.-"Koopsom mcl.
Z.H.B. 01804
hoven tel. 040 111444. ; mcl. mooie, 4-kamerwoning. O.G. f 235.000,RBO
R67. Vraagprijs goodw.' en mv. -20020. .
85.000.omg.
ƒ
StadDordrecht
R.B.M. B.V.
T.k.
PETITOOSTENRIJK. In Kamten (2),
RESTO. Omzet ƒ 350.000,Innviertel (3) en Salzburger- houdersweg . 6b. Rotterdam.
v
RBO Huur ƒ.1750,-. p.m. Koopsom
land (5) kunnen wij nog 10 fa- 010-668888.
milies (4-10 pers.) plaatsen T.k, SNACKBAR, gel in cen- ƒ 250.000,- Z.H.B. Ridderkerk
RBO
van 28 juni -12 juli in één on- trum leuk stadje, zeer gesch. 01804-20020.
zer mod. vakantiewoningen voor jonge mensen. Boyenwo- STICKERS alle > ; formaten.
tegen zeer voordelige huur- ning aanw., 2 dgn. p.w. geslo- Wegwerpaanstekers bedrukt
Goodwill/inventaris 69 et. Chroomstickers v.a. 85
prijzen. Géén wachttijd!Vraag ten, i
gld per. 1000. Haen Postbus
onze Vrije-data-lijst 1980. Eer- ƒ 110.000.- Bel inf.'nr. 078
RBO 432. A'foort. Tel. 033
ste Ned. Autotoerismebureau 146275.
"1.T.", Zwaluwlaan 4, Berg- Te Koop D&H kleding BOE- 723201.
RBO
schenhoek. tel. 010 147692 TIEK omgeving R'dam in win- HANDELSOND. K.G. Weegen01892-3318.
R67 kelcentrum. Bel met spoed na schalen v. Markt/ventwagen.
RBO Schrapmachines en 22 . Itr.
Extra PAAS-VLIEGREIS Por- 19uur078-151074.
tugal-Algarve, 8-daagse reis. VLEESSNIJMACHINES voor cutters. Ook v. onderh. en rep.
i
4 sterren hotel op strand, half kantine-snackbar.
010 ■.."- Tel.olo-327621/823497.''.■■: ■■■■
v RBO
pens., gratis huurauto, vertrek
.
'
-.■■■
515766.
RBO
4/4/80. Vraag onze folder.
Plastic DRAAGTASSEN. OnVerdere ml. Reisbureau Cen- WEEGSCHALEN Nationaal 3 bedrukt of bedrukt met naam,
en
kg.
plateau
pan
5
of
voor
trum, Botersloot 44, R'dam.
elke maat en kleur.'scherpe
. R67
markt/winkelwagen 010
Tel.olo-142044.
prijs, bel. 043 627959. RBO
■■:
'
■
'
•
515766.
RBO
RICCIONE, gr. badpl. bij RimiT.h.a. in hartje Apeldoorn in
ni-lt., 200 voordelige vak.won. T.k. DAMESKAPSALON in modern overdekt winkelcencentrum
Schiedam.
Bel
voor
Korting: t. 21 juni en na 30
trum: WINKEL-UNITS van 45
aug. 70%, t. 5 juli en na 16 informatie tel. 02230 -19 880. en 80 m 2. Geschikt voor o.a.
.
RBO
aug. 40%. Reisb. Adria Holistoffen supermarkt, luxe en
day, 085-332502.
R67 T.k.a. goedgekeurde ZONNE- huish. art. Handwerkwolzaak,
HEMELS v.a. ƒ 695.-Tel. 010 foto-shop, panty-shop. i Tel.
■ Kampeerauto's',>" -,i :;■',
660820, na 18.00 uur 010 055-214333.
RBO
662464.
RBO
T.k, in nw. st. verk. Edson SaTer overname aangeb. PRIturn Am. Camper. Aantrekk. T.k.a. SNACKBAR te Rotter- VÊSTAL manege best. uit 3
prijs. Tevens t. huur Am. CAM- dam-West, met nette inventa- gebouwen waarin 40 boxen
PERS en caravans. Rekreatie ris. Huur ƒ 360.- p.m. mcl. en binnenbak van 30 x 15 m.,
Zeeland BV. Ellemeet bij dagverblijf. Omzet ƒ 70.000.- grote volier gr. mod. woonh.
Vraagprijs goodw. en mv. Momenteel vol geboekt met
Scharendijke, tel. 01117
1595.
R72 f 15.000.- R.B.M. 8.V.. Stad- privépaarden een buitenbak
houdersweg. 6b, Rotterdam. van 40 x 20 m., springwei van
T.k. luxe verb KAMPEERBUS 010-668888.
RBO 10.000 m 2 totaal 20.000 m2
Merc. 406 D. Vr.pr. ƒ 8500,-.
BOUWomstr.
1
koop:
grond.
Huurpand
Te
gebruikte
Tel. 01880-22487.
R72
LIFT, capaciteit: 400 kg. R'dam. Goodwill en inventaris
Te huur luxe MOTORHOMES masthoogte: 9 m. Prijs Pr. ƒ 325.000,-. Inruil van
2—6 pers. Vraag onze folder. ƒ 1.750,-. Tel. 01793 1944. jacht of zomerhuis mog. Br.
Tel. 01736-6548, b.g.g.4994. Na 18.00 u.: 2269.
RBO onder nr.D 53458 bur. v.d.bl.
■ R 72
RBO
kobij
het
Wij BEMIDDELEN
Ter
aangeb.
weg.
zaken,
en
van
overname
pen
verkopen
DIVERSE TIPS
bedrijven en lege b.v.'s Eco- dubb. zaak: goed lopende DAnomisch Adviesbureau H. J. MESKLEDING BOETIEK, gel.
Sier. o. Nassaustraat 16,2271 in drukke winkelstr. R'dam
■ Huwelijk en
noord. Br. o. nr. D 53457 bur.SK
Voorburg,' tel.: 070
kennismaking
RBO
875183.
RBO v.d.W.
ZKM 35 (geh.) zoekt leuke
Spaarbrief-Kollektief
vriendin besl. onderd. type.
8r.0.nr.053484v.d.b1. R76 verzilvert al jaren tussentijds Uw spaarbrieven tegen de hoogste waarde. Berekening per computer.
ALLEENST. heer 50 j. z.k.m. EINDHOVEN, Mecklenburgstr.
44,
040 437124.
alleenst.
met
vrouw
40-50 j. APELDOORN, J. v.d. Vondellaantel.41,
tel 055
met won., eerst voor het wee■;■
25578J2.
--■ ' w-. v '
kend. Br. o.nr. D53485 v.d. bl. DEN
HAAG-RUSWIJK,
k
85,
tel.
070
Haagweg
i
•■;»;■■-'■• •■•-.. ; V ,
R76 907871: i ■■:■:. ..,-',.
*,
.
. ■■„
,'iü
~-.•■ •
ZAKENMAN, oud 36 jr., i.b.v. AMSTERDAM, : Keizersgracht 99 (gebouw Euro
eigen woning, levenslustig ty- Center), tel. 020 265749.
pe, zoekt kennismaking mei Voor betrouwbare verzilvering è contant. ■
RBO
gelijk ■ gestemde:'. dame i van
max. 35 jr. Liefst omgeving
ï
•f; De hoogste waarde voor uw
Den Haag. Tel. 070 909506.
>■■•
".\ R76
ECHTP. 36/28 zkt. bisex vr.
tot
40 j. omg. Gouda Br. m.
f. en telnr. g. fine. bed. Br. o. geeft K& S Advies BV. Telef. 070 987178. > RBO
n0.D53474v.d.bl.
R76 In Rotterdam te koop of te huur ; ;
ECHTPAAR, 39-41 (aar,
zoekt leuk stel voor vriendschap en partnerruil. Brieven
liefst met tel. no. on. nr. D 120
2 met koelcellen en diepvriescel. Winkel vol53482 bur. v.d. bl. :■'■'. R76 ledig geïnstalleerd in volkrijke buurt. Kan als het
opgeleverd worden.
Zoekt U een partner Veel in- moet onmiddellijke
of 01804 13639.
RBO
geschrev/ dames "en heren, Tel. 01806 7840
ook met hogere of acad. opl. Party hardhouten KOZIJNEN GEVELREINIGING.
Vraagt
zkm. v. ser. rel. Bur. "SUC- met dubbele beglazing ver- vrijbl. prijsopgave. Tel. 010
CES" 010-776787. :' R76 schillende maten. Tel. 010 657711. na 18 u. 188548. RBO
RBO TELEFOONbeantwoorder.
Donderdag 21 feb. carnaval in 865000.
NEW ORLEANS . mmv : "De Wij zouden het er wel in willen Koopv.a.f 575.Huurv.a.f 20
Bumpers" alleenstaane v. pompen, voor schrijf-, tel- en p.m.Natebo 020-456456. _:
harte welkom aanv. 20.00 rekenmachines, kassa's en
Mauritsweg 46b, 010
telefoonbeantw. en copieer- ■ Foto en film
'
141513.
R76 machines, eerst- kijken -bij
KENNISMAKING, .samenwo- Aveha. Meer dan 1,000 ma- FOTO POSSE. het adres voor
nen, huwelijk, sex zonder chines in voorraad. Prijzen inruil, in- en verkoop foto- en
winstbejag, enz. vraag gratis v.a. ƒ 95. Aveha Kantoorma- filmapparatuur. Bentinckplein
brochure! Kontaktcentrale. chine Import BV, verkoop en 44, 3039 KM R'dam-Blijdorp.
RB4,
postbox 458, Den Bosch. R76 technische dienst, Schieweg Tel. 010-666.956.
45, R'dam. Tel. 668437, ook 's VENTURA videoclub. VerLEUK STEL zkt. dito stel. zaterdags geopend.
RBO huur, verkoop van grootste
V.p.r.brieven o.nr. D53495
sortering speel- en pornofilms
R76 TELEFOONbeantwoorders
v.d.bl.
op film en video. Nwe. BinnenJ.MAN, 29 jr. geh. zkt. met me- v.a. ƒ 495, huur v.a. ƒ 5 p.w.
weg 399. 010 256283. Tev.
Tevens
01890
6688.
occ.
deweten van zijn vrouw een
:'■- ■■-. v; RB4
postorders.
l
'■:
■:
■-■■•.
:■■RBO
vriend, Ift. 18-30. Br.o.nr. ■•■■
FILMVERZENDHUIS
biedt
R76 Verhuur van MACHINES en
D53468bur.v.d.b1.
aan: 4 sexfilms (kleur) 240 m.
Breur, voor ƒ 100,—. Zendt betaalWED. 62 j. z.k.m. nette heer gereedschappen.
ca. 65 jaar, br.ond.nr. D53497 Zaagmolendrift 19-27 R'dam. kaart naar Postbus 5701, Rot,
RBO terdam.
br.v.d.blad.
R76 Tel. 010-670600
.
RB4
TE KOOP gevr. restant part. T.k.a.: FILMPROJECTOR, opJ.MAN, 29 jr., wil graag kontakt met jonge vrouw van 24 winkelrest. en opheffingrest. neemcamera, filmscherm, tatot 30 jr. om fijne relatie op te voor export. Cont. bet. 010 fel,- filmzon, plaktafel. filmRBO
bouwen. Br.m. foto onder nr. 290925. Telex 28136.
cam." v. films af te snijden,
R76 T.k. a. CAFE-CAFETARIA in films. Vr.pr. f 2400,—. Alles m.
D53498 bur.v.d.blad.
plaats ten westen van Roo- geluid. Tel.olo-853821. RB4
■ Zakenflitsen <':%?? ', sendaal. Zeer nette l inventaFOTO NEDERLAND speciaal
ris, ruim erf. Vrij van brouweCAFETARIA-dagzaak te Den rij. Omzet 225.000,-. Vraag- voor inruil en verkoop v. fotoHaag, met bierverkoop, uit- prijs
goodw.
en' mv. en filmapparatuur. Grote sort.
gebreide inventaris, 5 dagen ƒ 125.000,-.Vraagprijs onroe- óp foto- en filmgebied.' Nwe.
per wk. geopend, omzet rend goed ƒ 225.000,- R.B.M. Binnenweg 337, t.o. GrandRB4
ƒ 160.000,-. Huur f 508,- per b.v.. Stadhoudersweg 6b, Rot- Theater, tel. 762889.
mnd. Kps. ƒ 70.000,-. Penta
terdam.olo-668888.
RBO ■ Postorders
GroothandelsServices,
ca. 1000 LPG-VERTe
koop
tel.
.R'dam.
Durex,
N
10-119500.
■;. GASSERS, merk BK f 20,- CONDOOMS.
2000 kilo nieuwe on- Fromms, proefpakket 21 st.
p.st..
Aangeb. PENSIONBEDRIJF derdelen.Tel. 010 732128,
ƒll,—. Betaal na 5 dgn. Mante Vlissingen, 33 bedden, be- ■■■■• ■'■■■■
.
- RBO
postbus 82051, 2508 EB
zou,
zittingspercentage 80%, voor
Den
Haag
(de Zwijger!. 26c).
a.'
CAFE-BILJART
in
het grootste deel op contract. T.k.
:
.
RBl
Pand en inventaris bevinden plaats nabij Dordrecht. Prachzich in uitst. st. Pr. in overleg. tig ingericht bedrijf met aparte ■ Radio en TV
Penta Services, . Groothan- vergaderruimte. Leuke recent
delsgebouw, , R'dam,
tel. verbouwde privéwoning met WASAUTOMAAT defekt? wij
grote tuin. Omzet ƒ 200.000,-.
.
.
010-119500.
u
direkt. ■ Tel.
Huur ƒ 1.860,- p.m. Vraagprijs helpen
In pacht aangeb. door ex- goodw. en mv. ƒ 155.000,-. 010-844379.
ploitatiemij. SNACKBARS en R.B.M. b.y. Stadhoudersweg
cafetaria's .met recht -van 6b, Rotterdam. 010 668888. KTV defect? Ervaren monteur
koop. Benodigd eigen geld ■■--■•■• '■- ■■■-■•■ ■-> - . ; RBO komt direct Geen voorrijkosten. 3 mnd. gar. 010-198735.
vanaf ƒ 10.000,-. Inl.; Penta
RB2
Services,
Groothandels- T.k. a. HOTEL-CAFE-RES- ook avondservice.
gebouw,
R'dam.. ,Tel. TAURANT in plaats tussen Til- ANTENNE-TV, rep. en pi. van
burg en Breda. Met grote zaal. al uw antennes met garantie.
.
010-119500. vi
Vloeropp. 350 . m2. Omzet
DORPSCAFÉ, op Z-H. Eilan- ƒ 200.000,-■ Huur ƒ 1700,- per Bel.nuolo-259410-708678.
■■
..■■..■
den. Mooie woningen aanw. maand mcl. woning. VraagRB2^
Pr. inventaris, goede omzet. prijs •'■ goodw. : en
OKE?
Na
5
TV NIET
jr. Philips
mv.
Vr. pr. ƒ 140.000,-.PentaSer- ƒ 135.000,-. R.B.M. b.v.. Stad- dag-avond-weekendrep. : gar.
vices, i Groothandelsgebouw, houdersweg 6b, Rotterdam. Gratis voorr. prijsopg. 777111.
-■
R'dam. tel. 010-119500.
RB2
'■■--;
010-668888.
RBO .•■■■■
1 gebruikte SCHAFT-TOILETBOUWPAKKETTEN centrale AKAI port. cass. Video ree.
WAGEN, afm.: 2x4 m.; prijs Verwarming.:'v.a. 'ƒ1750,- VT-300;
camera. VC-300
opƒ 2750,-. Tel. 01793 1944. mcl. BTW W. Scheffer, Berg- met electr. viewfinder
: RBO
Na18.00u:2269..
R.F.' converter.
weg 339a!, R'dam, tel. 010 laadapp. •
verg. R'dam. 66.64.93 (naast Eudokia Zie- Totaalprijs ƒ 1800,- 010
Te koop: TAXI
'■•■
RB2
RBO 290925.
Br.o.nr. D 53487 Bur. v.d. kenh.) :■RBO T.k. aardappelen-, GROEN- TK KTV-rep. dag en avond,
blad.
TE- en FRUITZAAK in Amster- serv. geen voorrijk. met gar.,
TELEFOONBEANTWOORDERS t. h. en t.k. Otte Electro. dam-Zuid Tel. na 20 uur: 020 Techn. bur.' De Jong 010
RBO 840018,853254, lid NVRD. .
's-Gravendijkwal 101, tel. 010 901990.' .
■ •■•■-'.■•■■ ■
RB2
.
.
> RBO
-760588..
;
RESTANTPART.k.gevr.
aan
KTV
huis"
T.k. gevr. HORECABEDRIJ- TIJEN winkelrest. en ophefVEN. Penta Services, groot- fingsrest. Contante bet. 010 met gar. Gratis prijsopg. Geen
handelsgeb. te R'dam, tel. 010 733546. 070 661522 070 voorrijkosten. 010 770420
RBO 674084.'KH£iHWKë- RBO 377853, dag-en av.serv." RB2
-119500. .

HOLTEN (Ov)..'in de bossen
nabij de Holterberg staan voor
u s t.h.: vrijliggende comfort,
bungalows: m. 2 of 3slp.k.,
douche, v» toilet,. keuken ■■_[ m.
koelk.. zitk. m. t.v. en goede
verw., gel. nabij zwembad en
manege, ook nog m. het hoogseiz. vrij. Inl. tel. 05483 -1834.
■ ;■'■ '■■■-. ■■. ,. ..-■. ;•..;'•':. R66
DRENTE, Gees, t.h. luxe recreatie-bungalow. ml. 03200
21158.■■■-.. - ■:-,■■.
R66

-,
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010-154273^
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Sleutelbeenbreuk in Ronde van Middellandse Zee

Nummer dertien

brengt

Joopongeluk

DEN HAAG

De ploeg die . onder leiding

staat van Peter Snijders en Braj

Zoetmlk

Hoogendijk, bestaat uit:

Categorie tot 60 kg: Rob Hoogendijk (Vlaardingen), tot 65 kg:
Hans Hoogendijk (Vlaardingen),
tot 71 kg: Gerard van der Elshoit
(Hoogvliet), tot 78 kg: Ruck Bakker (Brielle), tot 86 kg: Leo van
Oosten (Vlaardingen), tot 95 kg:
•Henk Numan (Amsterdam) en
boven; 95; kg:. Peter Adelaar

Joop Zoetemelk heeft gisteren in de vierde etappe van de Ronde van de Middelandse Zee bij
een massale valpartij een sleutelbeen gebroken. Zoetnielk zou vanochtend in het Belgische Mol bij de botbreuken-specialist dokter Derweduwen een operatie
ondergaan, die hem zo snel mogelijk weer op de fiets
-

;

,

Vijf atleten naar
EK indoor

;

:

Joos Borm

zes.

--.

-

■

'buitenbeentje'
in atletiekselectie
Vijf Ne-

derlandse atleten doen op 1

en 2 maart mee aan de Euro-

pese
pen

indoorkampioenschapin het Westduitse Sindelfingen. Buiten de "normale" slecties van Ruud
Wielart, Koen Gijsberts,
Klaas Lok en Tilly Verhoef
werd ook, de midden-afstandsloper Joos Bonn aangewezen. "Omdat hij tot de>
Olympische
selectie behoort", aldus ploegleider
Henk van derWorp.

ftnefce

Hidding:

Geen
de Europese inyorkampioenschappen
' n sindelfingen.

Nederlandse
kampioenschappen in'" Zwolle, .ruim
drie seconden verwijderd
van de limiet Cor Louws liep
bij de wedstrijden in Ahoy'
afgelopen. weekeinde" (waar
Bonn uitstapte), 3.47.4 sec.,
maar voor hem geen startbewijs. "Omdat", aldus Van der'
Worp, "elk land maar. met
één atleet mag meedoen per
nummer, als de limiet niet is
gehaald. Het is jammer, dat
Bonn in Rotterdan uitstapte.
Hopelijk bewijst hij zich in
"

-

/

;

------

Sindelfingen."

.■

Liverpool loot

Tottenham

.'-Z-

"

.

. LONDEN
Liverpool
vindt op weg naar de "doublé" in i het Engelse voetbal,
een lastig obstakel in de
kwartfinales van het bekertoernooi: Totten ham Hotspur. De loting had het volgende resultaat: Tottenham
Hotspur-Liverpool, EyertonIpswich Town, West Ham
United-Blackburn Rovers of
Aston Villa, Watford-Bolton
Wanderers of Arsenal. De
wedstrijden worden op 8
-

-V

Maar nadat scheidsrechter
Karel Klijnoot beide boksers tot
meer actie had gemaand,-werd
het alsnog een alleraardigst partijtje dat de Hagenaar won; omdat hij fysiek v/at sterker is dan
zijn .wel, zéér ; jeugdige ' tegenstander..-

—...

..:_..

-. '..

Makkers
Het aanzien waard was óók de
kwartfinale in het zwaarweltèrgewicht (G-klasse) ■ tussenSxdè'
Crooswijkers René van de IJssel
en AU Munoz, trainingsmakkers
op de school van Jan Klijnoot,
Piet Bot en Teun Brommer.
Vooral Munoz, zelf sportschoolhouder te Rotterdam, had tevoren niet veel zin in hét öhdëflihge partijtje, maar eenmaal in de
ring zette hij zich daar bewonderenswaardig overheen.
'

In zijn eerste gevecht onder
auspiciën . van de Boksbond
(eerder beoefende hij het zijdelings aan boksen verwante fullcontact-karate)
maakte
de
Spanjaard het de technisch beter onderlegde Van de IJssel zó
moeilijk dat hij zelfs een jurylid
voor zich wist in te nemen. De
twee overigen kozen evenwel de
kant van,Van de IJssel, die het
volgende week in Vlaardingen
tegen de Oorschot-bokser Ger
Tjon Sien Fat heel wat beter zal
moeten doen om een finale-

maart gespeeld.

CrooswijkerNicovander Ham is tegen Mxistapha Bouzagdelad zwaar knock-out ge2
gaan. Scheidsrechter Karel Klijnoot buigt zich bezorgd over hem heen. ;
-~

, Charlesivan Wageningen behoeft zich'daarover vermoedelijk'; minder zorgen te maken.
'Want in de Leidenaar Abspoel
ontmoet hij komende maandag
zeker ■ geen-; gevaarlijker heer-,
schap dan diens clubgenoot van
DTS, van der Heide, die hij gisteravond in de tweede ronde tot
opgave dwong. Toch hebben we
Van Wageningen wel eens beter, beheerster vooral; zien boksen dan tegen • de' Leidenaar,
door wie hij zich tot een simpel
potje raken-wat-je-raken-kunt
liet verleiden. Als Jong Oranjeklant had Charles daar boven
'

Knock-out

plaats te

verdienen..

knock-out" ging! op }één' van de
wilde zwaaistoten van dè.Haag-;
se Marokkaan. V Het onderste
ringtouw brak de '■ val' van de
"nieuweling die voorlopig wel zn
bekomst . zal JÉ hebben van -.de
gebokssport, al kon hij dan
min'of meer op eigen
lukkig
kracht de ring verlaten?- -?• -

was hij' allang blij weer in de
'ring te hebben kunhen staan. '
Uitslagen: C';

'"■"- ■

.-■-'''

JUNIOREN, finale'- Ikhtweltergewicht:
-

:

NIEUWELINGEN, finale lichtgewicht:
Billar (Huizenaar) w.o.p. van Boustiani
(Kristeltjn. Den Haag);: ~.:...
finale lichtweltergewlcht:. Bouzagdelad
(Hoogenband, Den Haag) wint k.o, 3e ronde
van Van de Ham (Crooswijk);
finale middengewicht: van de Knaap
(Westland) w.o.p. van Gunning (Oorschot,

-

—

'Vier jaar na de treinramp bij
Schiedam, die destijds aan bijna
alle inzittenden van 'zijn', coupé
het, leven ; kostte, vierde Hein
Andrea zijn rentree in de ring.
de Deiftse leraar, voordien al
gecharmeerd van de 'noble art',
zocht het trainingslokaal weer
op zodra hij van zijn verwondingen hersteld was. Tegen.de
Crooswijker Weerman ontbrak
het hem uiteraard aan ritme
en afstand, maar.dat zal, hem
een zorg zijn geweest.'Ternauwernood aan de dood ontsnapt

'

':Snitker (Crooswijk) w.o.p. van ■ Jansen
(Crooswijk) en is kamp. van Zuid-Holland;

-

-

Rotterdam);

..,.,.■
- C-klasse. finale vedergewicht: Hartman
(Hoogenband) onbeslist met Hofwijcks
(Amsterdam), toch kamp. van Zuid-Hol-

land; '('■'halve finales weltergewicht: Weerman
(Crooswijk) w.o.p. van Andrea (Westland);
Bartes (Oorschot, R'dam) w.o.p. van Aad
Vergouwe (De Haan, Schiedam); *
kwartfinales zwaarweltergewicht: Van.
Wageningen (Oorschot) wint opg. 2e ronde
van Van der Heide (Leiden); Abspoel (Leiden) walk over tegen Krumpelman (Huize.naar); Tjon Sien Fat (Oorschot) w.o.p. van
Van de Tak (Te Pas, Den Haag); René van
de IJssel (Crooswijk) w.o.p. van Munoz

-

-

De schrik sloeg menigeen om
het hart, toen de : Crooswijker
Nico van de Ham in de derde
ronde van- zijn gevecht met
Mustapha Bouzagdelad zwaar

(Crooswijk).

AH Schreuder in
arbitragecommissie

~

De KNAU | meet dus. met
twee maten.: Olympische
kandidaten worden in kruiwagens naar de kampioenschappen gereden; ander talent zoekt het maar uit. Henk
van der Worp: "We hadden
nu eenmaal afgesproken dat
Olympische kandidaten die
dicht in de buurt van de EKlimieten kwamen naar Sin-;
delf ingen mochten, omdat de
wedstrijd | daar | een ■ goede
graadmeter is. Achteraf vinden we de limiet op de 1500
meter ook te ruig." '■■**.
Bonn dus op de 1500 meter
bij de EK indoor, waar Tilly
Verhoef op de 400 meter uitkomt, Koen Gijsbers op de
800 meter, Wielart bij het
hoogspringen |en Klaas Lok
op de 3000 meter.' Els Vader
en Tineke Hidding, die ook
een invitatie ontvingen,' bedankten. Zij geven er de
voorkeur aan om hard door
te trainen.'" <'■'*-'»

'

vangt Astrid Jansen in de
Wal, die na de EK in Gothenburg (waar ze als achttiende
eindigde) besloot te stoppen.

ROTTERDAM De heer A.H.
Schreuders uit Heemstede completeert de arbitrage-commissie'
van de KNVB, die zich vrijdagavond buigt over het r geschil
tusssen Pierre Vermeulen .en
Roda JC. Schreuders is op voorspraak van Roda benoemd. '
-

;;

-

Hein Andrea's wonderbaarlijke rentree in de ring. De Delftenaar (midden) verloor
wél van de Crooswijker Weerman; maar hij was allang blij dat-ie boksen kón.

>.

RANCHO
MIRAGE
Zonder (verder) te spelen
hebben Jimmy Connors, Gene Mayer, Peter Fleming en
Brian Teacher 21.000 gulden
opgestreken in het tennistoernooi van Rancho Mirage
(VS). De regen viel 20 regelmatig, dat de organisatie besloot de prijzenpot te verdelen tussen de vier halve finalisten. Martin a Navratilova
bracht het toernooi van Oakland op haar naam. Zij versloeg in de finale Evonne
Cawley-Goolagong en streek
met die zege 30.000 dollar op.
:

-

Best wil van
alcohol af
LONDEN
De lerse voetballer George Best (33) wil proberen zijn dranklust te bestrijden
en zich weer serieus aan het
voetbal te wijden. Angie Best,
zijn echtgenote, heeft verklaard
dat „indien dat hem lukt, hij
weer een uitstekende voetballer
zal worden". De voetballer, afgelopen zondag ontslagen door
zijn Schotse werkgever Hibernian, zou vandaag een ontmoeting hebben met een instantie
die alcoholisten tracht te helpen.

?

-

TOTOTIPS

-

l De' commissie bestaat voorts
uit Mr.; O. van Eyndhoven uit
Ulestraten (namens Vermeulen)
en, professor Mr. N.J.P. Giltay;
Veth uit Hoofddorp (voorzitter).*
De Amsterdamse advocaat Mr.
A-M. Hoeker is als secretaris aan
dekamer toegevoegt. ■ ;" -■'.":■
felDe uitspraak van de commissie wordt, niet voor« de: eerste
week '.van; ■'. maart «verwacht.
Wanneer de transfer van Pierre
.Vermeulen :\;naar :Feyenoord
uiterlijk per - 7;: maart ■< wordt
goedgekeurd,': is' de ' linkerspits

Regen als
spelbreker

-

de rest van het seizoen voor de
Rotterdammers speelgerechtigd.
in dat geval zal Vermeulen op
zondag 9 maart in Amsterdam
tegen Ajax zijn debuut voor
Feyenoord kunnen maken.

(Van onze sportredactie)

;

ROTTERDAM

-

Joos Bonn (Phoenix) bleef

met een tijd van 3.47.6 bij de

kampioenschappen, die volgende maand in Dortmund
worden gehouden. De 15-jarige Rudina Pasveer ver-

t

(Van onze sportredactie)

-

...

■'..

ge-

AMERSFOORT De technische commissie kunstrijden van de KNSB heeft besloten toch een Nederlandse
uit te zenden naar de wereld-

't best amuseerde bij duels,
waarin | het. bij voorbaat aan
spanning mankeerde.
■ Zoals dat tussen de. Haagse
vedergewicht Rob van Rijsinga
en diens Amsterdamse 'gabber',
uit Jong Oranje, Said Kwyasse.
Ée stond niets, maar . dan ook
niets op het spel doordat Van
Rijsinge een onsje teveel óp de
'schaal bracht len | het 'gevecht'
dreigde dan ook aanvankelijk te
ontaarden in een allervriendelijkste demonstratie ik-tik-joujij-tikt-mïj.

ongedaan

Rudina naar
WK kunstrijden

...

■Ze zijn hardleers op dat punt,
maar hoe kan hef ook anders?
De ' zalen' s (zoals ; gisteravond
Amicitia in Den Haag) stromen
toch wel vol. En zolang men het
niet in de portemonnee gaat
voelen, wat zal men zich dan
druk maken, nietwaar?-' Ware het niet dat de plicht ons
volgende week opnieuw ringwaarts roept (dan in Vlaardingen), wij; zouden het nameen
prietprogramma als dat van'gisteravond zeker voor gezien hebben gehouden. Wat wil:je anders als er van dé veertien aangekondigde partijen
(bijna
de helft dus) weinig of niets om
het lijf hebben?- r
Ga maar na: in twee gevallen
duelleerden clubgenoten' (allemaal Crooswijkers toevallig), in
twee. andere betrof-het zogenaamde : prestatiepartijen, eenmaal, werd er slechts gedemonstreerd ;en derhalve reglementair geen uitslag gegeven en in
het zesde geval werd er zelfs
geen klep gegeven. Reden: één
van de. sportjongens was te
zwaar. Tel uit je "winst,' toeschouwer die één of meer tientjes heeft neergeteld..;:
■ Er viel niettemin vrijwel geen
onvertogen woord in Amicitia,
waar de ware liefhebbers zich
toch uitermate slecht bedeeld
moeten hebben gevoeld. Immers, ook in het merendeel van
de. acht resterende gevechten
viel er voor hen bitter weinig te
genieten. Het mag trouwens tekenend heten dat men zich nog

.'.;-■'.'.

maakt. Gomez bereidde zich
afgelopen maanden in Nederland voor op de diverse I
toernooien. Bij de EK -in
Trondheim bleek, dat hij
nauwelijks
vooruitgang
boekte. In Heerenveen doen
nu zeventien landen mee met
35 rijders.
:.4Ï:E%iï®&

-

organisatoren
doodgemoedereerd voorbij te gaan aan de belangen van het publiek. 7" ,'»?>"';

,:/

Gomes

Heerenveen,

1
GAEagles Vitesse !
NAC Haarlem ;'d&^^3,
l
/Ajax-AZ'67,
'■
Excelsior Utrecht ;
3
•Sparta Feyenoord '-•:';'. -3
Den Haag Roda JC ■< s • -;■
1
-

;•

-

•■'-'■■«^fflsHß
"

-
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voor.;;
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Twente',
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V
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(Ned)opl.4S.

gen hem

Het toernooi om de Zuidhollandse
DEN HAAG
bokstitels is ook dit jaar over zeven avonden uitgestreken en net als bij vorige gelegenheden zou men met
minimaal één sessie minder gerust hebben kunnen
1:."".;"' r \-..^.'"'"^',VJ7"
volstaan."',; .'.::'.■'.'""!".".

-

-

-De
HEERENVEEN
Spaanse schaatsbond heeft
nu eindelijk ingezien, dat
Antonio Gomez „geen representatieve rijder is op een
wereldkampioenschap". Onder dat mom werd de inschrijving van Gomez voor.
de wereldkampioenschappen
all-rounders 1 en 2 maart in

Van onze verslaggever LOET VAN SCHELLEBEEK

-

Jos
HEERENVEEN
Pronk won gisteren in Heerenveen een marathon wedstrijd. Pronk behoorde tot
een groep van 21 schaatsers,
die halverwege een ronde
voorsprong namen. - Meest
prominente. afwezige in de
kopgroep was Co Giling. In
de laatste ronden ontsnapten
Jos Pronk en Henk Holland.
Pronk was de beste sprinter.
Bij de dames zegevierde Atje
Keulen-Deelstra weer eens.
De veteranen reden hun nationale kampioenschap. Bernard van den Heuvel werd

voor

.

1. Michel Laurent (Fra) IS uur 33 minuten
en 32 seconden.. 2. Gerrie Knetemann (Ned)
op 7 seconden., 3. Henk Lubberding (Ned)
op 0.15.. 4. Paul Sherwen (Gbr) op 0.22.. 5.
Stefan Mutter (Zwl) op 0.31.. 7. Jos Lammertink (Ned) op I minuut en 3 seconden.,
'11. Leo van Vliet (Ned) op 1.33.. 12. Hennie
Kuiper (Ned) op 1J4.,- 13. Johan van der
Meer (Ned) op 1.42.. 14. Peter Zijderveld

Marathontriomf
van Jos Pronk

Startverbod

.

„Maar zijn pijngrens ligt enorm
Iwog. Hij is niet één van de

.

Frank Weerdenburg innam, acht weken zijn uitgeschakeld.
Hij is van Sparta's A-selectie al de zevende speler
die min of meer langdurig
heeft afgehaakt. ~ Pim
Verbeek, Bert Jansen,
'Wout Holverda, Louis
van Gaal, Ruud Geels en
Frank.Weerdenburg gin-

Publiek verliezer bij strijd
omde
In hun streven het iedereen,
en dan vooral dé meest op de
voorgrond tredende verenigingen i (niet geheel toevallig ook
zeven stuks) naar de zin te maken en gebiologeerd door het gerinkel van de kassa de 'Zuidhollandse' mogen zich ieder jaar
weer in een geweldige belangstelling verheugen
plegen de

meter. ■

winnaar.'}

• (!)

..

-

>

:

Tot ziens

1. Noel de Jonckheere (Bel). 200 km In 5 uur
34 minuten erv4s seconden.. 2. Raas (Ned)., 3„
De Keyser (Belg)., 4. Thaler (Wdl)., 5. Kuiper (Ned).. 6. Bogaert (Bel)., 7. Planckaert
(8e1.)., a Lubberding (Ned), 9. Verfalllie
(Bel)., 10. Van Vliet (Ned)., 11. Havik (Ned),
allen dezelfde tijd als De Jonckheere.

::

.

.:
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De uitslag van de vierde etappeis:

Algemeenklassement:

•

: De hand is in het gips
gezet Naar verwachting

!

-

pas een. paar. dagen. bij. ons,

Joop Zoetemelk weet weer, hoe een ziekenhuis eruit ziet. Terug inde tijd naar 1974,
toen hij na een valpartij in de Midi Libre (archieffoto) gekluisterd was aan een ziekenhuisbed. ■
■ -":; •'>■;•.,:;/<- ,;■. -

:

.:

•<---••'

■

-...,

'-'.

heef t gebroken.

■

,

middenhandsbeentje

de. geblesseerde
ausputzer

j

.

.;

.

.

■

.

zal de 22-jarige Apeldoorner, die in Deventer al na
'12 minuten de plaats van

ZH-bokstiel

i

■

Zoetemelk is afgelopen nacht
per ambulance door twee- ziekenbroeders naar Mol gereden.
Baleigh-verzorger Ruud Bakker
vanuit Zuid-Frankrijk: '„In een
soort van waterbed, je weet hoe
dat gaat tegenwoordig. Een paar
slaaptabletten, en je bent waar
jewezenmoet" .
Het is de eerste keer in zijn
carrière, dat Zoetemelk iets
breekt. Afgezien van zijn noodlottige val in de Midi Libre van
1974, in Valras Plage, waarbij
hij een scheurtje in het rotsbeen
opliep, zijn ernstige ongelukken
hem altijd bespaard gebleven.
hier in
■ Ruud Bakker: „Hij had
de Ronde rugnummer dertien.;.
dat zal er toch iets mee te maken
hebben. In de eerste rit ook al,'
een kleine valpartij, met een
.;'- '
vinger uit de kom."
;

*

ROTTERDAM-Het is

tien kleine negertjes,
maar dan in omgekeerde
volgorde: Sparta begroette gisteren zn zoveelste
blessureklant. Het is verdediger Joep Bonenberg,
die naar later is gebleken
in de bekerwedstrijd tegen Go Ahead Eagles een

belangrijke etappewedstrijd van het seizoen, ParijsNice, (5 maart). Ruud Bakker:
„Daarom is hij ook naar Derweduwen gestuurd. Het schijnt een
slechte breuk te zijn, maar die
man kan, alles. Als de operatie
slaagt; dan kan Joop al binnen
vijf dagen weer op de fiets zitten. Om te trainen weliswaar,
maar dan kan hij bevest nog
weer gereed komen voor ParijsJ '
' •
Nice."' '''■•■
„Aan zijn conditie zal het niet
liggen, want die is prima. Hij is
maar hij heeft zich met dat Zesdaagsewerk en met langlaufen
goed op peil gehouden. Het beste
bewijs was zondagmorgen, bij
de tijdrit tegen de Mont Faron,
waarin hij derde werd. Nou, dat
doe je niet zó maar."
De vierde etappe van de Middelandse Zee-ronde eindigde wederom in een massasprint De
Belg Noël de Jonckheere was dit
keer Jan Raas enkele decimeters te rap af. Raas vergiste zich
in het aankomstdoek. De Fransman Michel Laurent behield de
leiding in het klassement Hij
dreigde een paar maal verrast te
worden door een ontsnapping,
maar Hennie Kuiper beschermde zijn ploegmaat en leider heel
bekwaam.

,

:

-

■■•'

;

net het" verhaal : van de

De vraag is of Zoetemelk op tijd
hersteld zal zijn voor de eerste

•

~

zeven...

kleimieligsten. Zo heb ik hem in
die p*ar tuefcen nu'al wel leren
kennen. Toen hij in de ambulance stapte, zei hij al: ;,Nou, tot
2iens dan maar in Cannes." En
dat is komende zaterdag..." •

écht

.■'-<.../•

-.

afwerkt:

Chris deKorte is coach.-.Jolande van,- Meggelen :en
Liesbeth . Beeks, beiden Tuit
Maassluis, komen : zaterdag in
actie op :de open. Westduitse
kampioenschappen : in Gren;
zach-Wyhlen

En dat is

t/:'-.:

Slaaptabletten
i;

{Amsterdam).

Van der Elshout en de gebroeders Hoogendijk:, zullen onder
andere van 20 tot en met 25 februari op : de mat, verschijnen
tijdens een twintig landentoernooi te Sofia. Adrie de Haas
(Leidschendam) en Richard van
Eijsden (Sliedrecht) maken deel
uit van een Nederlandse ploeg'
die van 20 tot en met 25 februari
in Spilimbergo (Italië) een der-

tienlandentoernooi..:

ZABRZE/MOSKOU Jacek Wszola voert sinds zondag 'de : ; wereldrang lijst
hoogspringen (indoor) aan.
Bij de nationale kampioenschappen bedwong de Pool
2L30 meter. De pogingen om
2.36 meter (wereldrecord) te
halen, mislukten. Bij de dames
zegevierde: Elzbieta
Kraczuk met 1.92 meter. In
Moskou veroverde Genadi
Belkow de Russische in doortitel ; met; een hoogtesprong
van 2.28 meter. Valentina
Pooejko-Achramenko greep
de titel bij de dames met 1.94
-

"

moet helpen.

De valpartij deed zich voor op
w 'n dertig kilometer van het
einde van de 218 kilometer lange
etappe Vitrolles-Béziers. Een
tamelijk druk peloton (een kleine honderd renners), veel wind,
waaiers, zenuwen voor de finale, en daar ging een aantal coureurs tegen de grond. Zoetemelk
was de enige, die bleef liggen.
Hjj werd onmiddellijk per
ziekenhuis
ambulance naar een
buiten Béziers 'overgebracht,
waar foto's werden genomen en
een sleutelbeenbreuk werd genieuwe
constateerd. Zoetèmelks besliste
ploegleider Peter Post
dat de wielrenner niet langer in
Frankrijk moest blijven, doch
ach direct in België moest laten
behandelen. Door dokter Derweduwen, de "bottenheler", die
al zoveel sportlieden eerder dan
verwacht keurig in competitie
heeft gebracht De. motorcrossers en -racers lopen zijn deur
plat, sedert enige tijd hebben
ook wielrenners hem ontdekt.
Hennie Kuyper bijvoorbeeld, na
zijn val in de Tour de France
van 1978.

Nederland zal

name aan het internationale judotoernooi, dat van 28 februari
tot en met 3 maart in Boekarest
wordt gehouden.

(Van onze sportredactie)

BEIERS

-

met zijn sterkste formatie deel-

Pool Wszola
over 2.30

1
,
PSV-PEC :V
Willem II -y r,\ '".
'i 3
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Gratis thuisbezorgd. Lopende leningen geen bezwaar. '. Kwijtschelding bij overlijden.. Ook continu
Laag tarief voor ambtenaren kredieten. 1 e en 2e hypotheken snel geregeld via ■
en gelijkwaardige beroepen.
Tempo Financieringen 010-822653
Binnen 1 uur geregeld. Onze
persoonlijke leningen worR'dam. Ook 's avonds en weekends. R79
den gratis thuis bezorgd. '

volgens

Nat. onderzoek Persmedia 1977 1.162.500
mannen en vrouwen '

DIVERSE TIPS

I nummer 1661 3000 VB Rotterdam

ƒ 1.000
ƒ. 1.500
ƒ 3.000
ƒ 6.000
ƒ 9.000
ƒ 15.000
ƒ 20.000

Financieringen en hypotheken

De ideaallening
voor iedereen: .
zelfstandig en zij die in loondienst zijn waarbij u
kosteloos geadviseerd wordt om te komen tot
het inbouwen van eventuele lopende kredieten
een lagere maandelijkse aflossing
~,!,,■:..,,
een blanco krediet van maximaal ƒ 50.000
afhankelijk van uw inkomen,
een relatie, die ook na het afsluiten
van het contract blijft voortduren
,

24 x'ƒ,. 50
36 x ƒ 55
36 X ƒ 110
60 x ƒ 151

-

=

-

=

72 X
84 X
240 X
240 X

=

195

287
223
ƒ 40.000
435
ƒ 75.000
360 X
845
360 X 1127
ƒlOO.OOO
240/360 mnd zijn 2e en 3e
hypotheken. Bij ons geen
taxatiekosten afsluitprovisie
.
of dergelijke kosten.
.
1e hypotheken v.a. 9%
Continu-Kredieten als 2e hypotheek alleen rente afl. naar
keuze. .
141.
fƒ 15.000.- vanaf ƒƒ 235,25.000."-vanaf
•
ƒ 30.000,- vanaf ƒ 282.; ƒ 50.000.-vanaf ƒ 470.:
-

=

'

=

=

=

,

ƒ

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

,

Enkele voorbeelden

MAANDELIJKSE AFLOSSING
.KREDIETBEDRAG
:-':
48x ƒ149,46.
: .
ƒ 5.000,'.„......-..60 x ƒ 209,46.
V
ƒ 8.500,72 x ƒ 338,31
ƒ 16.000,84 X ƒ 379,76.
ƒ 20.000,96 x ƒ 434.08
ƒ 25.000,Voorschotbank
96x ƒ 518,37
ƒ30.000,Crefinass b.v/ji»
Uiteraard zijn er vele andere mogelijkheden afge- ' : Hortensiastraat 44-46 stemd op uw positie. Ook 1 e en 2e hypotheken tot ■'"-'• Oud-Beijerland
125 % van de executiewaarde. Doorlopende kredie..'»;•>'<
■•.■■',:'■
ten enz.
Velen hebben ervaren, dat het via Brofinca ideaal
lenen is. Zij maakten kennis met' onze verregaande Inlichtingen ook 's avonds
■ ; R79
service, wettelijke tarieven en kostenleze behande- en in het weekend
ling. Belt of schrijft u eens!
~.

..

..

.

',

.

.

.

-

,

'

:

01860-3055

Laag tarief 36 96 mnd.
Via uw adviseur. Overname

Fiba gebeld

Brofinca B.V.
Adam 020-838301
Zutphen 05750-10665

Gratis
thuisgebracht.
Bemiddeling Fiba B.V.
tel. 072 -127203.
R79

De Bont BV. 010-860422

Maandbedrag inklüsief rente aflossing.
5.000.- is '75.- of 100.20.000.- is 300.- of 400.10.000.- is 150.- of 200.25.000.- is 375.- of 500.15.000,- is 225.- of 300.30.000.- is 450.- of 600.Voorbeeld: Totaal saldo van uw lopende leningen is
ƒ 20.000.- U heeft nu ƒ 5.000.- nodig. Moeiteloos verstrekken wij u een nieuwe lening van ƒ 25.000.tegen 375.- of 500.- per maand
+

Enige voorbeelden
'f'j.soo 24 x ƒ 75;..
ƒ 2.000
36 x ƒ 72.
ƒ 2.500
36 x ƒ 90
ƒ 3.500
36 x ƒ 126
ƒ .4.000
48 x ƒ 116 ,
ƒ 7.000 =60 x ƒ 169 .
ƒ.12.000
96 x ƒ 213'
ƒ.17.000
96 X ƒ 286
ƒ22.000
96 x ƒ 366'
.

=

=

=

=

=

Nu gebeld overmorgen geld!

=

•

:

ƒ
ƒ
ƒ
,ƒ

overname van lopende leningen

60 X ƒ 119,60 x ƒ 228,72 X ƒ 301,84 x ƒ 355,-

■

04192-9119* -20 lijnen
Postbus 30, 5240 AA Rosmalen
President Rooseveltlaan 13,
5212 AA Rosmalen
Kantooruren van 08.00 tot 21 00 uui

Voorschotbank
Ook 's avonds
en in de weekends
Herman Costerstraat 3a
Rotterdam-Zuid R 77
,

-

-

>

R79

'>''

Algero Krediet B;Y.
Bel 010-215144*

~/-'.'

'"'

'

■■

|||

■

'•

■::.'

-

-

>-

.-;

RB7

-v

■ Meubelen.

;

Vertrouwd geld lenen
tegen wettelijke tarieven. Snel, diskreet en voordelig. Voor iedereen, voor elk doel

>
'-~-.' ■ t\?.■!..■
Enige voorbeelden: ■-':.
ƒ 20.Q00
ƒ 5.000 =48 x ƒ 148,00
84x
ƒ376,00
120 x
ƒ 25.000
ƒ 12.000-60 X ƒ 288,00
ƒ362,00
ƒ15.000072x ƒ 317,00 r'rtl'
ƒ40.000- 120 x
ƒ602,00
Ook overname lopende leningen
=.

-

r

Inter Assurantiën
Gevolmachtigd intermediair

f

Rotterdam
Tel. 010-829977
Tel. 's avonds 010 829259
WBÊÊÊÊSm

■■■<■■

■■

'.'

:

4Wï;- ■■-'<■■■

Meubelinruil:
■de hoogste prijs voor uw oude meubelen bij aankoop v.nwe. Inl. Groenewegen, tel. 010-216642.
R9O
Er is maar een Jansen die in Wollen BLOEMTAPIJT in beieigen ATELIER uw meubelen ge kleur voor halve prijs, van
stoffeert, overtrekt, moderni- ƒ 459,- voor ƒ 229,- p.mtr. 4
seert, lijmt, beitst.eilakt, spuit, mtr. breed. Van der Kuyp,
politoert. Alleen Straatweg 48, Bergweg
212-214-216,

180901 R'dam, tel. 010-661938. R9O
_~R9O GORDIJNVELOURS in meer
Aluminium
JALOEZIEËN. dan 50 kleuren in 4 kwaliteiten
Meer dan 50% goedkoper. En- vanaf ƒ17,95 p. mtr. Ook in
kele voorbeelden: 100 breed bruin. Gordijnkappen naar
200hoog ƒ 70,-150 breed 200 maat. Van der Kuyp, Bergweg
hoog; ƒ 89,-, 200 breed 200 216, R'dam. Tel. 010 661938.
hoog ƒ 107,-, 300 breed 200 • .■■■■.■■ ■ ■--, >■-.■ -.;■■.■■■■-, R9O
hoog ƒ 149,-, 350 breed 150 Door omst. 2 mnd. oud, klas,
antiek
■ Kunst en
hoog ƒ147,- Vouwdeuren siek groen lederen BANKL. 25% . korting. Rolgordijnen STEL, pr n.o.t.k. t 010
ANTIEKRESTAURATIE.
Bom, meubelmaker, West- 25% korting. Tevens muggen- 551210.
R9O
Achterweg ,10, Sommelsdijk. horren. Voorwaarden zijn: zelf T.k.a. 5 ZITELEMENTEN,
Tel.:01870-5698. ■
RB5 meten en halen, JaloezieënfaZuid. Showroom Putse- skai,. kl. . lichtgroen. Ronde
H.H.: Spaans BOERÉNAN- briek
met
origineel
64,
laan
tel. 855650 en Hille- eethoek
TIEK en kleingoed. Tel. 010
,
R9O chroombuis > onderstel en
:
351138/185003.
RB5 dijk 202, tel. 839904/
rookglas blad. Wand.meubel,
9-delig SLAAPKAMER- kl. donkerbruin met wit. Alles
BERBER KARPETTEN 160 x t.k.;
230 cm voor ƒ 449. Ruime col- MEUBLEMENT uit grootmoe- i.z.g.st. Tel. 010 620403, tusders tijd. Tel. 01807 -16435.
sen 17.00-22.00 uur.
R9O
lectie China-tapijten, J ovaal, m&GiaÈKrrmrimti-R9O
rechthoekig en rond. Tapijtimport Van der Kuip, Bergweg
"
' ~1-.iV;
■■'..-',
■ ■. '
212-214-216. R'dam Tel. 010 b Lessen
-■"■
RB5
-661938.Wilt U automatisch
T.k. ANTIEKE kasten uit
Frankrijk, jacht, Mechelse,
snel Uw rijbewijs

Fif 33 privé-DETECTIVES. alle
vertr. opdrachten, in binnenen buitenland. Tel 010
R94
110200.
AUTOGRAFEN te koop: o.a.
Louis Botha, Stadhouders
Frederik Hendrik, Willem lil.
Willem V, Koning Willem I. 11,
111, Wellington, Fam. Napoleon, Kaiser Wilhelm I, 11.Adolf
Hitler, B. Mussolini, A. A. Mussert. Wilhelm Frick, Heinrich
Himmler, Het derde Rijk etc.
Br. nr.D 53500 v.d.blad. R94
Trappen BEKLEDEN mcl.
met. en legl. r.v. ƒ 125. Vrijblijvend huisbezoek. 010
•■- •
■
R94
822422.
HELDERZIENDE
Parapsycholoog. J. van Dalen. Tel.
010-372822.
R94
Als 1% van onze lezers op
uw TIP reageert
dan zit
uw brievenbus verstopt,
staat uw telefoon roodgloeiend en moet de politie
het verkeer voor uw deur
regelen , Probeer het eens.
Bel 010-11.92.00

R'dam. Tel. 010

-

b.g.g.189735.

R79
Laat'nu uw lening omzetten in

..

-

■■

DOORLOPEND '■; KREEuro-Krediet,
Via
R'dam, tel. 010-824181 R79

'Telefonisch

een

geld lenen

DIET

Geen informatie
werkgever
24x100.
ƒ 2.000ƒ 4.000.-= 36x144.48x212.ƒ .7.500.ƒ 10.000.- . 60x236.
60x348.ƒ.15.000.ƒ 25.000.- =,120x362.
'

?"

BEMMID.BUR. in fin ƒ 5000?
Direct klaar! Tel. 010
263977, -, 269953 Ook 's
avonds. .'■'
R79

=

—

•

Bel •' ons : voor het gunstige
CONTINUKREDIET, rente v.a.
10.000 -110 p.mnd.. 15.000
165,-' p.mnd., 20.000 f- 220
p.mnd., 25.000
275 p.mnd.
30.000 330 p.mnd. 40.000
400 p.mnd. Afl. naar. keuze,
Zeeuwsche Voorschotbank,
Middelburg.' 'tel.; 101180
28037,; Ook voor' p.l. etc:
10.000-96 X 171 15.000-96

=

=

=

;

-

-

-

Michelb^

-

..

X

96; X
r 253,25.000
X 575 >■'""■'

35.000-96

-

413,
R79

'Gevolmachtigd
Intermediair
Bel 010-264430-265559; /
's Avonds en weekends
010-731133-150767
Rotterdamsedijk 261-263
-Schiedam
R79
,

.

-

Het bespaart U veel g:
Onze BONTMANTELS 8
nu weg voor zeer lage f
mee-prijzenü! Het Bontpa

Hoogstraat 153(voetgang
gebied), Rotterdam-C.
dagstot2l uur geopend. I
Onze laatste BONTMANTt
moeten weg! Nu div. b
mantels v. halve prijzen!! Vi
garantie. De Bontkor
Hoogstraat 97. Rotterdar
Vrijdags tot 21 uur geope
Parkeerterrein direkfcj
,f
?aak
>

-

Op onze afdeling boekhouding hebben
nenkort plaats voor een:

uitvoering te brengen.
V.
Tevens komt er een vacature voor een:

-

'•

Henrill,etc.olo-363054. «s
RB5 Wij rijden met BMW 520, BMW 2.8. L en BMW 2.8.
"
L vol automatisch. Voor nadere informatie:
iiJ >';

Tel. 010

Autorijschool Sevenclub.
652666/664655/502632.ï

■

die dit specifieke werk graag afwisselt met divers»
administratieve werkzaamheden. Zij die ervarms
hebben met het IBM 34 systeem genieten de voorkeur
Belangstellenden nodigen wij uit hun sollicitatiebrie
. te sturen naar onderstaand adres
;

.

RB9

>\*'.

-

!

■

BEELDSCHERMTYPISTE j

..

Rijwielen en '■; '.'.' ■'•*
bromfietsen

j

voor de krediteuren administratie die gewend js
zelfstandig de betalingen aan krediteuren voor Ie
bereiden en volgens een vastgesteld schema tol

'-

d

w

wij

ADM. MEDEWERKSTER

-

T.K. JAMAHA met schijfrem Autorijschool LES BEST kan Uw RIJBEWIJS in 7 dagen a
kl. blauw 5 ƒ 1400,- 010
wegens uitbreiding weer leer- raison ƒlB5O. Tel. 070
826967.
RB6 lingen
Inl. 65.88.53 b.g.g. 658854, RB9
plaatsen
,/,r-'
r
T.k. BROMFIETS (Puch), '79 010-773569.
■ Doe het zelf, hobby's
RB6
april, 010-650592.
-

-

WETRAM transport-routiniers»;,

-4
van Oeventerstraat 15, Rotterdam,

'

':

-

ZU.NDAPP KS

100.5 bak,
spec. gespotenYzeer mooi. Pr.
f 1900.Tel. 010 -165656. RB6

T.k.

Huisdieren

In 5 dagen uw

j'

HOBBY-CENTRUM-Rijpma,
109
B,
Schiedamseweg
R'dam, 1e en enige modeltreinenspeciaalzaak van R'dam.'
.
Tel.olo-763479.
R 92
in Egypte met onze be- POSTZEGELS, gratis prijsgeleiding, 010-126497 of courant.
P.B 16, Arkel, 01831
02159-17543
of
,
R92
020-765275.
RB9 -1978.
AUTORIJSCHOOL City heeft ■ Diversen
De medewerkers van
weer plaats op de dag. Tel.
010-136643.
RB9 PASFOTO'S direct klaar.
j
VAN INGEN PIJPWERKEN ROTTERDAM
Walg-Heno, Meent .127, tel.
Leer nu nog DANSEN voor uw
,
•■■-'»•■
:.R94 ■ zoeken;
vakantie. >v Wij starten vop 135895.R'dam. ;■
\
een
cursus
20
febr.
en
woensdag
V.al uw FEESTEN, bruil.
BEREIDWILLIGE
beginners voor stijldansen en part., evt. muziek zaal t/m 150
'die de moed hebben en in staat zijn om naast N
Zuid-Amerikaans (ook ' voor pers. V.'ml. tel. 010 768070
v»e
paren).; Dansakademie ■ Jan- na2ou.:. ' ''•■■
R94. |. „vak" in de metaal zich meerdere soortige |,
B 'zaamheden eigen te maken. :•..■..■■
■•"'';' ■'
sen, Vijverhofstr. 116-122, tel.
010-664281, b.g.g.210703.v RIJBEWIJS Cairo, in 5 dagen, I Onze werkzaamheden bestaan voornamelijk uit j*
■■■■---■■• : RB9 laagste in prijs, haast u, nu het'
moge ui
nog kan. Inl. 010 142044, 's H repareren en het vernieuwen van alle hoort, v
avonds 078 -18Q012.
R94 fl ■ leidingen, koelers en alles wat daarbij van z«
Uw rijbewijs
H werkzaamheden worden verricht aan boord
Voor KINDERWAGENS wie- B schepen en in onze werkplaats.
in Egypte
.-.-..'!*
gen babymeubelen en textiel
mondeling
binneh 5 : dagen. moet u zijn bij Burgerhout
Sollicitaties, welke wij het liefst
Succes verzekerd.. Nederlands Grootste. Spe- H telefonische afspraak, zien wij met belangstel lll
ciaalzaak.' Nergens zoveel U tegemoet.;
Tel. 010 -342570 na keus
JU
en altijd de goedkoop: Ons adres te.
Geyasendorfferweo 46 3088 CX Botltrf*
18 u. 357736. RB9 ste. Kinderwagens
vanreeds
BgMßHßßMlTeleloon 010 29.08.25 of 29.55,97
Autorijsch. EUREKA kan nog af ƒ 224,-. Ook in meubeltjes H
• • ,Ha 19.00 uur 01865-1957 of 078-11**
H
enkele dagleerlingen plaat- veel voordeelkoopjes/ Resersen, ook nog plaats op auto- vering mogelijk. Goudsesinmaat Tel. 010-258080 RB9 gel39-43,Rotterdam-: R94

Rijbewijs

-

-

:

Lichtblauwe BRUIDSJA?
ml 38, mcl. hoed en te
schoenen, veel kanten'
ches.Tel. 010-767376.»
BONTMANTELS
BOi
MANTELS!! Diverse koop
Vanaf ƒ 198,-. De voorrai:
beperkt, dus komt U snel
Bontspecialisten: La Ri
Jonker Fransstraat 75 (vijl
zeventig). Rotterdam-C. I

-

T.k. Duitse HERDERPUPS m.
stamb.. +:' Harlekijnpoedeltjes, tel. 01830 22485. RB7

■

a Kleding, schoeisel.

-

■-

■

-

.

Postbus 1005 3DDO BA Rotterdam telefoon DlO 1499[

Tamme en sprekende amazo- T.k. abrikoos DWERGPOEne
grijze DEL pub 8 wkn. met stamb. lid
PAPEGAAIEN.
roodstaart-papegaaien, ara's, poedelclub en Thi-Tcu. teefje
kaketoe's, beo's enz. Vrijzit- met prima stamb. Tel. 03486
standaards, div. papegaaien1451 .•■■■•
RB7
kooien. Grootste van Neder- T.k. van part. lerse WOLFSland. Sandee, Ridderhof 12, HONDEN pups, tel. 01806
Ridderkerk.olBo4-25680."
6634.
rn ■•:■RB7
•-"'■•
.
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' : ' :V : : .'/':
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U kunt ons bellen van 9.00-21.00 uur GevJont.
Ook zaterdags, Postbus 81168, R'dam
R79

-

010-843562/853469

\

ƒ 30000,- is 96 x ƒ 488,voor eigen huisbezitters
ƒ 40000,- is 180 x ƒ 456,ƒ 55000,- is 240 x ƒ 605,-

;

Postkrediet

WfaM

-

leent u bij ons goedkoop, voor goede
-betalers nu binnen 30 minuten :
Ook
5000,- is
10000,-is
15000,- fs
20000,- is

'"

■.'-,

I
.

-

Geld Geld Geld Geld
.'

.."•'

-

-

=

-

-

_

140

-
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Neem ook zon voordelig
doorlopend postkrediet Geld nodig?
Binnen 1 dag geregeld
Lopende leningen '■"':
en los er uw lopende worden
overgenomen
Geen informatie bij .ï'"'
lening(en) mee af
werkgever.

+

-

."

UW PERSOONLIJKE FINANCIERINGSADVISEUR
Dag. van 9.00-20.00 u. Of schrijf naar Postbus
80064, Jan v. Galenstr. 311, Adam of postbus 128,
R79 SCHULDEN? Dan is de regeSpittaalstr. 53, Zutphen
ling en concentratie daarvan
op één punt ook voor u de juis+
Adv,
knt.
Fin.
;■';
„Ommoord"
te oplossing. Wendt u,zich,
sinds 1957 vele duizenBemiddelt bij pers. leningen tot ƒ 50.000,—, 2e hyp. zoals
u deden, tot het Adden
vóór
tot ƒ 100.000,—.Bergweg 1308, Rotterdam 010
voor Middenstand
652100-670598, b.g.g. 010-212534.
R79 viesbureau
en Particulieren BV, Kon. Emmalaan, 18 te Bussurn, tel.
02159 -.16903. Geen voorbeR79
handelingskosten. ■ ■

+

goedlopende leningen.
Geen kosten. Tevens doorlopende kredieten. •
Netto
0. kred. 36 mnd.' 48 mnd. 60 mnd. 96 mnd.
5000
100
184
149
128
96 b Müziekbeurs
:
10000
150
356
286
181
244
527
15000
225
359
422
265 Gitarist en drummer zoeken
20000
300
699
559
475
349 een BASSIST en een synthe30000
450
1042
832
707
518 sizerman met goede ideeën.
Oefenr.
aanw.. . r Tel.
01899-15832.
■_r J^_l
Aangeb. prachtige Steinweg
VLEUGEL ±1.75 m. lang.
Dordtselaan
d Rotterdam
4750,-.Tel. 080-226539.
;.
070 233181 : £;: ƒ-■:■
•■■■■;
..■■■■•.■-■■--: RB3
Den Haag 070 500802 , Den Bosch 073 i 28944 T.k.COSMOS FOX H 500 met
ritmebox Lesley. Te bevr. Malistr. 28. tel. 010- 865102. RB3
;,

snel geld?

Als het om geld gaat
dan geldt alleen

AMBTENAREN leningen v.d.
landelijke bemiddeling voor
12-96
ambtenaren , L.B.A.
mnd. C.C. rente,+ aflossing
ƒlO.OOO is ƒ 150 p.m; ƒ 20.000
is ƒ 300 p.m. ƒ 30.000 is ƒ 450
p.m. 2e hypotheken t/m 240
mnd. vele guldens per maand
vergoedkoper. opname
snelde terugbetaling mogelijk
geen taxatie, notaris-, afsluitkosten. Bel nu 020 997633
-.::■■:■■ R79
900916. r
AMBTENAREN opgelet, bel
via Euro Krediet R'dam voor
Uw lening. 010 824181. R79
-

-
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Direkt geld nodig?

;
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TT?fiff/l
[flfff

per
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Snel en
tel.(010)1192 00
goedkoop
Bereik
gemiddeld nummer
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bestedingen (boven de
f2.500-per maand dus) ~'■■;■' ',;.;■
geldt een opzegtermijn van
3 maanden of een rente-
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laats
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een reserveringsrekening.

.

«v

/;

'

postzegel aan:
. : |7.;;
i zonderSpaarbank
■
Rotterdam, Antwoord

-

Oennis de grootste speciaalpapegaaien in Nes Blauwkop , pap.
derland
ƒ 165, Grijze roodstaarten
ƒ .175, handtamme Amazone
pap. ƒ 650, mcl. kooi. Tamme
Edelpap.; ƒ 450. Ara's . div.
soorten kakatoe's va. ƒ 450,
Beo's ƒ 200. Tamme dwerg
pap. ƒ 45. Tamme : parkieten
Honderden kooien',
ƒlO.
100% gar. 100% Fin. Koop de
Dennis : Papegaaienspreekcassettes, en bestel de Dennis
Papegaaien krant. ■'> Dennis,
Pretoriusstraat 21; Adam. Te
bereiken met tram 9 v.a. CS.
Tel. 020 657658 Dond.av.
koopavond.
RB7
T.k. AQUARIUM, 90 x 40 x 40
cm, met alle toebeh.
tafel.
Pr.n.o.t.k. 01880 21514. RB7
In- en verkoop RASHONDEN.
TelefoonolB2o-19923 RB7
zaak van
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huwelijksuitzet belegging
m effecten -hypotheek
•'.;-::■
lasten-belastingen
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-aankoop eigen huis-:
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Uw hele saldo staat
vrijelijk tot uw beschikking
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bij de Spaarbank Rotterdam
kunt u tot een bedrag van.
f2.500-per maand vrij
:\>;
.opnemen.
Uw extra hoge rente . reserverings-1
'
blijft dus gewoon lekker
rekening

:■"

. _

rimACin* AnmtTo om gekeerd
Als u meer wilt weten
1U
vult u dan de bon even in of
Dat kan dus eigenlijk
niet eenvoudiger.
komt u langs bij één van
.: . U boekt van uw bank- .'. onze ruim 100kantoren.
of girorekening naar uw
girospaarrekening: de
'.'
.' '.
\"., '.'

:

\

En opnemen gaat
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Sparen tegen een rente
van 6%. En het aardige is,
uw geld staat toch niet vast.
Want met girosparen
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Kok: acties worden nu nog grimmiger

op
Storm van kritiek

-

,

-

diend bij de Tweedede grenzen van hun bevoegdheden

Harm van der
te overschrijden" aldus CNV-voorzitter loonmaatregel
is
een
nieuwe
Volgens
hem
Meulen.
v
>

Groenevelt:

lonen. „De rewe ingreep in de
gering houdt de vakbeweging
aan het lijntje door de loonpau-

massaal

wacht dat de acties tegen het

verzet

qNV'VOorzitter Van der Meulen maakte gisteren ook gewag

van,„wrevej" bij zijn organisaïê over. het uitblijven van regeringsvoorstellen. Het CNV, izo

ici.hij,,wil de vrijheid van onderhandelen voor de vakbewesng.zó.snel mogelijk terug. Een
eventueel loslaten van de automatische prijscompensatie, zo
kondigde hij vast aan, zal bij het
CNV op veel weerstand stuiten
.omdat die prijscompensatie
wordt gezien als een verworven
recht. Van der Meulen,. beschouwt het als „eeri ongewen-

■

ste inmenging" wanneer regering of parlement zich daarmee
jouden gaan bezighouden.
.-',
Wim Kok heeft er nog maar
„weinig vertrouwen in da,t met
de regering zaken te doen zijn

.zolang de lonen aan banden lig—
'■'•
'.'
-!«>•-■.
„-Dat blijkt wel uit de onderhandeling die we op 10 januari
hebben gevoerd" zei hij.
Öpdie dag kondigde minister
Albeda (Sociale Zaken) een
Joonpauze voor twee maanden

;

..

\

„

Arie
HEERENVEEN
Groenevelts Industriebond
FNV zal zich tot het uiterste verzetten tegen de loonmaatregel, i Plannen, voor
acties liggen klaar, zei de
vakbondsvoorzitter. zelf
gisteravond op een FNVbijeenkomst in Heerenveen.
■
■ ■-:■
•
Afkondiging van een
loonmaatregel zonder een
deugdelijk plan".'■ hoe I het
verder moet, noemde : hij
slordig: „Sommige berichten wijzen erop dat ook in
1981 niet over de lonen ge-,
praat kan worden. Alsof de
vakbeweging de schuld is
van de economische malaise. Intussen kan iedereen
doorgaan met winst ma'
ken." -

het:

-

cao-onderhandelaars in onzekerheid, "het is nu onduidelijk
waarover nog wel gepraat kan
worden."
De Raad voor Middelbaar en
Hoger Personeel (MHP) vindt
het Volstrekt onjuist' dat de regering nu al met een machtigingswet komt, terwijl oververdere ombuigingen nog niets bekend is.
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Tijdnood

Perspectieven
Groningen zal zeker baat hebben bij de uitstralingseffecten
van deze spreiding, aldus Rietkerks „En dan zijn er voor de
jeugd zeker, perspectieven." De
WD-leider' sprak | voorts over
ontsluiting van het noorden en
over een aantal projekten in het
noorden.;

Het VNO, het Verbond van
Nederlandse .;,.,; Ondernemingen,
zegt in een reactie op de loonwet
de indruk te hebben dat het ka-

VVD-fractieleiderßietkerk inßedum
sten moet doorgaan."
'$?'.££?£:■■:■';
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Er is geld te verdienen voor iedereen met een
of girorekening. Pak de pen, neem de stap.

5

i

□ Open voor mij een NMB Bonus-' y GOED

|

□ Stuur mij meer informatie over NMB
Bonus-Girosparen

■

Ikheb een Bank-ofPostgirorekening; nummer L_L_J

Girospaarrekening.'.;

ZWIJNDRECHT Atlas Copco Nederland, onderdeel van de
Zweedse Atlas-groep, heeft vorig jaar met gunstige cijfers af-

m

-

gesloten. - |j «#i^ffllidßtMSHBd
Op het gebied van compressoren en pneumatische onderdelen
werd de marktpositie versterkt
door een omzetgroei van 14 resp.
28 procent ' De;-; verkoop van
zwaar
aannemersmateriaal
bleef daarentegen sterk achter,;
wat volgens het bedrijf te wijten is aan het, uitblijven ' van
buitenlandse bouwopdrachten
voor Nederlandse aannemers.
De omzetstijging bij Atlas-Nederland, dat bezig is met' de
bouw van een vierde persluchtcentrum in Groningen, bedroeg
over 1979 in totaal 5 procent.
De omzet;' van het totale
Zweedse concern ging vorig jaar
omhoogmetlMb.
"

I

v,/:

•:•■",

Datum

■-:<:;-::■

I (bij minderjarigen moet ouder of voogd mede ondertekenen)

________

.

-

J1 NMB,afd.RetaUbanking,Anrwoordnr.l3l,
Opsturen in envelop zonder postzegel aan
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D Aankruisen wat gewenst is. ;5,; ■
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,lóoo PA Amsterdam.
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Handtekening: '___'

''

nederuandsche middenstanosbank
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DèNMB dërikt met u mee.
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.
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Wnad.dollar
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NMB :
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Engels pond.
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Beurs Amsterdam

.:

%

Handel, Industrie, enz.,

Handel, industrie, enz.

•

Vreemd geld
IBlebruari

"■-":&??'!$:

•...

: ;
-

'^;iu£*-"t-^ :

*

§

-

»

bieden
gedaan en bieden b
gedaan en laten x
laten "■
«

*

blijft

De bewindvoerders zien volgens de Industriebond FNV mogelijkheden om de weverij met
40 medewerkers voort te zetten.
Maar hun perspectief was het
ministerie van Economische Zaken niet voldoende om met geld
over de brug te komen. ~We hopen met deze bezetting te bereiken dat er vanuit de Tweede
Kamer druk op minister Van
Aardenne komt", aldus J. Maatje van de Industriebond FNV
namens het personeel.

(Van onze sociaaleconomische redactie)
ZOETERMEER
Handhaving van de koopkracht en vooral handhaving van de automatische
;,

-

prijscompensatie;

;

;

:

Als het ministerie bij zijn afwijzende reactie blijft betekent
dit dat de personeelsleden van
de weverij midden deze week
ontslag krijgen, want naar het
inzicht van de FNV is er geen
geld meer om de lonen uit te betalen en moet er faillissement
worden aangevraagd. Ook de 18
mensen, die bij de verkoopafdeling van de Bontweverij in Goor
werken en de '10 medewerkers
van ,de holding Nederlandse
Bontweverij in Enschede, zouden dan op straat komen. te

zijn

eisen die overeind zullen
blijven. „Wij zijn niet ongenegen te kijken in hoeverre er wijzigingen kunnen optreden in bestaande arbeidsvoorwaarden,
maar de prijs-compensatie valt daar niet onder",
aldus David Rijkse van de
Industriebond FNV gisteravond nadat de CAOonderhandelingen met de
werkgevers in de metaal
geschorst waren tot van.■'.-■ ;.;;.:•:-••■■.•; ;
daag.;: .
:

VOOR ATLAS

n
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De sleepzuiger Henares en de
cutterzuiger Vecht zijn betrokken bij baggerwerken in Frans
Guyana en Tripoli in Libië. Verder zijn er nog wat projekten in
Engeland en Zeeuws-Vlaanderen onder handen.

\

_
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Prijscompensatie

*"

»

(Groningen): „De spreiding van rijksdien-

Bos Kalis: BONDEN IN METAAL:
orders voor
83 miljoen

PAPENDRECHT
De Bos
Kalis Westminstergroep te Papendrecht (baggeren, pijpleidingen en bouw) heeft in de afingelopen weken voor ƒB3 miljoen
aan orders verworven. Een van
die opdrachten is een baggerproject! in het Franse Cherbourg, waarvoor de cutterzuiger
Oranje is ingezet *

\

SLAGHAREN De fabriek van de Nederlandse
Bontweverij in Slagharen
is maandagavond door
het personeel bezet. De 70
medewerkers willen met
deze actie de rijksoverheid dwingen geld te geven om het bedrijf (waarvoor uitstel van betaling
is gevraagd) tijd te geven
voor het ontwikkelen van
een plan om in afgeslankte vorm door te gaan.
-

•

(Van onze soc.-econ. redac-

-

Werknemers
bezetten
weverij

w

„"

f

roep aan bij de Sociaal-Economische Raad.
. Gebrek aan deskundigheid en
ervaring bij de betrokken ORleden wordt door de Delf tse onderzoekers als een van de belangrijkste oorzaken genoemd
van het geringe gebruik van
rechten- bij commissarisbenoemingen. Van de ruim 100 onderzochte j grote .vennootschappen
bleek meer dan de helft van de
OR-leden voor het eerst in die
raad te zitten.
De pas afgestudeerde onderzoekers signaleren een; tekort
aan scholing en tijd. Maar een
kwart van de OR-leden heeft
een' cursus gevolgd waarin de
structuurwet aan de orde komt,
de wet die dergelijke zaken regelt-,De vakbeweging ontplooit te
weinig; ondersteunende activiteiten voor de OR-leden. En ondernemingsraden , hebben zelf
moeite een commissaris te vinden als er een vacature ontstaat
■' , Uit een enquête blijkt dat de
ondernemingsraden weinig inzicht hebben in het doen en laten van raden van commissarissen. Bijna de helft weet nooit
wat de commissarissen bespreken. Ook een reden waarom ondernemingsraden zich zo weinig
laten horen is, dat bijna de helft
van de benoemingen een herbenoeming betreft van een zittende commissaris.

Steun geëist

-Volgens Rietkerk zal de : VVD
de regering zeker houden aan de
verhuizing van een deel van de
centrale directief van de | PTT.
Volgens -de WD-fractieleider
kunnen de vacatures die in deze
dienst ontstaan doordat Haagse
ambtenaren niet meewillen, direkt worden opgevuld doorGro
ningers ï;iï'ïxo.4? y~ï'ï-'''J' '

Waar krijgt u een hogere rente tegen dezelfde voorwaar
den
op een direct opvraagbare spaarrekening. leder- B
\
\
M
0*
met
f
|j VJSÊÈ een
Ma
een bank- of girorekening kan een Bonus- .
Girospaarrekening
openea
,H
M&lÊkm
<fll
s
alleen d.m.v. bankgjrr>over-; m
opnemen
Storten
erï
y_P W V|||
m.
boekingen. 2% Retourrente over opgenomen bedragen H
■V
WÈËÊÊËÊÈZMSÊÊÊÊÊÊÊÊÈÊIÈÈM Eerste inleg ten minste f 100.- {.
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hebben

de ondernemingsraden bezwaar
gemaakt | tegen ; een ] kandidaat
van de raad van commissarissen. In de meeste gevallen werd
en wordt het conflict intern opgelost ;In maar twee | gevallen,
bij NSEM en Smit Internationale (Lanser), tekende de OR be-
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De hoogsterente
ï voor spaarders diebungeld niet
echt vast willen zetten.
■

4;ln maar,7 bedrijven

;
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„Groningen
BEDUM
in het bijzonder, en het
noorden in het algemeen,
moeten in de toekomst
vestigingsgebieden.'; worden voor nieuwe rijksdiensten." Dat zei VVDfractieleider mr. ; K. Rietkerk gisteravond op ) een
partijbijeenkomst;■ in het
Noordgroningse Bedum.

De CPN meent dat met de nu
ingediende loonwet de regeringspolitiek wat betreft lonen,
uitkeringen enl. voorzieningen
"bankroet", is. Voor een daadwerkelijke crisisbestrijding is
meer oog nodig voor de eisen en
rechten van de werkenden, aldus de CPN. Volgens de PvdAfractie in de Tweede Kamer is
de . loonwet "zwaaien met
machtsmiddelen", wat volgens
die partij niet kan worden gerechtvaardigd door de onmacht
v
van de regering zelf.
Het. vragen : van een.. blanco
volmacht ■om eenzijdig in te
grijpen in de lonen zonder één
concrete maatregel over de oplopende inflatie of de werkloosheid maakt volgens de PydAfractie het kabinetsbeleid .'volstrekt ongeloofwaardig. De
fractie vindt het indienen.van
een tijdelijke, .wijziging van de
loonwet met een open einddatum 'ongehoord. Volgens de
PvdA vraagt het kabinet daarmee in feite machtiging ;om
minstens twee jaar de lqnen en
arbeidsvoorwaarden bij wet \ te.
regelen. „En dat is onaanvaardbaar", aldus de PvdA

af nadat bleek dat de FNV voor
dit jaar vasthield aan een looneis van twee procent Het Nederlands . Christelijk Werkger
versverbond (NCW) heeft ai
evenmin behoefte aan vergaande bevoegdheden van de overheid wat betreft de lonen, "om
principiële en~ praktische redenen". , Volgens:. de christelijke
werkgevers gaat het er in de allereerste- plaats om "dat de
overheid haar financiën zodanig
in orde brengt, dat normale
ca.o.-onderhandelingen kunnen
plaatsvinden.":.

Nederland zou dan • wel
bereid moeten zijn daaraan
meë te" betalen.; Minister
Nabi blijft:. tot ' morgenavond. ■.-.■•■ v:.\v .'■ ■

(Van onze soc-ecoh.
redactie) ::
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Dat blijkt uit een onderzoek
waarop drie mensen van de interfaculteit ;" bedrijfskunde in
Delft dezer dagen zijn afgestudeerd. De onderzoekers, A. Leyten, M. van Lerit en R. Niezen,
kwamen tot de ontdekking dat
van 106 vacatures in verschillenderaden van commissarissen
er in 30 gevallen een voordracht
is i gemaakt door een ondernemingsraad.
,
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Wrevel

(Van onze soc."econ. redactie)
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mond, zich nu „vanaf de basis"
zullen uitbreiden en alleen nog
grimmiger zullen worden.
Kok voelt er weinig voor om
in dit stadium met regering en
werkgevers om de tafel te gaan
zitten. Ten eerste wil de vakbeweging volgens hem in vrijheid
tweede
onderhandelen en ten
moet de regering maar eens
goed haar huiswerk doen, zei
hij. Hij doelde daarmee op het
feit dat nog altijd wordt gewacht op de resultaten van de
kabinetsbesprekingen over het
nieuwe bezuinigingsprogramma.
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Agt, gisteren begonnen in Rijn-

::":

oliemaatschappij v Sonatrach, zou willen afzien. De
Algerijnen zouden het gas
liever via een pijpleiding
naar Europa willen vervoe-

overind

van de regering-Van

staats-,

met de Algerijnse

Rietkerk: meer rijksdiensten naar noorden

..'.

'

loonbeleid

'

DELFT Ondernemingsraden maken maar weinig
gebruik van hun recht commissarissen aan te bevelen
of af te raden als die moeten worden benoemd. Maar 5
percent van alle commissarissen in Nederland is voorgedragen door ondernemingsraden.
j..r»
-

;

Volgens ir. Ter Hart, voorzitter van de. vereniging voor de
metaal- en electrotechnische industrie FME;; (werkgevers), is
zijn groepering gisteren tijdens
de -eerste \-onderhandelingen
over ■de nieuwe CAO op het
standpunt blijven staan dat verbetering van arbeidsvoorwaarden alleen kan als daarvoor andere onderdelen worden;. ingeruild. Dit volgens Ter Hart 'om
de loonkosten per eenheid produkt niet verder te laten stijgen
:

staan.

Gisteren is in het gebouw van de metaalwerkgevers
in Zaetermeerhet overleg begonnen over een nieuwe
metaal-CAO. FME-voorzitter.Ter Hart (rechts) begroet
onderhandelaar David: Rijkse van de Industriebond
fnv.
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K te willen verlengen." Hij ver-

(Van onze soc-econ, redactie)

Al langer doen geruchten
de ronde dat Algerije van
de leveranties, van vloeibaar aardgas 1 aan Nederland, waarvoor ~, indertijd
een contract is afgesloten
;',-

van:

,

FNV-voorzitter Wim Kok zei
woedend" te zijn over de nieu-
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dreigen steeds meer
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Dat is het loon voor het kabinet-Van Agt, nu het gisheeft ingeteren een nieuwe „inkomens-knevelwet"
Kamer, „Regering en parlement
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Definitieve voorstellerr
over inkomenspolitiek, aldus de
drie ministers gisteren, zijn pas
na halverwege dit jaar te verwachten: als het advies van de
SER over een een raamwet op
de inkomensvorming er is. : .
■ De wet op de loonvorming, die
de ministers met plannen .van
gisteren, nu ■ gewijzigd willen
zien dateert van 1970. De om-:
streden 1 wet •■' (KNOM);
de
hand van de,toenmalige ARPminister ; van sociale • zaken,
Roolvihk/ S^wSSSS^flSSSliSlii

ling.

weinigbij
benoemingen

SCHIPHOL
Belkacem
Nabi, de minister van energie van Algerije, is gisteren
■ in
' ons land: aangekomen.
i Hij is hier om met minister
Van Aardenne van Ecoriomische Zaken te onderhan-*
delen over dé Algerijnse
aardgasleveranties: De Algerijnse minister wilde bij
aankomst op de luchthaven
•
niet veel zeggen.

■

Kritiek
DEN HAAG/UTRECHT/ROTTERDAM
maar
ook in
werknemerskringen
alleen
in
niet
alom:
,jje van werkgevers, plus bij een aantal politieke par-

absoluut niet noodzakelijk."

-Het wetsontwerp voorziet in
het aflopen van de huidige loonpauze op een voor alle arbeidsverhoudingen gelijk tijdstip,
maar uiterlijk 12 april a.s. Dat is
een maand later dan aanvankelijk de bedoeling was. Minister
AJbeda kan dat, latere tijdstip
zelf bepalen wanneer hij meent
daartoe aanleiding te zien:;
.., Het gisteren ingediende ontwerp verschaft de; betrokken
ministers volgens latere uitleg
. instrumenten"; voor
een greep op de loonontwikke-

binet-Van Agt zich door de tijdnood waarin het zelf is geraakt
heeft laten verleiden "tot twee
stappen tegelijk". Het VNO wil
dat, een eventuele '.■ verlenging
van de loonpauze en een loonmaatregel (het kader waarbinnen de sociale partners tenslotte
het arbeidsvoorwaardenbeleid
moeten voeren) worden ontkoppeld.:. ■
■-■>■.
De. werkgeversorganisatie
zegt het te 'betreuren' dat het
kabinet de beleidsplannen voor
dit jaar nog altijd niet heeft afgerond. Dit zo zijnde zouden we
begrip hebben voor een beperkte verlenging van de loonpauze
en , voor een wijziging , van de
loonwet die dat beoogt, maar het
nu ingediende,. wetsontwerp
gaat veel verder, aldus het VNO.
Het Koninklijk ;<; Nederlands
Ondernemers Verbond (KNOV)
voorziet bij verlenging van de
huidige loonpauze grote problemen. Volgens het KNOV brengt

OR roert zich

Nederland

'loon-knevelwetje'
(Van onze sociaal-economische redactie)

Commissarissen:

Algerijnse
minister in

en een verbetering van de con-

currentiepositie mogelijk te maken.'
De< metaal-werkgevers hebben daarbij ook de handhaving
van de prijscompensatie ter discussie gesteld. Op het cruciale
punt van het inruilprincipe, aldus Ter Hart, zijn vervolgens de
onderhandelingen geschorste
Volgens Ter Hart zijn de loonkosten per eenheid produkt in
de metaalsector sinds begin dit
jaar met vijf procent gestegen.
Inwilliging yan de eisen van de
Industriebondr FNV komt volgens hem meer op een loonkostenstijging van 21 procent. FNVer Rijkse noemde dat „kretelogie".'- De vakbondsohderhandelaar noemde zelf een getal van
„tussen de zeven en acht procent", inclusief de vijf procent
stijging.'
, Werkgevers noch werknemers

in de metaal zien overigens in
een loonpauze of loonmaatregel
een belemmering om met elkaar
aan tafel te gaan zitten. „Er zijn
genoeg belangrijke dingen te

'&?&::'

bespreken" aldus werkgeversvoorzitter Ter Hart.
De onderhandelingen worden
vandaag en eventueel nog mor-,
gen voortgezet

.
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„Dan wordt het de hoogste
tijd dat de Twentse textiel in
zijn geheel duidelijk laat blijken dat ze niet gediend is van de
koude sanering zoals. Van Aardenne die voorstaat", zo stelt
vakbondsman Maatje.*»^»
Fibrotex/Eurocover, met 400
man de grootste dochteronderneming van de Bontweverij in
Enschede, is zoalsbekend buiten
het uitstel van betaling gehouden en heeft wel overheidsgeld
(drie miljoen gulden) gekregen

om het hoofd boven water te
:;£pï
houden.
.:,

IMP'ers verdienen te veel
(Van onze '■'
parlementsredactie)
'

MedewerDEN HAAG
kers aan Instituten voor Multidisciplinaire Psychotherapie
verdienen veel ; tê véél. Daar
moet nodig een; afbouwrege'„■"■..' • ■"■'
ling voor komen. Veder-Smit
I Staatssecretaris
(Volksgezondheid) vindt*'deze
situatie <';,niet. acceptabel", zo
blijkt | uit i haar antwoord op
vragen uit de Tweede Kamer.
De < staatssecretaris heeft de
werkgeversvereniging Ambu-

s

•'

•

lante . . Geestelijke Gezondheidszorg (AGGZ) inmiddels
al laten weten dat in de komende cao een afbouwregeling moet staan. Gezien hun
specifieke deskundigheid mogen IMP-medewerkers : van
haar wel iets meer verdienen
dan wat de cao-schalen aangeven, t

-Bijna-alle IMP-medewerkers blijken ; tè - zijn ingeschaald in de hoogste salarisschaal van i psychiater. Dat
komt neer op een inkomen
:

van (maximaal) tienduizend
gulden per maand. Behalve
psychiaters werken op IMP's
'ook psychologen en maatschappelijk werkers. Met na-,
me de psychiaters van deze
instituten verdienen volgens
mevrouw
Veder , dikwijls
meer dan wat hun' salarisschalen aangeven. Dat is de
Ziekenfondsraad ook»gebleken uit begrotingsramingen
voor dit jaar. Een uitzondering geldt voor administratief
personeel en voor een gering
aantal hulpverleners. ■
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Het lekkere stel van mevrouw\toegindewey
"Het aardige is namelijk dat mijn man
juist helemaal geen ochtendmens is.
En toch drinken we koffie uit ditwakkere servies?
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HetlekkerestelvanOtto.
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Ik vroeg de winkeljunrouw om een mooi servies
• ' .en toen gaf ze me dit.Mooi hè?"
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Het lekkere std van Opoeßakma.
"Uzult het misscWmsentimented vinden,
maar al vanaf ons trouwen gebruik ik altijd
het k)pje van mijn man, en omgekeerd:
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"We hebben dit servies gekocht •';,-' '.
omdatVons aan de Provence doet denken.
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Het lekkere std van dekolonel b.&
"Een kiffiemok moet schoon en heel zijn, punt uit
Maar zoaku ziet dentó de Monelse daar genuanceerderaa
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Het lekkere std van jiinrouwMedema.
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Het lekkere stel van de keurige mevrouw
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