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ners
uit de Jan
Krui jff straat in Rotterdam-West :^ . zijn
vannacht uit hun wo;

OGEM: groot verlies

:

Poristi van
drs.

ontdekt. Het; duurde

druk van acht atmos-*
f eer op stond werd
afgesloten. : v-;."v, Rond
twee uur vannacht
konden de bewoners
die in een clubhuis
waren ondergebracht
weer naar huis.

Boersma
-

Meubelfabriek
toonaangevend in eiken

ning te verlenen.

af te wijzen.
Tegen het plan is
een groot aantal bezwaarschriften j ingediend na een publicatie in ; de 1 gemeentelijke Stadskrant. Eerder | hadden Roterodamum
en Bond Heemschut
zich. al tegen ver-::;•;
klaard. .

Wethouder Mentink, die grote beheeft
wondering
voor het uitbreidingsplan van architect prof. Quist,
constateerde dat de
bevolking : niet ] bereid is i dit plan te
aanvaarden, t Daarom zal hij B en W
adviseren het plan

Direct werd groot alarm geen. brandweer
besloten de bewoners van vijftig
woningen te evacueren: Een geluidswagen van de politie reed
in dè wijk Tussendijken rond en
waarschuwde vOorhet gebruik
van vuur. De politie zette de hele wijk af. ■_~'■■■ -:
Enkele: bussen van;de.RET
werden ingezet'om dé uit hun

hielden hem vast en brandden
zijn hoofd en gezicht met een
snijbrander. Hij schreeuwde het
uit. Ik kon mijn ogen niet geloven, het was een nachtmerrie",
aldus Babcock;
- Cipier Fred Herrera zei: „Van
sommigen is het gezicht helemaal weg". Senator Ben Altami-'
rano van New Mexico vertelde
een zwarte gevangene te hebben
gezien, wiens' hoofd was afgekapt en l tussen de benen - gepropt. Een ander was een arm
afgehouwen voor hij uit een bo.'
venraam werd gegooid.
Een officier van de Nationale
Garde, Alfred Ortiz, hielp 22 lij-

terd.
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Gevangenisfunctionarissen
verklaarden datde opstandelingen, '~ die aanvankelijk alleen
een verbetering van de
omstandigheden eisten, in de directiebureaus vertrouwelijke
documenten hadden gevonden
met daarin de namen van de inf ormanterï onder - de.' gevangenen. Dat was het moment waarop het bloedbad begon.- •
i
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verlopen
een,i' rampzalig
transport via Schiphol. Daar
kwamen in de nazomer van
'het vorige jaar ruim 200 in
piepkleine kistjes gepropte
Java-aapjes meer dood dan
.?/;
I levend aan. ,'.*■'
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Indonesië
tijd bekend
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J voornaamstestaat
;.—

al geruime
de
exporteurs van
merendeels voor laborato-

'

:

graden.
''

"ebr.

■'

.

7 :''./

zon
-op onder
oai3 . 1732

V

:.

;',

>

■»"•-"'t

-op ónder
23.21 ; 10.25

-

BEL 010-14.74.00

voor direktë bezorging
ma.t/m vr. .-van 16.30-19.00 uur
zaterdag
van: 9.00 -16.00 uur
..

Voorinformatie over "adreswijziging.

~'

betaling, .vakantieadres

kunt u bellen van 8.00 tot 16.30
op maandag . tot. en, met
vrijdag.r r . .:;■:':.;;',,' ;^-,^;'V';3';

uur.

NEW. VORK/MOSKOU

-Na

felle protesten uit de SowjetUnie is vanmorgen het j Russische vliegtuig i vertrokken: dat
ruim 24 uur op Kennedy-airport
bij New Vork heeft gestaan wegens een boycot van het Amerikaanse grondpersoneel. " •
Het".-; Russische \ persbureau
Tass had gisteren de Amerikaanse autoriteiten beschuldied
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De Russische dissidentenleider en natuurkundige AndreiSacharow zit hier samen met zijn vrouw Jelend
Bonner in hun appartement in Gorki. Gorki is dé stad
waar Sacharow naar verbannen is omdat hij in Moskou
„te lastig" werd. Intussen is Sacharow anoniem met de
'\'.rV
doodbedreigdï
;
©Zie verder pagina 7.

Het toestel, een Iljoesjin' 62
van de Russische maatschappij
Aeroflot,' landde zondag in New
Vork om door te vliegen naar

Washington.
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Ess isa
Stuur Het Vnje Volk naan

-
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van een „grove,provocatie". In
New Vork weigerde het georganiseerde grondpersoneel" het
toestel af te handelen wegens de
Russische inval inAfghanistan.
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DEN HAAG,'f De bijzondere
strafkamer van de rechtbank te
Rotterdam' moet de vervolging
van Pieter Menten (80) voor oorlogsmisaden weer opnemen. De
Hoge Raad heeft j dinsdag . beschikt dat het besluit: van de
rechtbank op 24 september om
de zaak tegen Menten te schorsen wegens; diens slechte gezondheid onvoldoende' gronden
bevatte. Het openbaar ministe-
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De rechtbank oordeelde aan
de hand van artikel 16 van het
wetboek van strafvordering dat
de zaak moest worden geschorst,
omdat Menten in een zo slechte
psychische toestand is' dat • hij
zich niet behoorlijk kan verde-

digen.
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Soort abonnement: D kwartaal o jaar
Bovendien ontvangt hij/zij Het Vrije Volk eerst nog 2 weken
11 gratis. Als beloning stuurt u die mooie, exklusieve handdoek
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rie had tegen het schorsingsbesluit van de rechtbank beroep
aangetekend.-'
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zonder,
envelop
[1 Stuurt udè bon, volledig ingevuld, in een open
''
postzegel aan: Het Vrije Volk, Antwoordnummer 1579, :\
?■'■ :■ "Mf. K ' ' \,,;.,
B '3000 VB Rotterdam.. \'■ '
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Veel bewolking en een enkele
regenbui, in het noorden van het
land mogelijk sneeuw. Tot matig afnemende wind uit noordwest tot noordoost. Minimumtemperaturen van 5 graden in
het zuidwesten tot dicht bij het
vriespunt in het hoorden. Middagtempera tuur ■ omstreeks : 4

;

:
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HËTWRIJEVQLK

Alstublieft. Vooru. Van Het ', -Tenminste, als u ons 'n nieuwe
Vrije Volk. 'n Mooie, lekker . abonnee bezorgt Kom, u weet
\
vastwel iemand. Misschien
rulle en bovendien zeer.
exklusieve badhanddoek. . bent u zelf nog geenabonnee.
Laat u toch zeker gewoon
Met dèlOOjarige Rotter-iemand anders (die dat
damse Willemsbrug erop
■
61 is) uw naam ; .
afgebeeld. Zomaar.
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\ Bij het apentransport van- •
uit Indonesië in de afgelopen./
zomer draaide het om diertjes die met tien.tot vijftien
stuks tegelijk in kistjes van I
80 bij 50 bij 50 centimeter za- IJ
ten. Omdat de kistjes een af- j
schuwelijke stank verspreid- i;|
den werden s
enkele ge-, tl
opend. De meeste apen die Ij
daar in zaten bleken dood. .'■. ..'. H

eeïi'-'nieuwe'abonnee...

j
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RUS VLIEGT TERUG Toch proces Menten
:

Het
Weer
Buien

ABONNEE-SERVICE
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De Zweedse Kajs Ahlstrand is
met haar 20 jaar de jongste predikant van haar land. Zij begon
haar theologische studie toen ze
16 was en nog op de middelbare
school zat. In de .Zweedse
(staats)kerk geldt, J dat j men 23
jaar moet zijn om het-beroep
van predikant te mogen
nen, maar voorsdominee Kajs is
wn uitzondering gemaakt. V-»

Zie verder pagina 3
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Fabriekstoonzalen
Nergens
'Industriegebouw, Goudsesingel 66, R'dam. Tel. 010 12.64.61

maar"'.
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ROTTERDAM
De Rotterdamse officier van Justitie heeft
duizend gulden boete geëist tegen het VVD-Kamerlid Joekes.
Joekes wdeed in maart 1978, tijdens de bezetting van het Provinciehuis in Assen, de suggestie dat de regering alle jonge
Zuidmolukkers de volgende
keer i maar uit het land moest
zetten. De officier vond dat Joekes aanzette tot discriminatie.
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Predikante
van 20 jaar
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Tegen Joekes
boete geëist
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"verslaggevers) ■'
AMSTERDAM De Indonesische regering heeft een
uitvoerverbod voor apen afgekondigd. Aanleiding ' tot
deze maatregel is onder meer

Zie ook pagina 13

bankstellen, slaapbanken enz.,
i Uitwandmeubelen,
voorraad te leveren.
zon keus.

worden' verleend door. het
van CRM,
ministerie'
bij dat departement heeft <
' men slechts zicht op het
tal ontheffingen (vorig jaar
'enkele duizenden), en niet op 1
de soorten en aantallen dieren waar het om gaat

:

riumproeven
bestemde
apen. Andere belangrijke leveranciers waren tot voor
kort Maleisië, jde Philippijnen en India. Ook India
heeft echter de uitvoer gestaakt. ,Of de Indonesische
uitvoerstop een definitief'
karakter heeft staat nog niet
vast' Indonesië zou dit jaar
in totaal 25.000 apen exportevoornamelijk naar Jaren
pan, de V.S. en Zweden..
In' Nederland is, voor, het
door- of invoeren van apen
een ontheffing nodig, omdat
deze dieren bescherming genieten op grond van de Wet
Bedreigde Uitheemse Diersoorten. De ontheffingen
—

©

maar.

Indonesië stopt uitvoer apen
(Van een onzer

"

hun slaap gehaalde kinderen en
sommige bewoners ' stapten in
hun pyjama de bus in. Anderen
hadden inderhaast een paar kleren aangetrokken. Het onheilspellende geluid van het wegspuitende gas maakte velen
angstig. Ook de GG en GD werd
ingeschakeld om. mensen . die
slecht tèr been waren te vervoe.
,i
ren! .'.-.';. .■'.'■
Bij aankomst in het clubhuis!
waar de mensen op koffie werden onthaald was de spanning
snel verdwenen.-Ruim eén uur
nadat de lekke leiding was afgesloten mochten de bewoners
weer naar huis.

ken te bergen. Over één van de
doden zei hij: „Er stak een staaf
in zijn hoofd. van het ene oor
naar het andere. Hij zat er nog
in;toen.wij het'lichaam weghaalden".': Ortiz verklaarde dat
veel doden eerst waren gefol-

■
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;

weest van de foltering van een
gevangene, j ~Vier of vijf man

. '
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woningen, gehaalde bewoners
ngar het clubhuis „Activitas" in
de Visserijstraat te rijden. Uit

Sacharows in Gorki

■

■■ '.
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slagen en politie
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Een gevolg van de uitspraak is dat Feyenoord
| morgenmiddag
niet, in
| Bfeda höéftdanié treden.
\
Wanneer de resterende 27
\ minuten wel worden ge\ speeld staat nog niet vast
\ Het is mogelijk datde tusi senstand van 2-2 als eind1 stand wordt aangemerkt.
| De KNVB heeft het recht
; daartoe als de uitslag niet
■\ run invloed is op de.eind,.•*,■. <■
rangschikking.
NAC-Feyenoord
j Nu
\ voorlopig van de baan is,
speelt Feyenoord vanavond om half acht in
i Waalwijk een oefenwedj strijd tegen RKC.

I

Groot alarm

■

ROTTERDAM
De
Laurenskerk
moet niet, worden
uitgebreid met kubusvormige ~ aanbouwsels, vindt een
kleine meerderheid
van •de gemeenteraadcommissie 'frS-i
Ruimtelijke, Ordening. Zij adviseerde
B en W, vanmorgen
geen bouwvergun-

• '■•
,

i
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Laurenskerks
;-

Gruwelijkemoirnde
gevangenisFé Sant

I

f Tegen twaalf uur werd het lek
door bewoner Meerman uit de
Jan Kruijffstraat ontdekt, doordat hij een sissend geluid in het
wegdek{ hoorde.' Een' gewaarT^ch.vw^e..monteur^yap;-heJti GEB'*
constateerde dat er •èèn' lek iri
een ■ hoofdleiding zat, dat alkmaar groter werd. Het gas spoot
er in nevelwolken uit omhoog. ':\

.

straatAls gevolg vaneen lek in de gasleiding moesten
de bewoners hun huizen verlaten.
■•.- '■■:<•;%'•{.%■<::. .:.■'■',
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SANTÉ FE
Een groot aantal
gevangenen is tijdens het oproer
in de gevangenis van Santa Fé
in de VS op beestachtige wijze
door mede-gevangenen vermoord. Het dodental van het
opoer is inmiddels tot 39 opgelopen, terwijl 15 anderen nog wpr;..:•';
denvermist.
'Een executiepeloton van zeven opstandige gedetineerden
heeft met snijbranders en bijlen
wraak genomen op „verklikkers". „Ik zag ze een vent met
snijbranders de ogen uitbranden," vertelde een gevangene
aan verslaggevers. Een secretaresse, Margaret Babcok, zei van
buiten' de gevangenis met een
verrekijker getuige te zijn ge-

tuchtcommissie en . de
commissie van beroep van
| de KNVB is de president
\ van.
de ■ rechtbank
te
j Utrecht, prof. mr. F. J. A.
' van Dijk tot de conclusie
\ gekomen dat NAC geen
ernstige schuld heeft aan
de gebeurtenissen op 6 ok\ tober 1979, toen grensrechj ter Matena door een uit
i het publiek geworpen asbak toerd getroffen en
scheidsrechter Severen de
i wedstrijd staakte.

;

woner
van
Kruijf fstraat

;

In tegenstelling tot de

|

hoefde dat niet ontruimd

;

;•

quenties hebben".

te worden," aldus een be-

ober

De raad van bestuur heeft intussen erkend dat het OGEM
allesbehalve voor de wind gaat. Het nettoverlies over 1979
zal vermoedelijk 10 tot 15 miljoen gulden bedragen.. Nog
maar kortgeleden werd gezegd, dat er. over dat jaar op een
winst van 25 tot 30 miljoen gulden kón worden gerekend;*^
De slechte resultaten vormen
extra kosten voor enkele Euroeen van de belangrijkste redepese vastgoedprojecten, met nanen van het vertrek van drs. B.
me voor het Atlantic House in
J. Udink als voorzitter van de
: ..•:;,..
Antwerpen.
;
raad van bestuur. Aanvankelijk
Over de problemen in de top
taten ook de oud-CDA-politici
van OGEM wil het concern nog
Boersma (die de bouwpoot leidt)
geen nadere mededelingen doen.
en Hannie van Leeuwen (direcOok de_ leden van de Centrale
teur Sociale Zaken) op de wip.
" zwijgen
Ondernemingsraad
De raad van bestuur zegt dat
Geruchten • dat
vooralsnog.
de verliezen vooral worden verUdink bij zijn vertrek een gouoorzaakt door de politieke situaden handdruk van 1,5 miljoen
tie in het Midden-Oosten. Met
gulden krijgt, wil men niet bename de revolutie in Iran heeft
, k U
vestigen.
het bedrijf veel geld gekost.
Daarnaast zit het concern met
Zie
ook
pagina 4 FOCUS
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„Het was een angstig en
spannend gezicht. Je zag
de gaswolken uit het lek
spuiten. Wanneer er ook
maar één lucifer was afges.treken dan was de hele
straat de lucht in gegaan.
Vlak naast de plaats van
het lek j is een groot bejaardencentrum. Omdat
.de wind vrij gunstig was

sociaal-economische redactie)

■

,een

de leiding waar

ROTTERDAM
Oud-minister. drs. Jaap Boersma
blijft waarschijnlijk in de top van het OGEM-concern
zitten. De raad van commissarissen zou, behalve topman Udink, ook \ hem op een zijspoor willen zetten,
maar de Centrale Ondernemingsraad van OGEM zou
Haar een stokje voor hebben gestoken.

:

Van onze sportredactie ■..':
ROTTERDAM •'-'.' De
KNVB legt zich niet neer
bij \de uitspraak van de
president van de rechtbank te Utrecht, dat het
restant van de wedstrijd
NAC-Feyenoord (2-2) mét
publiek moet worden uitgespeeld. De voetbalbond
zal ■ vrijwel zéker beroep
aantekenen bij het gerechtshof te Amsterdam.
„Er is van buitenaf ingegrepen, in de interne
van
rechtspraak
de
KNVB", aldus sectievoorzitter mr. Eric Villé, „en
dat kan vergaande conse-

ruim een uur voordat

lijktgerd
(Van onze

ningen • gehaald, nadat in! een gasleiding
een -énorm - lek| was

:

Dinsdag 5 februari 1980

rotterdam
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Havenbedrijf

ROTTERDAM Voor het opknappen en beter huisvesten van de clubhuizen De Westerpoort, Kameleon,
het Trefcentrum en het Jongerencentrum Zuid is extra geld nodig waarover de commissie Onderwijs,
Jeugd en Vormingswerk alleen kan beschikken door
op andere activiteiten te beknibbelen. Dat ■, vindt de
commissie Financiën, die gisteren op het stadhuis ten
aanschouwe van tientallen clubhuismensen het tekort
.■",'"'
behandelde.

nar

-

kantoorgebouw gevestigd' zou
kunnen worden.
. Maar gezien de haast die nu
geboden is, wordt geprobeerd
kantoorbebouwing aan,te sluiten bij het nieuwe museum (aan
de stadszijde van de Leuvehaven).. v^h^p^l^ppi
Mogelijk wordt ook het ministerie van Verkeer en Waterstaat
betrokken bij deze kantorenbouwplannen. Het directoraatgeneraal maritieme zaken, een
nieuwe afdeling van het ministie met taken op het gebied van
loodswezen en havenbeheer, wil
zich vestigen in Rotterdam. Dit
lijkt fraai te combineren met de
verhuisplannen van het Haven.

ROTTERDAM -Bij de plannenmakerij voor het
nieuwe Maritiem Museum aan dé Leuvehaven wordt
overwogen ook kantoorruimte voor het Gemeentelijk
Havenbedrijf te bouwen.
Het Havenbedrijf, dat in 1977 samen met een aantal
andere gemeentelijke diensten en bedrijven verhuisde
naar het Europoint-complex (Marconiplein), heeft al te
kampen met ruimtegebrek. Dat hebben ook andere
diensten, met name Gemeentewerken, met wie het Havenbedrijf één complete Europoint-toren deelt.
Het ziet er naar uit dat het
Havenbedrijf vóór 1984 zal moeten verhuizen. Een aantal jaren

Op

geleden is al eens het oog gevallen op de rivierzijde van de
Leuvehaven, waar een eigen

weg

~

In.totaal 130.000' gulden is er
tekort Het Trefcentrum dat
vroeger in de Jaminfabriek.

maar nu in een pand in de Westersingel zit, komt 40.480 gulden
tekort, Buurthuis Kameleon

goeD Postma

41.318, gulden. De Westerpoort,

die zou verhuizen naar een land
Heemraadssingel 20.000
guldenen tenslotte. het jongerencentrum Zuid 28.202 gulden.
Het tekort is een gevolg van
het niet tijdig realiseren van alle opknapbeurten die vorig jaar
zijn gestart. Op • 1 januari dit
jaar had alles gereed moeten
zijn, om een volledige rijkssubsidie te kunnen krijgen.
Nu dit niet het geval is, zal de
gemeente de extra kosten moe,
ten betalen.

'Wat een giller'

aan' de

:'Een goede vriendin van '
«Ar mij vertelde mij onlangs
dit waar gebeurde ver- ,
haal. Connie: „Kom ik
's avonds laat uit Film Inter- '
national in de Rotterdamse ,'■'
Gouvernestraat Wil ik via de
Nieuwe Binnenweg naar de .
Westblaak lopen omdat daar
mijn auto stond geparkeerd.
Word ik bij een van die poortjes, bij dat nieuwe winkel- ;
centrum op de Binnenweg,
plotseling door een mannenstem aangesproken: „Zeg, juffrouw, wacht u eens even. Ik moet u dringend iets vertel-

."

>

Ook B&W verrast door advertentie
(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM
Ook
op het stadhuis heeft men
de wenkbrauwen gefronst toen op oudejaarsavond in NRC-Handelsblad weer een paginagrote advertentie stond van
-

het Rotterdamse bedrijfsleven. Dat blijkt uit het
antwoord van B en W op
vragen van- het "PvdA-'
raadslid Ruud ; van Mid-

delkoop. i^pggËÊË
De advertentie was een
vervolg op een serie die

naar de overkant
bedrijf.

Jim

'

wil
Leuvehaven
(Van een onzer verslaggevers)

STuk Redactie

Clubhuizen komen
ƒ 130.000 tekort

ruim een jaar eerder
werd geplaatst en waarin
het; bedrijfsleven

kriti-

Beetgepakt

donker was", vervolgt Connie,
„en al drie uur 's nachts, liep |
ik snel door. Ik durfde niet
eens om te kijken.
Die stem bleef me echter volgen: „Juffrouw, luistert u nou
even. U hoeft niet bang te
zijn, ik bedoel het goed met
u!" .
Op een plekje waar weer wat
licht was, hield ik eindelijk de
pas in en keek achterom. Een
bebaarde man van een jaar of
dertig, keurig voorkomen en
normaal postuur, stapte.
vriendelijk glimlachend op
mij af. „Ja, u hoeft van mij
niet bang te wezen, maar ik
moet u wel ergens op wijzen",
zo sprak hij geheel vertrouwelijk.
„Ik heb toevallig gezien dat u
S;
gevolgd wordt door twee
Turkse mannen en ik dacht
dat u dat toch maar even

Nauwelijks was ik enkele meters doorgelopen of ik word
ineens door die bebaarde man
van 30 jaar, die me zogenaamd
wilde beschermen, beetgepakt En dat gebeurde net in
een donker gedeelte.
Ik voelde zijn handen als
octopusarmen van alle kanten
langs me heen gaan. Ik
schreeuwde het uit, ik schrok

i_
'

:

Havenbedrijf.

: Op grond van de vrijheid van
meningsuiting ' die ook voor
ambtenaren geldt, vinden B en
W dat de directeur van het Havenbedrijf een zeker recht heeft
om mee te doen aan advertenties als deze. ■ -''.' '■.'..

re mannen kon ik niet ontdekken."
De dertigjarige zei toen geruststellend: „Als u mij zegt
waar u naar toe moet, dan wil
ik u wel zo ver begeleiden."
Ik kon mijn oren haast niet
geloven. Bestaat het dan toch
nog? Zijn er nog galante mannen die een eventueel bedreigde vrouw over straat
willen escorteren", zo schoot;
het door me heen.

len.",

Maar omdat het daar nogal

kanttekeningen
sche
maakte bij het gemeentelijke beleid. De advertenties eindigden alle met de
oproep tot het gemeentebestuur: „Wij moeten het
samen doen".
Het opvallende van de
advertentie van 31 december 1979 was echter,
dat het Gemeentelijk Havenbedrijf een der ondertekenaars was. Hoe zit
dat, wilde Van Middelkoop weten. En dat was
ook de vraag die B en W
"reeds 2 januari" stelden
aan de directeur van het

moest weten op dit late uur!"
Connie: „Ik keek wat schichtig de Binnenweg af, maar
waar ik ook keek, twee ande-

me een ongeluk. Tot mijn verbazing zei hij: „Nou gil maar

niet. Ik wou het alleen maar

proberen. Maar als je niet

wilt, loop ik wel gewoon

door!".

En daar ging hij.
Of er niets was gebeurd. Ongelofelijk!
Later toen ik in m'n wagen zat
heb ik minutenlang hardop
zitten lachen. Wat een giller!
„Maar", zo besluit Connie,
„toch wel reuze-eng..."

Bezoekuur
„Kop op!
Nog twee
maandjes en je
bent zo vrij als
vogellVfëiif&ifr

De directie Ï heeft toegelicht
dat de oproep."Wij moeten het
samen doen" uit de eerste serie
advertenties leek te worden be r
vestigd door de slotzin uit de
Havennota van wethouder Riezenkamp: ï „Uitgangspunt van
mij is: Verhogen van de kwaliteit van de haven door samenwerking."-", :&■■:'{'■■ :]' ,
\

.

**;

B en W kunnen instemmen

met de gedachte van en de be-

.

j

riolen

dagen

Een vrijwilliger . die
speelgoed kan repareren
wordt gezocht door de
Kinderopvang BospolderTussendijken voor de „12

tot 2-opvang"
De fotoclub van Het

Vlot, ontmoetingscentrum
jong-volwassenen
voor
zoekt iemand met fototechnische kwaliteiten.'
Een kinderdagverblijf
voor zwakzinnige kinderen in Rotterdam-West
heeft behoefte aan een
vrijwilliger die kan assisteren bij een groep kleuter
en peuters.

De vrijwilligersvacaturebank is gevestigd in het
Hulp- en Informatiecentrum aan.de Coolsingel,
dat geopend ■ is. van half
negen tot vijf uur. Telefoon 173164.
~.'

ringskosten zullen hier in totaal
13V4 miljoen gulden bedragen.
Het is nog niet zeker of het rijk
ook voor deze objecten in dezelfde mate subsidie zal verlenen.

LEIDING NAAR
BARENDRECHT
(Van een onzer

verslaggevers)
ROTTERDAM 7 BARENDRECHT
De Rotterdamse
Drinkwaterleiding wil nog deze
maand beginnen met de aanleg
van een transportleiding naar
Barendrecht. Hiermee is een bedrag van 2,3 miljoen gulden gemoeid.
De gemeenteraad van Barendrecht besloot vorige week de
drinkwatervoorziening over te
doen aan de Rotterdamse DWL.
Rotterdam wachtte nog even op

Start VOS-

deze definitieve uitspraak alvorens de spade in de grond te steken voor de aanleg van de benodigde transportleiding.

cursussen

HILLESLUIS/VREEWIJK
In clubhuis „Stereo" en buurthuis „De Brink" start men deze
maand weer met VOS-cursussen. In Clubhuis Stereo uit de
Brabantsestraat 6 begint de cursus op 13 februari en in buurthuis De Brink op de Brink 7 op
20 februari. ~-^St W<W*
De cursussen omvatten 12 wekelijkse bijeenkomsten op de
woensdagochtenden en zijn speciaal bedoeld voor vrouwen van
elke leeftijd, die na de lagere
school geen kans hebben gehad
om een verdere opleiding te volgen.
}-.y
De deelneemsters bepalen zeil
over welke onderwerpen gesproken gaat worden. De kosten
bedragen 20 gulden.voor de gehele cursus. Kinderoppas is aanwezig.
Inlichtingen over deze VOScursus kan men krijgen voor
„Stereo" op telefoonnummer
192970 en voor „De Brink" «P
nummer 195934.
•

-

Overigens staat nog niet vast
welk bedrag de gemeente Barendrecht

zal' ontvangen

;

als

overnamesom. Dit hangt mede
af van het overleg met Economische Zaken over de toe te stane

tariefsverhoging. De tarieven in
Barendrecht zullen behoorlijk
omhoog moeten, want Rotterdams water is wel lekkerder,
maar ook duurder.

v

Deelraden

uitdunnen?
(Van een onzer verslaggevers)

ROTTERDAM
Moet het aantal leden van de
grootste deelgemeenteraden worden verminderd?
Daarover gaat de gemeenteraad zich donderdag opnieuw beraden, als vervolg op de discussie van half december over de toekomst van het deelgemeentebestel.
-

PvdA-fractieleider Joop Linthorst kwam bij die gelegenheid
met een voorstel om het aantal
leden vast te stellen op dertien
voor voor deelgemeenten met
minder dan 20.000 inwoners, negentien voor 20.000 tot 50.000 inwoners en vijfentwintig voor
deelgemeenten met meer dan
50.000 inwoners.
De PvdA wil hiermee het belang van de inschakeling van
bewonersgroepen onderstrepen.
De,. wijze waarop een deelgemeente de bewoners betrekt bij
de voorbereiding van beslissingen vindt zij belangrijker dan
een groot aantal raadsleden.' i '

B. en W. hechten belang aan
het meedoen van bewoners- en
buurtgroepen en de instelling
• participatiecommissies.
van
Maar het is de vraag of dat alles
zoveel beter gaat wanneer de
deelgemeenteraden zelf worden
uitgedund.
fISH
~

. Omdat alle voors en tegens
moeilijk zijn te overzien, willen
B. en W. de huidige samenstelling van de raden voorlopig
maar zo laten. Wanneer die gewijzigd zou worden, dan moet
dat deze week al gebeuren, omdat de nieuwe deelgemeenteraadsverkiezingen voor de deur

staan.

De NAVO en de veiligheid, één van de panelen in de Stadhuishal.
Commissie zag er voorlopig
(Van een onzer verslaggevers)
vanaf gezien de discussies over
ROTTERDAM Een skelet „kijkt'? uit het raam van de kernwapens en de plaatsing
een gebouw. Een ander skelet zit voor een ander raam, ervan in Nederland.
of althans de resten daarvan want het gebouw is door
een bom in een ruine veranderd. Daaronder de tekst:
Wat vindt U humaner, dea-bom of de n-bom? •
; De organisatoren van „NAVO
v De prent is zo ongeveer een halve meter bij een halve bedankt"
zullen er niet rouwig
meter en hangt in de hal van het Rotterdamse stadhuis om zijn. De op panelen aangeals onderdeel van de tentoonstelling „NAVO bedankt". brachte spotprenten, grafieken,
cijfers, teksten en cartoons geDe expositie is van het Anti-NAVO Tentoonstellingstuigen', daarvan. „De jf draagcomité en ondersteund door de Rotterdamse afdelinkrachtige i NAVO-propagandaPSP,
Jonge
gen van de Vereniging Dienstweigeraars,
machine geeft nog steeds een
Socialisten, PPR, IKV, comité Stop de N-bom/Stop de
onjuist beeld van het functioneren van de NAVO", zo is te lekernwapenloopaf deling Kralingen-Stadsdriehoek.
;

-

:

De tentoonstelling. zou . aansluiten op de expositie over der-.

mi

ui

fin

tig jaar NAVO, die te elfder ure
,niet doorging. De Atlantische

zen.

.

En over vrede: „Sinds > 1949
zijn NAVO-landen. betrokken

geweest bij minstens 40 militaire geschillen in de Derde Wereld. Bij deze conflicten vielen
totaal meer doden dan in de hele
Tweede Wereldoorlog." '•;

800 miljard guldens wordt er
voor wapens uitgegeven tegen
40 miljard,' een twintigste, voor
de armé wereld,.zo wordt verder
meegedeeld. Aandacht is er ook
voor de resultaten van de nietbewapeningsverdragen." Maar
„in dertig jaar: is geen enkel
kernwapen afgeschaft". is .de
conclusie. ■'■
Veel publiek trekt de expositie niet. Zon tien mensen per
dag die er écht voor komen. Tot
en met vrijdag is de tentoonstelling nog te zien.
<•

■

De Internationale Kinderbibliotheek in
hel
Oude Westen heeft dringend mensen nodig, onder
meer voor de ■ uitleendiensten en voorleesmid-

-

■

VACATURE BANK

Een probleem apart vormen
de volkstuincomplexen, die in
een aantal gevallen ook nog lozen op open water. De riole-

De L.H.N.ROTTERDAM
0.-school De Vrije Wentelwiek
73 houdt woensdag 6 februari
een open middag voor ouders
wier kinderen binnenkort naar
het voortgezet onderwijs gaan.
Van 15.00 tot 16.30 uur is in het
gebouw aan de Noorderhavenkade 162 een tentoonstelling ingericht die een beeld geeft van
het onderwijs op deze huishoudschool.
Zes keer per jaar hebben de
leerlingen voor een aantal vakken vier weken een buitenschool project, waarbij ze zelf in
de wijk of bij bedrijven op onderzoek gaan. Het resultaat
daarvan is op de tentoonstelling
; "v,''l.'
te zien.

.

De gemeente heeft er een zesJarenplan voor opgesteld. Het
grootste deel van de kosten
komt vóór rekening van het
rijk, maar de gemeente zal er
minstens vijf miljoen gulden
aan kwijt zijn.
Tot de „goedkopere" gebieden
die moeten worden aangesloten
behoort Terbregge: 213 woningen met als aansluitkosten 3.700
gulden per woning. Super-onrendabel zijn vier woningen in
Kralingse Veer, waarvoor de

Wentelwiek

,

-

aansluiting wordt geraamd op
110.000 gulden per woning. ';'.;'.;;..

i

In de
ROTTERDAM
dunbevolkte randgebieden van de gemeente Rotterdam zijn nog bijna
tweeduizend, huizen en
bedrijfspanden niet aangesloten op de riolering.
Het gaat 27 miljoen gulden kosten om deze situatie op te heffen.

Open middag

Anderekij NAVOde

moeten verdwijnen
(Van een onzer
verslaggevers)

..:!;.

op

o
p
e
n
Laatste

een bescheiden gebouwtje. Als de overspanning gereed is,^zal hetnieuwe waterstaatswerk een waar contrast vormen niet de stokoude
. '■■■.■■":
spoorbrug aan de linkerkant, JZ
j

Crooswijk
trekt op naar
Coolsingel
DonderdagROTTERDAM
morgen vertrekken bewoner)
van de wijk Crooswijk per bos
naar het stadhuis, waar zij een
gesprek zullen hebben met wethouder Van der Ploeg over d'
veranderde bestemming van bei
Slachthuisterrein in CrooswijkHet College van B&W heefl
onlangs besloten dat de woningen, die op het terrein gebouw'
gaan worden, meer verdiepingen zullen krijgen dan aanvankelijk, met inspraak van de be'
woners, gepland was.
De bus naar het stadhuis vertrekt donderdag om half 10 vanaf Wijkorgaan Crooswijk aan*
Crooswijksevveg 43.
■', «si
-

'

Langzaam kruipt de nieuwe Willemsbrug in Rotterdam het grauwe water van de Nieuwe Maas over. Er zijn nog honderden meters
voor de boeg. Van hieruit gezien is het Witte Huis aan de overzijde

reidheid tot samenwerking zoals
die uit de advertentie blijkt.
Maar omdat de eerste advertentieserie zich nogal afzette tegen
het gemeentelijk beleid, komt de
deelneming van het Havenbedrijf aan deze oudejaarsadvertentie ongelukkig ■ over. ; '•■Q\
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Nog 579.000
Rotterdammers

w>f>rk
Ë\

Jan

(Van een onzer

**•*

-

derde het aanvankelijk
kleine lek in een zoge-

naamde spuiter. De span-

ning week pas toen de leiding was afgesloten en de

gastoevoer stopgezet.

Een woordvoerder van
de politie vertelde vannacht dat de evacuatie
van de tweehonderd bewoners in alle rust was
verlopen. Ondanks de
angst die bij de bewoners

De

:

stateerd van het
aantal niet-Nederlanders dat zich in
(per 1 januari 1980). Rotterdam vestig579.213, zo blijkt uit de (6800 op een totaal; aantal vestivoorlopige
gegevens van het ge-- gingen van 22.000).
meentelijk bureau
Verhoudingsge.voor onderzoek en wijs is echter ook
statistiek. ,-'",■
opvallend dat het
' De geringere daaantal vertrekkers

zitten. Via andere leidingen kon
de gastoevoer normaal plaats

ontstaan tijdens renovatiewerk-

zaamheden die momenteel in de
straat, plaatsvinden. Het autoverkeer rijdt over grote stalen
platen die in de straat zijn gejegd. Eén van de platen,moet
door de druk van de auto's in
aanraking zijn gekomen met
een gasleiding, waarbij het lek
ontstond.

vankelijk
kwam
dat vooral door het
geringere ' aantal

geboorten, na 1974

.'..-.. ,

■•

■■■

,-;■.

:

;*:

Brandweerlieden kijken toe hoe een-monteur van
het GEB het lek in de gasleiding trachtte dichten.' i

vooral ■'• doordat
veel mensen gingen wonen in een
plaats in de omgeving van Rotterdam.-

.

Het aantal sterf-

gevallen bleef vorig jaar-vrijwel

constant

op 6800.
Het aantal geboor-

ten bedroeg slechts
5700, weer honderd

minder dan in 1978.

•

vinden.

Mensen diè slecht ter been waren werdendoor de GG
en GD uit hun woningen gehaald.

Rotterdamse

bevolking daalt al
vele jaren.: Aan-

Het aantal inwoners bedraagt nu

Volgens het GEB is het lek

weest. Plotseling veran-

derde.

ken, meer mensen
vestigden zich (in
de termen van de
beleidsnota van B.
en .W.:; ; minder
leegloop, meer toeloop). Er werd een
toeneming gecon-

8000.;

;

~

De situatie rond de lekke gasleiding in de Jan
Kruijffstraat is vannacht
geruime tijd kritiek ge-

met 3400 vermin-

door

bewegingen veroorzaakt: minder
mensen vertrok-

ROTTERDAM
De stad
Rotterdam
heeft
vorig jaar per saldo 3200. inwoners
verloren. = Dat : is
'minder 'dan
in
voorgaande jaren:
in 1978 bedroeg het
inwonersverlies

leefde ontstond . er geen het lek. De bewoners van de Jan
Kruijffstraat en omgeving hebpaniek.
'.■.-,•
ben niet zonder gas hoeven te

•>".■ •'V-'-'',:'-;

wordt

.

•■*
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twee tegengestelde

■'■

Kruijfsta:
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Wapenvondst

Over de oorzaak van de plotselinge spuiter spreken politie
en GEB elkaar tegen. Volgens de
politie ontstond het grote lek
toen een monteur het gat wilde
dichten en hij de leiding kapot

in Schiedam

stootte. Een,woordvoerder van

ingooide van hetjgebouw van de
Technische Unie. Ook gooide
men, twee rookbommen naar
binnen waardoor een begin van
brand ontstond. De Technische
Unie is onderdeel van de

SCHIEDAM
Bij een huiszoeking |in de woning van de
25-jarige Schiedammer H. van
de H. heeft de politie beslag gelegd op-twee vuurwapens, een
gaspistool, ongeveer 500 patronen en een grote hoeveelheid
-

het GEB houdt het er op dat de
spuiter al ontstond, nog voordat
de monteur met zijn werkzaamheden was begonnen. '
Vanochtend is het GEB begonnen met het repareren van

OGEM-groep.
In de woning van de beide Deventenaren werd een persbe-

explosieven.
'De politie stelde dat onderzoek in op verzoek van de politie
;

richt gevonden waarin het drietal solidariteit betuigde met de
bezetters van De Grote Keyser
in Amsterdam. De drie zijn
voorgeleid aan de officier van
Justitie in Zutphen.

in Deventer waar Van de H. vorige week op heterdaad werd
betrapt toen hij samen met de
20-jarige W. R. en de 18-jarige J.
P., beiden uit Deventer, een ruit

Tuinbouwbeurs in

Bleiswijk legt

verkeer in knoop
(Van een onzer verslaggevers)

stig blijven beinvloeden, meen-

de hij en de kostendruk' zal
daardoor stijgen. „Nederlands
kracht ligt echter in de technische bekwaamheden van zijn
tuinders," aldus dr. Kemmers.
„Ons land is 's. werelds centrum
voor onderzoek in de kasteelt".,
De meeste E produkten
uit
Zuid-Europa kunnen niet tegen
het kasprodukt op, behalve in
het winterseizoen als er maar
weinig licht in de glazen warenhuizen doordringt. Ook van de
concurrentie uit Oost-Europa is
volgens dr. Kemmers» nauwe ■
lijks meer iets gehoord.', ■

BLEISWIJK De grote tuinbouwbeurs in Bleiswijk
gisteren j geopend"— zal naar verwachting zoveel bezoekers trekken, " dat het verkeer de hele
,week fiks in de knoop zal zitten.
De politie adviseert iedereen;
die niet per se in Bleiswijk hoeft
te zijn,- deze plaats dan pok te
',

-

-

Links:Meerman
vertelt
aan de \

.-...

politie
hoe hij
het lek

.

".

mijden..

Rechts: In
het clubhuis „Activitas"
kwamen
de uit hun

y:J*

Toekomst
Omdat door nieuwe produktiemethoden de opbrengst per
man en per hectare bij een gelijkblijvende vraag zal stijgen,
zal toch een deel van de capaciteit langzamerhand komen te
vervallen. De
wachtingen zijn daarom ook
niet voor iedere tuinder gelijk,
meende Kemmers in Bleiswijk;
voor sommigen zal er een goede
rentabiliteit in zitten, velen zullen op dagelijks brood met variërend beleg moeten rekenen en
anderen zullen het uiteindelijk
niet kunnen volhouden.
Op de Bleiswijkse tuinbouwbeurs wordt veel aandacht besteed aan energiebesparing. Het
gebruik van dubbele glasdekken kan een kostenbeperking
van 40 procent betekenen. De
dubbele laag (waarvan de aanleg overigens erg duur is) laat
echter minder licht door.

maar voor lief te nemen..
Volgens dr. W. Kemmers, de
directeur van het Centraal Bureau Tuinbouwveilingen die de
beurs gisteren opende, blijft er
ondanks de stilstand in de westerse economie een grote markt
bestaan voor het 'Nederlandse

slaap opgeschrikte mensen
weer op

glastuinbouwprodukt.

-'

De inflatie zal de reële opbrengsten voor tuinders ongun.

verhaal.

gewonde
bij kettingbotsing op brug

_

dam naar Zoetermeer wil (of
omgekeerd) kan beter niet via
Bleiswijk maar via Berkel rijden. Automobilisten, ; op weg
naar Utrecht, kunnen het best
meteen rijksweg 20 nemen. Voor
de Bleiswijkers zelf zit er niet
veel anders op,. dan de files

ontdekte.

Zwaar

;■»

Wie rhet de auto van Rotter-

Kleur en fleur uit Maleisië

Vanaf donderdag a.s. in: Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag, Utrecht, Den
Bosch, Eindhoven, Heerlen, Haarlem,
Nijmegen en Amersfoort.

(Van een onzer verslaggevers)

;,

ROTTERDAM
Nog
even is er aan gedacht èen
aantal kleurrijke vliegers
-

's ■'

Monumentenwacht
in Gelderland
Vanaf morgen
ARNHEM
rijdt door Gelderland een speciale inspectiebus van de stichting Monumentenwacht. De bus,
een forse bestelauto met veel
ladders en in de regel bemand
door twee monumentenwachters, is de achtste in zijn soort in
Nederland. De Gelderse wachters gaan de 3300 rijksmonumenten in de provincie inspecteren en .Êullen •indien nodig
kleine reparaties uitvoeren,
Mals het herstellen van lekken-

dedakgoten.

'?

•

'
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Dodelijke slagen:
acht maanden
UTRWCHT
Drie mannen
zijn in Utrecht tot acht maanden
gevangenisstraf
veroordeeld,
Waarvan vier voorwaardelijk,
omdat zij in oktober vorig jaar
jonge Amersfoorter zo nadoen geslagen dat hij enkele uren
-

later overleed.

•;•.•;■•
tel. ■"
Op 10, 11, 12,

i

■•

•■. .-■•
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ROTTERDAM De gemeente
Rotterdam wil de • jaarlijkse
hengelsportbeurs "Visma" overnemen en voortaan zelf gaan organiseren. Zij hoopt hiermee dit
evenement voor het Ahoy'-complex te bewaren. De overname
biedt de gemeente tevens de
kans ervaring op te doen met
het zelf \. opzetten. van tentoonstellingen en beurzen.
De gemeenteraad heeft aanvankelijk bezwaar gemaakt tegen de prijs die B en W wilden
betalen voor de "Visma". Er zou
een bedrag van 217.500 gulden
mee zijn gemoeid. Nieuwe onderhandelingen met de eigenaar
van de "Visma" hebben tot een
lagere . overnamesom
geleid,
doordat de verkopende partij
nog drie jaar deelt in het exploitatierisico. In ■ totaal wordt de
gemeenteraad nu een I bedrag
van 175.000 gevraagd voor deze
transactie.
-

••:-•;•*:.:,;
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13 en 15 februari
is er Maleise folklore en een modeshow te zien. Oosterse hautecouture en folkloristische klederdracht wisselen elkaar dan
af. Van 10 tot en met 15 februari
kunnen er maaltijden genuttigd
worden die door vier uit Koeala
Loempoer overgevlogen koks.
zijn bereid.
, V Het Maleise Festival heeft tot
doel Maleisië.: als vakantieland
meer onder de aandacht van de
mensen te brengen. Daarvoor
zijn niet alleen vier koks maar
ook nog eens 32 andere Maleisiers naar Rotterdam gehaald. ''^
'
Tot die groep behoren onder meer de zanger D. J. Dave en de Kebudayaan Dan'•

sers.

Uit bus gestapt
en onder auto
ROTTERDAM
De 52-jarige
J.' Verwaal' uit • Ridderkerk is
gisteren doodgereden toen hij
uit een RET-bus stapte op de
Pleinweg en de rijbaan opliep, j.
-

De Kebudayaan Dansers uit Maleisië laten in Hilton volksdansen zien.

-

,;

Water iets minder vuil
ROTTERDAM
Uit het
rapport over de • kwaliteit
van het oppervlaktewater,
dat Provinciale Staten over
1978 opmaakte, blijkt de waterkwaliteit in Zuid-Holland iets verbeterd te zijn.
Met name geldt dit voor het
-

~

-<

polderwater.". ■..
Per waterschap zijn er echter
grote verschillen te constateren.

Het:.' boezem- en polderwater
van Rijnland en Delf land' valt
voor een groot deel als „biologisch i gezond" te kwalificeren,
terwijl de situatie in Schieland,
Krimpenerwaard en Flakkee als
vrij slecht valt aan te merken.
Wat, betreft de rijkswateren
blijkt het zeewater langs de kust
bij Den Haag een ongewenste
kwaliteit te hebben, de' Oude
Maas is slecht, maar de Grevelingen is uitstekend."
;.-.,

Dordtse parkeer-

Carnavalsfeest

meters vernield

in Vlaardingen
rA VLAARDINGEN.
Zaterdag
9 februari geeft de Stichting
:
SEAK DMKR . NATALIE"WDÜ KH
Lentefeest. vanaf . 18 uur zijn
BR!AH KEIIU
jaarlijks" carnavalsfeest.' in de
Evenementenhal aan, de Oude
(Lijnbaan te Vlaardingen. Dit
REU Mt~J
is samen met de Rotssam mmJM
MnNLEHNR UORII carnaval
terdamse . > carnavalsvereniging
NEAME :, £*~ "De: Grote Lupardi" georgani• *;EDMI l NOIII —sMKDII IUIJIEDIII FARVIN
seerd. Erworden.zo'n 500 persoHVned in Rravision*'- Coior Prints Dy Moviel* *; »■>».» : ».~;f
nen verwacht, van wie dé meesten minder-valide zijn. Inlich"De filmeditie verscheen bij Uitgeverij Luitingh b.v.
tingen tel. 010 730831 tussen 10
-

DORDRECHT
Heel wat
automobilisten kunnen' in de
Dorstse: binnenstad gratis par-;
keren. Op het Achterom in de
Raamstraat en in de Johan de
Wittstraat werden alle parkeermeters vernield. Ook de parkeerautomaat bij het Postkantoor moest het ontgelden. De apparaten werden met een zwaar
voorwerp kapotgeslagen. De politie heeft nog geen spoor van de
dader(s). :■ ■
\

-

i

JUNI!LAKDAU

MALDEN:

■•

km «Olßflk^llffl'ißUT
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;

deAßVA,spreken,

van gemeente

.: Daarom zijn alle festiviteiten
van het Maleise Festival, : dat
van 5 tot: en met 15 februari in
Rotterdam gehouden wordt,
binnenshuis. Dat wil zeggen in
het Hilton hotel waar de ambassadeur van Maleisië, de heer
Tengku Abdul Aziz Hamzah,
vanavond de opening verricht.
■' Morgen
begint het festival
met een Maleise.tentoonstelling
waarvoor de toegang gratis. is.
Authentiek houtsnijwerk, batik
schilderijen en andere vormen
van Maleise kunst worden tentoongesteld in de galerie op de
tweede verdieping van het ho-

.

-

in handen

■

«^SSSS^cSSj©

;

ROTTERDAM
Vrouwen
van ambtenaren houden vrijdagavond in Hoek van Holland
een solidariteitsbijeenkomst om
hun mannen te steunen in de
strijd tegen j vermindering van
de toelage voor onregelmatige
diensten. .In wijkgebouw "De
Hoeksteen, waar de bijeenkomst
om 20.15 uur begint, komt Jaap
v.d. Scheur; vice-voorzitter van

weest.

■ 'i..'

■

Vrouwen solidair

Visma-beurs

se -weer zou gegarandeerd
een spelbreker zijn ge-

:

>•

-

uit Maleisië in Rotterdam
op te laten maar er is van
afgezien. Het Nederland-

■

-

■

ROTTERDAM
Een man is
vanochtend ernstig gewond geraakt tijdens een botsing op de
Brienenoordbrug waarbij . zes
personenauto's en twee vrachtwagens betrokken waren.
•
De gewonde man raakte bekneld in een van de auto's en
moest door de brandweer worden bevrijd, waarna hij naar
een ziekenhuis werd
bracht.
-■■.'->.

en is bij iedere boekhandel verkrijgbaar".

-

en 16 uur.'
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'Dorrehout

overduidelijk incapabel
*

$

controleren ...van de: financiële
verslaggeving van ondernemin-

om nek Thatcher
,

,

king dat al te bruusk ingrijpen
fatale gevolgen zou hebben, .
Ze koos toen voor de "salamitaktiek": de macht van de bon-"
den indammen, ; dat wel,' maar g
dan plakje voor plakje. De mas- E
sale staking in de staalindustrie
was echter niet in dit. schema
voorzien, noch de uitspraak van
het Hogerhuis.
De haviken in de Conservatieve Partij, die tegen de salamipolitiek waren, vinden dat de
verkiezingsbeloften van Thatcher koste wat kost moeten
worden ingevuld. En misschien
hebben ze tot zondag gedacht
dat de Britse yakbondssoep niet
zo heet gegeten wordt.
Dan zijn ze nu een illusie armer. Want én de mijnwerkers
én het personeel van de waterleidingbedrijven
hebben dit
weekeinde 20 procent loonsverhoging gekregen. De mannen
van British Steel is nog geen
twaalf procent aangeboden.
Dat, met het feit dat de staking
ook is gericht tegen dreigende
sluiting van bedrijven, maakt
de stakers onbuigzamer dan:
coit. ■,''■■;/,'. :;;Hr."'" • >'■£■■'~.■ . 3;?.;,-,
Drie . vakbondsleiders kwamen dat zondag nóg eens beves- tigen in het TV-programma
Weekend-World. Arthur Scargill, van een Mijnwerkersunie,
voorspelde weinig minder dan
een revolutie. Dat kan men nog
met een korrel zout nemen, al
heeft hij in Yorkshire-mijnstreek enorm veel macht.
Maar naast hem • zaten Torn
Jackson, de baas van de PTTbond en Bill Sirs van de staalar
beidersbond ISTC. Twee van de
meest gematigde Britse vakbondsleiders. Ook zij gaven het
land en mevrouw Thatcher geen
;

gonnen.

Het Hogerhuis, fungerend als
het opperste gerechtshof van
het Verenigd Koninkrijk, bevestigde het recht van de bonden om stakingen af te kondigen bij bedrijven waar geen direct arbeidsconflict is. Volgens
de letter van de wet, zo" beslissen
de Lords, mogen vakbonden, of

DOOR

LOUIS

VELLEMAN
leden daarvan, een secundaire
actie afkondigen als zij menen
dat die kan helpen bij het bereiken van resultaten in een, ander
conflict. ''■-:,.;' ,'"
Dat andere conflict is de nu al
vijf vweken durende staalstaking bij de staatsbedrijven.
Door de historische Hogerhuisuitspraak zijn nu ook de particuliere staalbedrijven plat gegaan. En zonder staal zal éénderde van de totale industrie stil
komen te liggen. De chaos kan
nu, naar verwachting, binnen
enkele dagen beginnen.

:

bonden zullen desnoods tegen de.
wetten van het land ingaan.
Scargill: "In het Duitsland van
Hitler wensten veel mensen ook
geen uitvoering te geven aan
wat toch duidelijk de wet van
het land was. Voor mij kan het
nooit, nooit de wet van het land
worden, dat ik als leider van een
mijnwerkersvakbond zou moeten meehelpen aan de afbraak
of het onmondig maken van
mijn of een andere vakbond."
En Torn Jackson, de PTTman: "Als wij door nieuwe wet-"

;•

;

/

geving niet langer vrij zijn om
werkgevers onze arbeid te ont-

houden
óns grootste recht
wel, laat ze hun gang gaan. Alleen al mijn postmannen zijn in
staat de hele maatschappij te
ontwrichten. Er kunnen bij de
post allerlei dingen misgaan.
Ook al wordt er zo genaamd
doorgewerkt."
Jackson bedoelde daarmee dat
dan bijvoorbeeld maar weinig
poststukken op het goede adres
zullen worden lir-nrrrl 'THjflMlnH
Gevreesd moet worden dat
-

"IJzeren Maggie" ondanks dit
alles toch zal doorzetten. Haar
voorganger Ted Heath probeerde het in 1970 met zijn Wet op de
en
Industriële betrekkingen
verloor de strijd. Het is heel
moeilijk in te zien dat mevrouw
Thatcher tien jaar later een nog
hardere strijd ooit zal kunnen
winnen.

—

—

.

.

-

Drie maanden geleden deed
Lakeman nog een felle aanval
op Udink in het NRC-Handelsblad: „Ik geloof dat men in Nederland nog een beetje!; moet
wennen i aan het idee dat een
manager bij gebrek aan capaciteiten zonder gouden handdruk
op straat wordt gezet.; Als bijvoorbeeld zon man als Udink er
met hooguit een paar maanden,
salaris uitgeschopt zou worden
bij-Ogem, zou dat een gunstig
effect op het hele Nederlandse

;

de betonfabriek Schokbeton,
waarvoor Ogem als meerderheidsaandeelhouder;
verantwoordelijk is gesteld, door de
vakbonden.
Op; de financiële persconferenties, stal Udink altijd de
show met vele grappen en grollen. De meeste financiële redac-

?

-.Lakeman zegt dt zijn stichting nog; een, nieuwe blunder.
van' Ogem \ (en dus Udink) aan
het uitpluizen is. Veranderingen
in het basiscontract van de order _voor de ; bouw:van flatgebouwen in - Damman • (SaoediArabië) zou : Ogem v, flink wat
winst. gekost hebben." „Ogem
was met die veranderingen, die
zeer; ongunstig. zijn uitgepakt,
akkoord gegaan. Men had haar.
een worst voorgehouden van:
als je met die wijzigingen ak- <
koord gaat, maak je kans op
nieuwe orders."

tfjSta

gen.

,

meer..„."

[

ROODENBURG

—

lijke en vrije verkiezingen zijn?
Het antwoord.op die vraag is
niet zo eenvoudig. Daarvoor liggen de belangen van de hoofdrolspelers in het al 16 jaar du-

rende Rhodesische drama te ver
uiteen. ;.'■;*'"'
In 1964 riep lan Smith eenzijdig de onafhankelijkheid van de
Britse kolonie uit. De Verenigde
Naties probeerden met economische sancties het illegale bewind op de knieën krijgen, maar
Zuid-Afrika hield Smith economisch op de been.
De zwarte nationalisten zagen
geen: andere mogelijkheidlrdan
de weg van het geweld en begonnen met steun van de Afrikaanse buurstaten een guerrilla-oorlog. Aan die oorlog kwam
pas vorig jaar een eind. .
Óp 23 december werd in Londen de Lancaster House-overeenkomst gesloten die een wapenstilstand afkondigde, verkiezingen

in

het

vooruitzicht

stelde terwijl in de tussentijd de

Britse regering het gezag over
Rhodesië zou • overnemen. Lord
Soames werd benoemd tot gou-

verneur. Maar de rol die de
Britten spelen is minder neutraal dan een bemiddelaar past.
Formeel is het gezag in Rhodesië dan wel in handen van
Lord Soames, maar feitelijk besturen de Rhodesische ambtenaren nog steeds het land. . 1« V
: Dat heeft tot onmiddellijk gevolg dat de nationalistische bewegingen van Nkomo en Moe»
gabe worden tegengewerkt. Een
klein maar illustratief voorbeeld: Het ZANU-kantoor.van
Moegabe in Salisbury heeft 11
telefoons maar deze zijn : nog
niet aangesloten. Moegabe is
trouwens toch de gebeten hond.
Meer nog dan Nkomo en zijn
ZAPU.
Dé ZANU wordt ook voortdurend verantwoordelijk gesteld
voor de meeste schendingen van
de '.'.; wapenstilstandsovereenkomst! De naar schatting 21 dvizend guerrilla's van' ZAPU en
ZANU hebben zich in een dertiental kampen moeten verzamelen. Zij worden in de gaten
gehouden door een 1200 man tellende troepenmacht van, het
Britse Gemenebest.
Maar deze militairen moeten
ook een oog houden op het Rhodesische leger (12000 man) en de
hulptroepen van bisschop Moezorewa. En om die laatste troepen, ongeveer 23000. man, gaat
het vooral.!}
?'■• ;. "'"■■
- Nkomo en Moegabe hebben al
meermalen geklaagd dat deze
::

.

;

"Als de antivakbondswetten

dopr het parlement worden ge-

'■ jaagd, als de hu toegestane ondersteuningsacties in andere

' wettelijk ï verboden
zouden worden, als dé rechter
straks onder dwang van enorme
boetes stakingen kan breken,,
dan zullen de vakbondsleden re- 1
belleren," kondigden Jackson en
Sirs aan. V;?V; .
Met andere woorden: de vak-

bedrijven

'

■

ren.- s-'j'!
'^Y^éo.
Drie . dagen lang"; zijn 1000
stembureaus voor hen geopend.
Maar zullen het werkelijk eer-

TER BEEK

enkele hoop.

bonden radicaal een eind te ma'-.'■
~'.,■..
ken. ■.•'/'.:■'.,
Mevrouw Thatcher won de
verkiezingen van begin '79 met
haar belofte dat zij een eind zou
maken aan de volgens haar te
grote macht van de Britse vak
bonden. Na een paar maanden
regeren kwam zij tot de ontdek-

\,

RELUS

'

Het Hogerhuis-arrest dwingt
Margaret Thatcher om de wet te
veranderen. Haar zeer conservatieve regering zal nu naar het
parlement moeten om aan de
bestaande rechten van de vak-

Eind deze maand zal Rhodesië

ophouden te bestaan. Dan zal de
onafhankelijke republiek Zimbabwe ervoor in de plaats treden. Niét langer : zullen ! lan
Smith en 230.000 blanke volgelingen de dienst uitmaken. De 7'
miljoen zwarten• zullen>.;•' hun
stem eindelijk kunnert laten ho-,
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,V.K„I,

Vat-,

werklozen bestonden. De wandelgangen van de Tweede Kamer hadden wel iets anders
aan het hoofd. Het hoofd zelf
het
staatshoofd.
namelijk,
Hoofdredacties werden gebeld,
meters ordners met archiefmateriaal werden uit stoffige
kasten gehaald: de koningin
treedtaf.
Na de "belangrijke mededeling" van de koningin, Wilhelmus ' en Dries, klonk ineens
keihard door de ether: „Het is
eigenlijk heel simpel:.."
f De rest van de spot van de
Rijksvoorlichtingsdienst ging
ten onder in een homerisch gelach. En zo nam de Rijksvoorlichtingsdienst, die; de gehele
dag overal; zorgvuldig buiten
gehouden; was,' via ' postbus 51
op sublieme wijze wraak." Het
was dan ook heel simpel ge-

""

gaan.
Van

KIB9h9^SMMB

de week weer het personeelsbeleid van, de regering.
*

groting door de Kamer. Maar

halverwege die \ donderdagmiddag van vorige week was
Vipt.

of

er

peen

loonDauze '■ en

„Wiegel aan de tand ■> gevoeld
dus.' Verder voortzetting van
de

•>

eerste

ronde over

enige

grondwetsherzieningen en de

begroting van Justitie. Minister De Ruiter (AR) ligt zó goed
bij regerings- en oppositiepartijen dat er niet veel moeilijkheden te verwachten zijn. Anders ligt het met zijn staatsse-

cretaris, juffrouw Haars, de
voortdurende vrieskou aan de
macht. Zij krijgt nog een interpellatie te verduren over de
uitwijzing van een Zuidmoluks jongetje.
In het vragenuurtje van
donderdag interessante vragen van D'66-kamerlid Engwirda, hoe het nou precies zit.
met die. sombere cijfers van
het Centraal Plan Bureau
waarop bijvoorbeeld de loonpauze is gebaseerd. Kloppen
die cijfers wel?
Daaraan voorafgaand de bezorgdheid van de WD over de
geringe bezetting van marineschepen.' En dan komt Van Agt
nog vertellen, althans aan de
pers, hoe laat die inhuldiging
;van Beatrix in Amsterdam op
:

30 april nu eigenlijk is.

speelt daarmee

, ■
hoogspel.
De kritiek van de Afrikaanse
frontlijnstaten groeit. Ook j al
vanwege, het feit dat'zolang is

:

;

hulptroepen vrijelijk'hun gang
kunnen gaan. Zij intimideren de
plattelandsbevolking vooral s in
het oostelijk deel van Rhodesië.
De officiële waarnemers van
het Gemenebest bevestigen de
juistheid van deze ; klachten.
Maar Lord Soames laat zich er
weinig aan gelegen liggen. Hij
heeft uitgerekend dit privélegertje van bisschop Moezorewa
ingeschakeld om dé : guerrilla's
die zich nog niet in de kampen
hebben verzameld op te sporen,

Lord Soames

\

moed had de oude idealen
weer boven water te brengen,'
werd door het hoofdbestuur
genadeloos teruggefloten. .-"'/,;
Het bestuur van de Jongerenorganisatie voor Vrijheid
en Democratie zal zelfs moeten
aftreden als de republikeinse
uitspraken niet worden ingetrokken. De afdeling van de
JOVD in Gooi en Vechtstreek
was des duivels.. Wat kun je
ook anders verwachten onder
de rook van Soestdijk?
Eén: ding is weer duidelijk
geworden: je mag in Nederland best vóór de republiek
zijn, zo ; lang je maar van
Oranje , afblijft. Een staatsschreef
ah
rechtgeleerde
„Oranje is de beste - hoedster
van onze republikeinse tradities."' ""•'■
.:/■
Hoe kom je erop? ■.'■">'•
' Een troost voor al die jongeren is er .wel. Beatrix kijkt
naar links. Op de munt.. ,: :
. Met bussen vol waren ze uit

nemers van.de op springen
staande kartonfabriek Okto.
;
Minister Albeda loodste onderwijl, zonder echt in moeilijkheden te komen, zijn be-

;

partijgenoten, dat de

'

_

aantal

;

-

:

Veertien jaar na het rook
bommenhuwelijk van Beatrix
en Claus en nog maar zo kort
na de Lockheed-affaire doe je
er toch maar beter aan een
discussie over de vraag: republiek of monarchie, niet op te
rakelen. De republiek blijft
een politiek taboe.
Dat ontdekten het afgelopen
weekeind de jonge socialisten,
de jonge liberalen en de oudere
D'66-ers.
;■ De jonge socialisten zagen
op de partijraad van de PvdA
in Den Bosch hun voorstel om
na ; Juliana de monarchie te
vervangen door de republiek
als "niet aktueel" van de agenda afgevoerd. Terwijl zij toch
het nieuwe beginselprogramma van de Partij,vande Arbeid, dat zich uitspreekt vóór
een gekozen staatshoofd, aan
-3
hun zijde wisten.
Ook D'66, de partij die werd
opgericht; om ons vermolmde
staatsbestel drastisch te veranderen, brandt zn vingers

'

Republiek blijft politiek taboe

het land, dat binnenkort onafhankelijk zal zijn.

steun?

r

-

;

HANS

-"
uitpluizers van jaarverslagen
• lieten
informeel
echter blijken niet -zon hoge
hoed op te hebben van de capaciteiten van Udink. .
' lemand
die" recht voor zij n
raap zei dat Berend Jan te hoog
geklommen was, was directeur
P. T. Lakeman van de Stichting
Onderzoek Bedrijfsinformatie,
die zich bezighoudt- met het

■

DOOR

teuren

Waaromkrijgt
de
zoveel

zingen. Voor Het Vrije Volk
zet hij de komende week enkele ervaringen op papier in

bischop

Pieter Lakeman toont zich
dan ook nu duidelijk verheugd
dat ;,het dorre hout bij Ogem" is .
weggekapt. „Ik; ben er erg blij:
mee. Ik vind het een moedig en
verstandig besluit van de raad
van commissarissen. Udink, die
toch wel een hele grote machtsipositie ' binnenK;Ogem ,'.; innam,
kvn je toch'wel verantwoordelijk stellen voor de meeste fouten: Nu die man weggaat, zijn ';'
'de .-.:■< overlevingskansen."... voor
Ogem ook weer groger. Het kan
ook een gunstig effect hebben
op het l helel Nederlandse bedrijfsleven, om incapabele mensen te lozen. Als er één schaap
over de dam is, volgen er;

■

;

.'

Het Britse Hogerhuis heeft dit
weekeinde een strop gelegd om
de nek van mevrouw Thatcher..
Wat de Engelse premier de komende weken ook doet, die strop
zal steeds verder worden aangehaald, en haar uiteindelijk de
adem afsnijden. De Grote Confrontatie tussen de vakbonden
en de regering is pas nu echt be•

van Mahmoud Rabbani, honorair consul van Koeweit, als adviseur van Ogem na conflicten
met Udink,
ir :
O de slechte gang van zaken bij

;

Strop

©de rel'rond het terugtrekken

"

doorgegaan,

is»op

nagement nog heel wat dor hout
gekapt worden.'igjgjSjjgflHgßgg

Fibbe als voorziter van de raad
van bestuur op, die nu als gedelegeerd : commissaris weer de;
leiding overneemt). Tot die tijd
behoorde; Ogem tot de snelst-;
groeiende en gezondste■' ondernemingen van ons land.
.Y'S.
De belangrijkste zaken, die
Ogem de afgelopen jaren geen
goed hebbén gedaan en die
Udink zwaar aangerekend wer• '•.
den, zijn: «•'•■ .■■'■•
V
Q de Nederhorst Bouw-affaire:
op het laatste moment
na jaren samen met de overheid deze"
onderneming gerund te hebben
-V besloot , Ogem Nederhorst;
Bouw niet over te nemen,
© het financiële debacle bij het
Westduitse bouwconcern Beton- und Monierbau, waarin
Ogem een belang had genomen,
O het aankondigen door Udink
van een zo goed als zekere order
uit Saoedi-Arabië ter waarde
van ruim 11 miljard gulden voor
de bouw van een universiteitsstad, een opdracht dié nooit is

De trotse pauw drs. Berend
Jan Udink isjran zijn troon gestoten. Officieel heet het dat hij
zelf zijn functie als lid en voorzitter van de raad van bestuur
van Ogem zal neerleggen. Het is
echter allang een publiek ge-;
heim dat zijn positie binnen dit
„CDA-concern" (die bijnaam is
ontstaan vanwege het feit dat
vele vooraanstaande CDA'ers
topfuncties bij Ogem hebben
gekregen) na een reeks blunders
en zwaar tegenvallende resultaten wankel was geworden. ~'■:
Berend Jan Udink was altijd
al een merkwaardig fenomeen
met vreemde grappen, rare uitspraken en hautaine beleidsbeslissingen, zowel in de periode
dat hij minister was in het kabiret-De Jong (Ontwikkelingssamenwerking) en in het kabinet
(Volkshuisvesting
Biesheuvel
en Ruimtelijke Ordening) als in
de tijd dat hij in Ogem-top zat.
Op 1 januari 1978 kwam
Udink aan de top van het
Ogem-concern (hij volgde K

Tweede Kamerlid Relus ter
Beek (PvdA) verblijft op het
ogenblik in Rhodesië. Hij X
verkent daar de situatie aan
de vooravond van de verkie-

straat te zetten. Wat dat betreft,
kan er in het Nederlandse ma-;

wegkapt'

OGEM

kunnen hebben.
Dat zou dan zien, dat het helemaal niet gek is iemand die zo
bedrijfsleven

toegestaan dat" eenheden van
het Zuidafrikaanse leger in
Rhodesië bij de grensovergang
Bainbridge ; .'; gestationeerd
mochten - blijven.; Die : troepen
zijn nu weg maar nog. altijd
zouden zon 3 tot 5000 Zuidafrikanen deel uitmaken : van het
Rhodesische leger.

Lord • Soames heeft Moegabe
gedwongen om 62 ZANU-dissidenten uit Mozambique te laten

vertrekken. In' de , Rhodesische

pers is hierover veer ophef gemaakt. En de verklaringen van
deze groep werden breed uitgemeten. Maar de: duizenden na-'
tionalisten die onder het bewind

van Smith en Moezorewa wer-

steedl

den opgesloten zitten nog
gevangen.'
i
Het is geen geringe opgave dij
de, Britse regering op zich heeft
genomen. De laatste poging <J
vreedzame wijze van Rhodesil
'een onafhankelijk Zimbabwe U
maken, verdient alle steun
Maar waarom dan ook niet d(
-

voorwaarden scheppen vooi
werkelijk vrije en eerlijke verkiezingen?
, Waarom moet bisschop Moezorewa zo geholpen worden er
moeten Nkdmo's ZAPU en vooral Moegabe en zijn ZANU zo tegengewerkt worden? Van dei
Klaauw zou er goed' aan doen
die vraag eens aan de Britse regering te stellen.
;.

..

...

...

.
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Uitlokking:

kan dat nog?
De' Verenigde Staten
hebben een schandaal dat
nu al als de opvolger van
"Watergate" wordt geken-

schetst: één senator, zeven
leden van het, Huis van
Afgevaardigden, ongeveer
twintig ambtenaren en
tien zakenlieden zijn betrokken bij een omkoopzaak waarbij twee miljoen
gulden is uitgekeerd.
De federale recherche,
de FBI, heeft de smeergelden uitbetaald met behulp

van "undercover agents"
die zeiden de belangen te
behartigen van een Arabi-

sche sjeik. Om voor de
goede sfeer te zorgen hadden zij de beschikking
over een huis in een deftige wijk in Washington,
eeri jacht en een vakantiehuis aan de Atlantische
kust. Het "onderzoek" van
de FBI heeft twee jaar geduurd.
Natuurlijk zijn de Amerikanen weer geschokt.
Opnieuw is hun vertrouwen in het functioneren
van de democratie en zeker dat in de machthebbers geschonden. De ver
bijstering
hierover zal
waarschijnlijk een zwaarder accent krijgen dan
vragen die in dit verband
zeker ook gesteld moeten
worden: hoever mogen
overheid, Justitie en recherche gaan bij het aan
het licht brengen van misdrijven? En: is uitlokking
een middel dat „voor de
goede zaak" nog net kan of
wordt daarmee de grens
van het toelaatbare overschreden?, ':. •-•■;■
Het gebruik van "undercover agents" is in de Verenigde Staten vrij normaal geworden bij bij
voorbeeld heroinetransacties, diefstallen en moorden roof zaken. De FBI
blijkt haar,terrein nu naar
politici verlegd te hebben.
Uitlokking is altijd op
zijn minst controversieel
De staat gebruikt immers
middelen die in strijd zijn
met de wet, al is het dan

om „het recht en de goede
zaak te dienen". Op dit
moment is nog niet duidelijk of. met de uitlokking
eerdere omkQopzaken aan
het licht zijn gebracht of
dat de "delicten" pas zijn
gepleegd na de eerste pogingen

tot uitlokking. Ze-

ker in het tweede geval
zou het een erg twijfelachtige "affaire . zijn, die
misschien % wel meer I zegt
over de „"kwaliteiten" van
de FBI dan-over de omkoopbaarheid van haar
slachtoffers.
Met „iedereen heeft zijn
eigen prijs", kan natuurlijk niet worden goedgedat politici of ambpraat,
■
tenaren zich inderdaad laten omkopen, maar als politie en Justitie mensen
door uitlokking provoceren tot dingen die ze nooit
van plan zijn geweest, dan
moet dat zeker zoveel vragen oproepen als de omkoopbaarheid van mensen
in publieke functies. ,: l,
*
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Zwart-

ne betogn

'n

stuk

duurder

ROTTERDAM De amateurfotoeraaf betaalt vanaf vandaag
een icwart meer voor zijn zwartwitfilmpje.V Zwart-wit. fotopapier wordt meer dan de helft
duurder. Filmfabrikant Kodak
heeft hiertoe , besloten na', de
snelle stijging van de zilverprijzén.
IfM'tM WlÜJl'tfflMM 't!]
Verwacht' wordt dat andere
fabrikanten' van } fotografische
produkten dit voorbeeld zullen
volgen. De amateur, die op kleur
fotografeert zal van de verhogingen niet zo gek veel merken,
omdat de ontwikkelcentrales de
materiaalkosten kunnen terugverdienen met het winnen van
zilver uit fotografische baden.
Kodachrome dia en cinéfilm die
alleen door Kodak zelf ontwikkeld worden, blijven hetzelfde
kosten, omdat alle teruggewonnen zilver in handen van Kodak
blijft
Ziekenhuizen zullen voor
röntgenmateriaal 55 tot zelfs 90
procent
moeten : betalen.
Kodak rekent erop, dat ziekenhuizen in de toekomst met kleinere :i formaten röntgenfoto's
gaan werken om de prijsstijging
het hoofd te.bieden. Kodak gebruikt over de hele wereld 1,5
miljoen kilo zilver. Hiervoor
wordt momenteel ƒ 2,50 - per
gram'neergeteld tegen slechts 30
cent twee jaar geleden.'
Er wordt wel gezocht naar een
vervanging van zilver als lichtgevoelig filmmateriaal, maar tot
dusver is men hierin niet geslaagd. Zilver • blijkt voor wat
dat betreft onovertroffen. Ruim
een derde van de wereldproduktie aan zilver gaat naar de
fotografische industrie.
-

meer.

klemmend beroep gedaan om de
economische en maatschappelijke, toestand niet verder te laten
verslechteren. Het college noemt
het ontbreken van een behoorlijke aanpak van de problemen
"onaanvaardbaar". •
Vacatures bij ■ bedrijven van
de Koninklijke Nederlandse Pa.pierfabriek, moederbedrijf van
de met sluiting bedreigde vouwkartonfabriek Okto in Winschoten, worden gereserveerd voor
Okto-werknemers die op straat
komen te staan. Daarmee krijgt
een aantal van de 260 werknemers een kans op een nieuwe
baan. Dat is ' gisteren meegedeeld tijdens een emotioneel
verlopen personeelsvergadering
in de fabriek.
De bewindvoerder van het bedrijf, mr. F. Hamminga, vertelde op die vergadering samen
met ambtenaren van het ministerie van economische zaken
nog wordt gezocht naar mogelijkheden voor het bedrijf. Hij
legde er evenwel de nadruk op
dat de werknemers zich wat dat
betreft geen illusies moeten ma-

-

„

\ Het college meent dat er weer
toestemming voor het slaapmiddel kan komen als de indertijd
door de Haagse psychiater dokter van der Kroef f gemelde, zestien ernstige bijwerkingen van
Het middel op de bijsluiter worden vermeld

De fabrikant vindt de opmerkingen van de Haagsche psychiater ondeskundig en nietwetenschappelijk. Uit onderzoeken van het ministerie en internationale deskundigen zou blijken dat die bijwerkingen niet
alleen gelden voor het slaapmiddel Haleion.
Een groep van internationale
deskundigen heeft de omstandigheden waaronder de klachten waren onderzocht „niet wetenschappelijk" genoemd. „De
sfeer was bedorven door sensatieverhalen," aldus de fabri„■ ;%>.
kant
-V-. .>if
■•
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HULST „Hulst wordt bestuurd door een bazelende
burgemeester en wauwelende wethouders." Dat zei
huisarts W. Gielen over het
stadsbestuur in-dit Zeeuwsvlaamse stadje. Die opmerking, op een hoorzitting vorig
jaar, is hem op een aanklacht
komen te staan: de burgemeester liep naar de politie
en de recherche van de
Rijkspolitie in Middelburg
heeft de zaak nu in onderzoek.
Tijdens de hoorzitting op 6
november vorig jaar konden
er vragen gesteld worden
over een hinderwetvergunning voor een bedrijf in het
centrum van Hulst Huisarts
Gielen, die vlak bij het bedrijf woont, maakte van die
gelegenheid gebruik en stelde een aantal vragen. Ook
verklaarde '■ hij dat de geluidsoverlast van het bedrijf
zeer hinderlijk was.
Burgemeester en wethouders antwoordden daarop

Tijdens de personeelsvergadering bij Okto liepen de emoties gisteren hoog op. Directeur D. Kleinjan ontnam een van de werknemers het woord (foto boven), toen bij
de aankondiging dat er wellicht een tweede bewindvoerder zou komen om de CPN'er
Fré Meis geschreeuwd werd. Onder de personeelsleden in de zaal was de verslagenheid duidelijk zichtbaar (foto onder).

,

Dit verklaren vertegenwoordigers van dekrakers in de Grote Keyser in een reactie op een
desbetreffend artikel in Het
Vrije Volk van 31 jauari. Zij
doen dit op basis van de kadastrale gegevens, 'bijeengebracht

in hun archief. • ;
. Uit
rechtbankverslagen
en
andere journalistieke gegevens,

>'

-,

•

?«n'; aangehouden: in verband

pet'de in december gepleegde

{noord op

de veehandelaar Ma.finus Floor in Lunteren. De ar-

plotseling actief op de Amsterdamse vastgoedmarkt, waar hij
in korte tijd een miljoenenbezit
verwierf.. ,
Aldus werd E. eigenaar van
drie naast elkaar gelegen percelen aan de Nicolaas Beetsstraat
42 tot 46, vier aansluitende panden aan de Gerard Doustraat 121
tot 127, drie panden aan de Govert Flinckstraat 54 tot 58,.niet
minder dan twaalf panden aan
de Van Spilbergenstraat, bene-.'
yens panden aan de Weteringschans, de ï Leidsegracht, de
Weesperzijde en in een menigte
van andere Amsterdamse stra-

ten. ■.WSSSÊUSBÊtfi&tt&IJWÉ
Zijn voornaamste bezit be-

staat echter uit de drie kapitale

panden aan de Kloveniersburgwal 15 tot 19, destijds gekraakt,'

38 gezinnen geëvacueerd

Bom op scherp in
Alphen a/d Rijn

dat „wonen in de binnenstad
gepaard gaat met de lusten,
maar ook met de lasten".
Gielen werd woedend. Hij
kwalificeerde de burgemeester en wethouders als bazelend en wauwelend en zei
bovendien dat de antwoorden van B. en W. afkomstig
konden zijn van iemand met
een intelligentiequotiënt van
80, wat overeenkomt met dat
van een imbeciel.
Dat namen burgemeester
P. Molthoff i en wethouders
G. van der Voorde en E. de
Rechter niet De burgemeester diende een klacht in bij
de plaatselijke politie. Die
gaf de klacht echter door aan
de rijkspolitie in Middelburg
om partijdigheid te vermijden. ""
rtirfr^frlTCTlll
Burgemeester Molthoff
formeel hoofd van de politie
en ook nog hulp-officier van
Justitie wil niets meer zeggen over de zaak. Huisarts
Gielen • maakt er niet veel
woorden meer aan vuil. „Ik
heb met politiemensen gesproken maar verder weet ik
—

-

niets."

aldus de krakers, is gebleken
dat de thans gedetineerde Wim
E. zich in de mid-zeventiger jaren heelt beziggehouden met
heroïnehandel op grote schaal.
Onder de dekmantel van meerdere Besloten Vennootschappen,
ten dele op zijn eigen naam
staande en ten de}e op die van
zijn vrouw, werd hij in 1979

Aan zijn eigen
ARNHEM
snelle reactie heeft een 33-jarige
chauffeur uit Arnhem te danken dat de kogel die hem gisteren in het hoofd trof, geen dodelijke gevolgen had. De man
hield in een reflex de hand voor
zijn oor,waardoor de kogel wel
zijn -hand doorboorde maar in
zijn oor bleef steken.
■
'

Nadat het projectiel operatief
in het ziekenhuis was verwij-

,

restanten zijn afkomstig uit
Scherpenzeel en Rhenen. ■...'Op 13 december vorig jaar
werd de alleenwonende veehouder dood aangetroffen•„ in. een
schuur bij zijn, boerderij. Hij

en in december vorig jaar door
E verworven.,Wim E. is tevens
genoemd als. tussenpersoon biij
de recente verkoop door de
OGEM van de drie. "Grote Keyserparideri" aan de geheimzinnige Chinese vemootsc hap 'Chinese ! Middle East and i Investment. Company'. te.' Hongkong.
Nog: steeds ■ poogt" de gemeente
Amsterdam. inlichtingen ;in ,te
winnen omtrent deze: vennootschap, waarover de Kamer van
Koophandel te Hongkong, inmiddels heeft doen weten dat zij
inderdaad bestaai
'Op 23 januari; 1979' aldus de
krakers, 'bood de OGEM destijds nog eigenares van de panden ons een bedrag van honderdduizend gulden als .wij de
panden wilden ontruimen. Het
-

-

aantal krakers in de Grote Keyser bedroeg destijds nog slechts
veertig, zodat wij er elk een bedrag van twee en een half mille
aan konden overhouden.
, De OGEM deed ons dit aanbod
in aanwezigheid van vertegenwoordigers der gemeente Amsterdam. Uiteraard gingen wij
op dit aanbod niet in, waarna de
OGEM de panden op 2 maart
1979 'verkocht aan de Chinezen
op basis van de voorwaarde dat
niet deze nieuwe eigenares,
maar de OGEM zou figuren als
juridisch eigenaar en zou gaan
procederen om ons eruit te. krijgen. Het is ons bekend dat het
meer voorkomt dat speculanten
krakers geld aanbieden voor een
'ontruiming. Zelfs is ons één geval bekend aan de Oude Schans,
■•

'PRIJS DER ZEE'

*m3ÉBBk

Bij, deze ; bureaus kan elke
burger gratis adviezen krijgen
en eveneens gratis daadwerkelijke hulp als het schrijven van
eenvoudige ..;. verzoekschriften.
Voor verdergaande rechtshulp,
.zoals bijstand in rechtszaken,
verwijst het bureau eventueel
door naar een advocaat en gelden eigen'bijdragen volgens het
genoemde draagkrachtprincipe.
.

derd, mocht de chauffeur, weer
naar huis.- De schutter is aangehouden maar blijft tot dusver
ontkennen.
De twee mannen hadden gistermiddag bij een gezamenlijke
kennis een borreltje gedronken.
Tóen ze weer op straat stonden
laaide de vete, die al enige tijd
tussen hen bestond, plotseling in
. t%\ ••.
volle hevigheid 0p... •'■
De 37-jarige koopman B.K.
haalde daarbij een omgebouwd
gaspistool uit zijn zak en schoot.

was doodgeschoten en vermoedelijk beroofd.
De Edese politie wil „in het
belang van het onderzoek" geen
nadere, mededelingen doen.over
de arrestaties.; ,

dergelijk aanbod zijn ingegaan.
De krakers verklaren verder
dat de OGEM. recentelijk via
een in haar dienst staande uitlokker een groot grachtenpand
heeft doen kraken aan de Prinsengracht, aan de achterzijde
van de Grote Keyser. Dit pand
en andere panden aan de Prinsengracht kan met de Grote
Keyser worden ondergeorachtin
'één ontwikkelingsproject. > ■■.
Projectontwikkelaars: plegen
de krakers onder deze omstandigheden een dusgeheten 'op-'
dondercontract' aan te bieden,
inhoudende dat de krakers
vrijelijk in de gekraakte panden
mogen blijven wonen totdat de
verbouwingen een aanvang ne::

men.

-..;■:

..-:
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20 miljoen
' Overigens maakte pc Ruiter
duidelijk dat invoering van zijn

wetsontwerp de kosten van
rechtshulp in absolute zin zaj
doen stijgen.' De rijksoverheid
geeft nu jaarlijks 12 miljoen
gulden aan de al bestaande bureaus voor rechtshulp, die als
particuliere instellingen draaien
en geen houvast vinden in de
wet. Als straks op grond van de
nieuwe'wet in elk arrondissement een bureau voor rechtshulp is gevestigd zal er „minimaal 20 miljoen nodig zijn om
op een aanvaardbaar minimum
te kunnen beginnen", aldus de

minister..;'.

'

;

s'S*:^

.De nieuwe bureaus moeten
min of meer onafhankelijke instellingen worden. Zij worden
weliswaar gefinancierd dóór het
rijk, maar komen onder leiding
te staan van een bestuur. Daarin
hebben deskundigen en betrokkenen zitting. Minister De Ruiter hoopt dat zijn plannen binnen drie a vier jaar verwezen•
lijkt zullen zijn.
r;
'

GENNEP Bij een verkeersongeval in het Limburgse Gennep zijn gisteren vijftig kalveren om het leven gekomen. De
dieren zaten in een vrachtauto
die op de rijksweg Venlo-Nijmegen omsloeg, nadat de bestuurder de macht over het
stuur verloren had. Dé aanhanger van de vrachtwagen bleef
overeind. De nog eens vijftig
kalveren die hierin zaten, ble-

ven ongedeerd.

Sleuteltruc

geslaagd
AMSTERDAM
Uit een kamer van een Amsterdams motel
zijn drie koffertjes met juwelen
gestolen met een gezamenlijke
waarde van 180.000 gulden.
-

.;-.•:.;

gedupeerde motelgast is
een 26-jarige Zwitser. Zijn kamersleutels werden eerder gestolen uit zijn jaszak, toen hij
een bezoek bracht aan een bar
in de binnenstad van Amsterdam.
De

Gezinszorg vreest
-

Afrijden
vaker in
één keer

Geldwagen
van PTT
overvallen

EINDHOVEN ■! Steeds meer
mensen slagen bij de eerste keer
voor hun rijexamen. Dit blijkt
uit cijfers van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
; Ruim 27 procent van alle rijexamenkandidaten die in 1979
afreden slaagden in één keer.
Dit betekent een: stijging van
anderhalf procent in vergelijking met het jaar ervoor.
In de eerste elf maanden van
1979 zijn in totaal 790 duizend
rijexamens afgenomen.' In 1978
waren het er 782 duizend.
Het aantal eerste aanvragers
ruim 303 [ duizend
in 1979
bleef vrijwel gelijk aan dat van
het jaar ervoor..
"i De stagnatie van de normale
groei van twee è drie procent is
te wijten aan het winterse weer
in de eerste drie maanden van

die één ochtend per week werken, hierdoor hun inkomen met
zes gulden netto per uur zien
dalen. Op die manier houden zij
schoon nog maar ƒ 1,28 over. •
„De meerderheid zal er voor
dit bedrag de brui aan geven,"
aldus de raad. „Dit- is een ramp
waardoor in eerste instantie de
hulpbehoevende bejaarden zullen worden getroffen."
. Veder-Smit wordt gevraagd
hoe haar beleid nu te rijmen
valt met het streven naar emancipatie van de vrouw en het ver»
sterken va.n de deeltijdarbeid.' •
x

Buit bij PTT

beloopt
tonnen
(Van een onzer verslaggevers)

-

-

-

waarin de krakers op een

,:

,

HAAG
Twee gewapende mannen hebben vanmor-,
gen in Den Haag een geldwagen
van de PTT overvallen en vierhonderdduizend gulden buitgemaakt
De twee hadden'de geldauto
bij .de . Rijswijkseweg opgewacht Toen de wagen bij een
kruising stilstond, sloeg één van
de: overvallers. de 'voorruit, in
met een hamer. Door het gat bedreigde hij de chauffeur met
een vuurwapen. .
De' mannen i verdwenen' met
een geldcassette op een motor.

,-

"■

UTRECHT
Er dreigt een
grote uittocht onder de 70.000
parttime werkers in de gezinsverzorging, als hun . beloning
drastisch wordt gekortwiekt.
Hiervoor vreest de Centrale
Raad voor de Gezinsverzorging.
De regering wil een minimum120 gulden per
maand invoeren voor verplicht
ziekenfondsverzekerden. In een
brief aan'• staatssecretaris Veder-Smit
(Volksgezondheid)
schrijft de raad, dat part-timers

de oorlog wist dat er „wat" kon'
liggen. ;'.,,"• '•. ".'..■'
Het graven is dan ook voorzichtig aangepakt,'maar helaas
is er toch even tegenaan gestoten. Direct daarna zijn de eerste
tien gezinnen geëvacueerd.".
Enkele-uren later werden nog
28 gezinnen elders ondergebracht, voornamelijk bij familie
enkennissen. •

.DEN

-

Kalveren dood

(Van onze parlementsredactie)

-

De gemeente Alphen a/d Rijn
wist overigens ar in december
dat;er op,het terrein aan de
Raadhuisstraat een bom in de
grond zat De heer Bruin: „Toen
werden we gewaarschuwd door
meneer Van Doorn, die vanuit

-

Gratis

.

ALPHEN AAN DEN RIJN In allerijl zijn gisteren
in Alphen a/d Rijn 38 gezinnen geëvacueerd nadat op
minder dan 100 meter van hun huis een bom uit de
Tweede Wereldoorlog op scherp was komen te staan.
Debom, een Engelse 250-ponder, zal morgen worden
opgeruimd of tot ontploffing gebracht.'
• „Als dat ding nu ontploft, is er
niets aan de hand. We hebben
alle .voorzorgsmaatregelen '■ genomen. Ook! het scheepvaartverkeer op de Rijn is stilgelegd,"
vertelt J. J. Bruin, hoofd Bestuurszaken van de gemeente.
Samen met waarnemend politie-korpschef Ruttink vormt hij
de crisisstaf die gisteren werd
gevormd.' Een dragline stootte
bij het graven op een terrein
voor; woningbouw op de bom,
die met een vertraagde ontsteking bleek te zijn uitgerust. Dat
houdt in dat het ding onverwacht spontaan kan exploderen.

Volgens De Ruiter heeft het
voorontwerp van wet „bepaalde
'elementen van.; kostenbeheersing in zich". De minister: „Alle
gefinancierde rechtshulp kan
slechts geschieden, na inschakeling van medewerkers van het
bureau rechtshulp. N.u is het zodat een advocaat wordt toegevoegd, op diens eigen verzoek,
aan de zogeheten on- en mindervermogenden, die zich tot
hem gericht hebben."
De Ruiter denkt de explosieve
stijging van de rijksbijdragen
aan advocaten enigszins te kunnen beperken. „Wat wij in de
hand hebben is het scheppen
van goede afspraken over de tarieven. Wij willen dat het gerecht, dat een bepaalde zaak behandeld heeft, straks de vergoeding voor verleende rechtshulp
gaat vaststellen."

grote uittocht

(Van een onzer verslaggevers)

Moordzaak: 7 arrestaties
LUNTEREN De politie van
We heeft gisteren zeven men-

onzer verslaggevers)
-

AMSTERDAM -..'De in het Vrije Volk geuite veronderstelling dat meerdere Amsterdamse kraakpanden
recentelijk zijn aangekocht door heroïnehandelaars en
de daarmee verbonden Chinese triades is naar alle
waarschijnlijkheid juist. Ons is op zijn minst één geval
bekend van een complex van drie grote kraakpanden
aan de Kloveniersburgwal, die anderhalve maand geleden zijn aangekocht door de als heroïnehandelaar
bekend staande Wim E.'

.

.

rechtbank).

'Heroïnehandelaarskochten mer

u bazelt!'
verslaggevers)

-

een.

KRAKERS: 'OGEM BOOD ONS EEN TON'

'Burgemeester,
(Van een onzer

(Van een

-'..•

Gisteren kwamen ook enkele
kamerleden en CPN-voorman
Fré Meis naar het bedrijf. Voorlopig zal het personeel niet in
actie komen, maar Meis kondigde aan 'dat er in de toekomst zeker harde acties zullen volgen
als er niets gebeurt'

-

-

:

UTRECHT
De voorwaarden, die het ministerie van
Volksgezondheid stelt' aan het
opnieuw op de markt brengen
van het slaapmiddel Haleion,
worden door de producent, de
geneesmiddelenfabrikant Upjohn, niet geaccepteerd. , Het
slaapmiddel is vorig jaar voor
zes maanden uit de markt genomen in afwachting van een rapport van het college ter Beoordeling van Geneesmiddelen." '_

''«t

~

huizen'

(Van onze soc. econ. redactie)

ken.'

•Volgens 'de nieuwe regeling
naar alle
iemand
waarschijnlijkheid :
die het minimumloon:verdient
in. \ aanmerking u voor, s gratis
rechtshulp,' Wie meer verdient
moet naar verhouding bijdragen
in de kosten.lV*n«
De Ruiter zei dit gistermiddag
bij de presentatie van een voorontwerp van wet op de rechtshulp, een dag. voordat in de
Tweede Kamer de behandeling
van de Justitiebegroting zou beginnen.' Het voorontwerp T
waarop iedereen tot 1 juni commentaar kan leveren voordat
het i • definitieve» wetsontwerp
wordt ingediend voorziet in de
bureau voor
stichting van'
rechtshulp in;: elk arrondissement (het werkgebied van een

van De Ruiter komt

Kogel via hand in oor

.\

HALCION:
NIETESWELLES

(Van onze parlementsredactie)
"
Minister De Ruiter van Justitie wil
DEN HAAG
dat burgers in de toekomst naar draagkracht gaan betalen voor rechtshulp. Invoering van dit draagkrachtprincipe vindt hij rechtvaardiger dan de huidige regeling. Nu moet iemand die met zijn inkomen boven een
bepaalde grens zit de kosten van rechtshulp volledig

1

.

I

draagkracht'

films

GRONINGEN -Bij verschillende bedrijven in het
noorden van het land zal vrijdag worden gestaakt en
er komt een demonstratieve bijeenkomst van de FNV
in de stad Groningen. Met die acties wil de FNV protesteren tegen de afbraak van werkgelegenheid in met
name Oost-Groningen.
heeft geen vertrouwen meer in het regeringsbeleid", aldus FNV-voorzitter
Wim Kok gisteren na afloop van
de federatieraad, waarin de
FNV-bonden besloten tot acties
over te gaan. De \ vakbeweging
zal bij de Tweede Kamer aandringen op extra maatregelen
voor het noodlijdende gebied.
Hoe groot de ontreddering is,
blijkt volgens Kok wel uit het
verbreken van ieder contact met
de regering I door Provinciale
Staten van Groningen. Burgemeester en wethouders van
Groningen hebben gisteren in
een telegram aan de ministerraad en de Tweede Kamer een

betalennar

wit-

ontreddering
Oost-Groningen'
l „Het Noorden

'Rechtshulp

;In het Rijksmuseum in Amsterdam begint morgen
een-tentoonstelling van vondsten uit wrakken van
Oost-Indiëvaarders,die de naamüprijs der Zee" heeft

De grootste bijdrage aan de tentoonstelling is geleverd door de Brit Rex Cowan; die in tien jaar 300
ken naar boven heeft gehaald in de buurt van de Scilly-eilanden.„Prijs derZee''wordt tot 3 augustus gehoudeninde af deling Nederlandse geschiedenis.

van.

.
UTRECHT
Niet één, zoals
aanvankelijk werd '.■ gedacht,
maar enkele tientallen postzakken zijn gisteren buitgemaakt
bij de roofoverval op het PTThoofdpostkantoor in Utrecht. De
buit loopt volgens de PTT in de
tonnen maar bedraagt minder
dan één miljoen gulden.'
De daders, drie of vier gewapende en gemaskerde mannen,
sloegen toe toen PTT-ers op de
binnenplaats van het hoofdpostr
kantoor bezig waren met het laden van : geldtransportauto's.
Met het geld zouden de Utrechtse postkantoren worden bevoorraad. '$$BCMpgB£jMHBHKI£ï
: De politie zei vanmorgen geen
aanwijzingen te "hebben dat
PTT-ers of andere insiders bij
de overval betrokken zijn geweest.
MsndÉsfll
-

*

buitenlands
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TRIPOLI/PARUS Een menigte betogers heeft gisteren de
Franse ambassade in de Linische hoofdstad Tripoli bestormd
en vrijwel volledig verwoest Dé
betoging was opgezet als protest
aan; de militaire ■ hulp van
Frankrijk aan Tunesië bij het
neerslaan van de vanuit Libië
opgezette aanval op de Tunesische . stad. Gafsa; : van ■'■. vorige
.''»'"-.''
■'•'., "'/.".■
week. '
, Ambassadeur Charles Malo en
zijn volledige; staf. wisten: een
heenkomen te vinden in de airibassadeurswoning. '„Onder het
roepen van de leus „Volksrevolutie in Libië, volksrevolutié in
Tunesië" drong de menigte binnen, ; alles I wat -op ƒ haar weg
kwam kort en klein slaand," zo
verklaarde Malo in! een interview. „Alleen de muren vanhet
gebouw staan nog overeind." •-'f
-

Libano

'

-■

-

'

„conclusies te trekken, voor." de
Frans-Libische betrekkingen".':
Radio Tripoli meldde gisteren
een „indrukwekkende betoging"
bij de Franse ambassade maar
zei geen woord over.de bestorming. De demonstratie was volgens deze zender gericht tegen
„de invasie van Franse troepen
in Tunesië met de bedoeling de
volksrevolutie té onderdrukken,
die ! zich vanuit de stad Gafsa
begon te ontwikkelen", en tegen
de Franse pogingen om van Tunesië, „opnieuw, een Frans pro-.

-

Hergroepering
De Syriërs begonnen vorige
maand al zich terug te trekken
uit enkele stellingen langs de
kustweg ten zuiden van Beiroet.
Zij hergroepeerden die troepen
in de oostelijke Syrische Bekaavallei. Israël beschuldigde Syrië
toen van het beramen, van een
aanval, maar Syrië verklaarde
op zijn beurt dat het ging om
voorzorgsmaatregelen tegen een
mogelijke Israëlische aanval.
.'.

tectoraat te maken"." .'-:■�'.'

De inval in Gafsa werd op 26
januari uitgevoerd door een
honderdtal in Libië opgeleide
Tunesièrs. De' Franse luchtmacht verleende steun bij het
neerslaan van de j rebellie ; die
aan ongeveer 40 mensen het le;,"'. '
ven heeftgekostHV".'Vi''
<

;

;

Oorlogsschepen

Belgische

Rhodesische soldaten
leggen hét lijk van
een klein meisje op
een deken. Zij
een van de 16 slachtoffers van eenterro-,
ristische § aanval op
een bus bij Rüsafe.
Zeker '78 mensen
raakten gewond.

kernctal

Niet welkom

Wél haarscheurtjes

in

Italië zal de marine van
Irak elf oorlogsschepen leveren waaronder vier fre
gatten, zes korvetten en
een
bevoorradingsschip.
De schepen gaan ongeveer
3,30 miljard gulden kosten

ve stof. De Zweed zegt de
stof een half jaar geleden
te hebben gekregen van
een Zairees.■; ï~':'-t-

Lawine
Als gevolg van het plotseling zachter worden van
het weer is afgelopen
nacht een lawine neergekomen op de Italiaanse
wintersportplaats CervU
nia. Twee Britse toeristen
werden hierbij gedood.:

Neo-nazi's

reactorvaten van de in aanbouw
zijnde kerncentrales Doel 111 en
Tihange II te zitten. Deze ant-

woorden . kreeg. de'•.'■ Belgische
De
volksvertegenwoordiger
Wasseige te horen op zijn vragen die hij in december stelde
aan de minister van Economische zaken in België, De Wulf.
De zaak kwam op 15 december
van het vorig jaar in de publiciteit toen het Brusselse dagblad
La Cité een reportage publiceerde over de kernenergie in België
en er toen op wees dat in de in
aanbouw zijnde kerncentrales
te Doel bij Antwerpen en te Tihange bij Luik haarscheurtjes
waren ontdekt. La Cité was zeer
stellig in haar uitlatingen.,

Zonder dat de betrokken firma's er iets van bemerkt hadden
gaven medewerkers van La Cité
aan

specialisten

jonge neo-nazi's veroordeeld tot gevangenisstraffen van vier maanden -tot
anderhalf jaar wegens het
in het openbaar paraderen
in uniform en het maken
van propaganda, voor een
onwettige organisatie.' Een
vijfde kreeg 3000 Mark
't'Jrj.M'--'s'Y^K
boete.

Kernwapens

MOSKOU
De Russische dissident Andrej Sacharov is in zijn
verbanningsoord Gorki tweemaal met de dood bedreigd. Ook heeft
de officier van Justitie in Gorki hem gewaarschuwd dat de sancties
tegen hem nog kunnen worden verscherpt als hij doorgaat contact te
'
zoeken met het buitenland.
-VA' Jil
ren gewapend met een pistool
Sacharovs vrouw, Jelena Bon
van een soort, die in Rusland alner, heeft dat gisteren in Mosleen door veiligheidsmensen en
kou gezegd tegen westerse cor
respondenten. Volgens haar is
militairen' wordt gebruikt, en
de situatie dramatisch en dient
dreigden raak te zullen schieten.
het westen tussenbeide te koEerder diezelfde dag was Sacharov op het L hoofdkwartierr
men.
''"'''■'*'.:'.. ■''-.'/ '■'■■.f "-!-'ü:-''i
van de KGB geroepen, waar
Sacharov, zo verteld zij, was
men hem voor „ongewenst beop 28 januari lastiggevallen door
twee mannen die zich uitgaven
zoek" had gewaarschuwd.
Afgelopen zondag ontving Savoor dronken arbeiders. Zij wa—

:

'

'

Dezeweèk

In Londen is gisteren la-

dy Summerskill overleden.
Lady Summerskill, die onder meer minister van Sociale Zaken' en voorzitter
van de Labour-partij is geweest, is 78 jaar geworden.

Aanslag
Een bomaanslag heeft
gisteren voor honderdduizenden guldens schade
aangericht op een'antiekveiling in de Noordierse
•
,?
hoofdstad Ulster.
,'.

AF

■■';.•-•', ■"
val.
V' ;
In Koérdistan werden nieuwe
'

•..

botsingen gemeld, j Zeker 120
mensen zouden zijn omgekomen
bij een Koerdische j aanval op
een grensstation aan de IraaksIraanse grens. Volgens radioTeheran waren de Koerden gesteund door artillerie de grens
overgekomen vanuit Irak en
met 25 gijzelaars weer terugge
keerd.

Bewaker
ontsnapt
Bemiddeling
als gevolgende maand..
■'" De artsen van de zieke ayatol-

~

in
Surinaams
legerconflict

vangene

-

-

Botsing

"

,■".",

op

Unidioconferentie?
-

charov' een - briefkaart ' van
iemand die vertelde in de Tweede Wereldoorlog „veel Duitsers
te hebben gedood". De brief
schrijver [ verklaarde nu uit te
zien naar een ontmoeting met de
dissidente Nobelprijswinnaar. ,
: Op 30 januari was Sacharov
bovendien' bij de Officier van
Justitie geroepen.

-

MOSKOU De Russische president Leonid Brezjn jew heeft zich
gisteren uitgesproken voor. een stopzetting van de bewapeningswedloop en voor het opheffen van „conflictsituaties" in het MiddenOosten en Zuidoost-Azië.Bovendien pleitte Brezjn jew ervoor de Indische Oceaan om te vormen in een „vredeszone", die gevrijwaard
moet zijn van de machtsstrijd tussen de grote mogendheden. .
-

Brezjnjew deea zijn' uitspra-

ken tijdens een diner, dat in het
Kremlin werd gegeven ter gelegenheid van het bezoek van de
Cambodjaanse leider* \ Heng
Samrin. De 73-jarige president
verklaarde dat thans „de volkeren der aarde een gemeenschappelijke zprg hebben, het overwinnen van de spanning die op-

Bonn en Parijs:

Sowjet-troepen
terugtrekken
' PARIJS
In een gezamenlijke verklaring hebben Frankrijk
en de Bondsrepubliek,vanmorgen de onmiddellijke terugtrekking van de Russische troepen
uit' Afghanistan geëist Beide
landen, veroordeelden. de Sowjet-ingreep ■ als '; „onaanvaardbaar", en als een gevaar voor de
stabiliteit • en' de vrede ;in het
Midden-Oosten.
-

lah Khomeiny. hebben intussen
bekend gemaakt dat de 79-jarige leider nog wat langer in het
ziekenhuis zal moeten blijven,
omdat hij nog steeds niet is
hersteld van zijn lichte hartaan-

in
steeds voortdurende conflict tussen de
bond van Surinaamse onderofficieren, Bond van Militair Kader en
de Surinaamse regering. De actievoerende onderofficieren hebben
na een verblijf van 24 uur in een voetbalstadion sinds enige dagen
onderdak gevonden in het gebouw van de Algemene Bond van
Overheidsdienaren aan de rand van Paramaribo.
■ ;
De verbondsraad van de Surinaamse vakcentrale De Moederbond heeft er bij de legerleiding,
de onderofficieren en de regering op aan gedrongen bemiddeling van derden te aanvaarden
en de politiebond zowel als oppositieleider Lachmon hebben
intussen een gesprek met de opstandige onderofficieren gehad.
•De politiebond heeft premier
Arron verslag gedaan van het
gesprek en wil hangende deze
bemiddelingspoging geen enkel
NIEUW DELHI Aan het bestandpunt innemen. Lachmon' gin van de laatste week van de
heeft de hulp ingeroepen van de conferentie van de Organisatie
Nederlandse Federatie van Alvoor Industriële Ontwikkeling
gemeen Christelijke Organisavan de VN (UNIDO) staan de
standpunten tegenover elkaar
ties van Militairen FACOM.
zoals bij eerdere j Noord-Zuid
ontmoetingen nog niet is voor-

Brez jnjew op bres
■■tfgjS''- voor ontspanning

bij Öémelkman:

;

Verschillende organisaties hebben aangeboden
Ite PARAMARIBO
bemiddelen
het nog

nieuw de internationale betrekkingen overschaduwt". >'-'.- ■•>.
i „De: detente' is het resultaat
van ■ veelzijdige - inspanningen.
Het is een verworvenheid van
vredelievende staten .en niets
ontziende ";. imperialistische
krachten mogen de vruchten ervan, niet vernietigen", zo zei
Brezjnjew verder.
Het■/:Russische ■'■ persbureau
Tass heeft inmiddels de berichten over een massamoord in een
Afghaans dorp . lasterlijk ge!noemd. Bij deze slachting zouden vorig jaar-1170 mannen door
Afghaanse 't soldaten;■ op bevel
van Sowjet-adviseurs zijn uit-

,

Sommerskill

*

•'

r

■■

Bani-Sadr beloofde ervoor te
. dat
Iran. gezuiverd
wordt van gevolgen van honderden jaren corruptie. Op zijn
beurt beloofde Khomeiny BaniSadr te zullen steunen zolang hij
de heilige beginselen van , de
islam'trouw blijft, zich aan de
grondwet houdt en de armen en
onderdrukten helpt. \
r:
De -nieuwe president heeft
ikrachtens
de grondwet het recht
een kabinet te benoemen. Verwacht ' wordt echter dat hij
daarmee zal wachten tot na de
van
parlementsverkiezingen

Doel len II draaien nu op volle kracht. De reactorvaten hiervan zijn in België geproduceerd
door Cockerill. Maar Tihange I,
die ook op volle toeren draait,
werd eveneens door Franatome
gemaakt en geleverd. Maar minister De Wulf heeft inmiddels
aangekondigd ' dat er opnieuw
een diepgaand onderzoek«zal
worden ingesteld zowel bij de
kerncentrales te Doel als te Tihange.: j-y.

;

•;—

ijveren

daarnaar uit

■

generaal
De Franse
Claude Vanbremeersch is
van mening dat de "Franse
regering zou moeten besluiten tot het inzetten van
atoomwapens op het moment dat zij de republiek
in gevaar acht"

geDe

;

:<:

Sacharow bedreigt met meer
sancties en mogelijk dood

,

/

opdracht de

Wulf en zijn medewerkers van
het ministerie bleven volhouden
dat de mededelingen in La Cité
verkeerd waren. Zij bleven volhouden ondanks het feit dat La
Cité aankondigde dat de Franse
fabriek die de reactorvaten vervaardigde,' Franatome, ook de
reactorvaten voor de kerncentrales te Grevelingen en■ Triecastih vervaardigde, waar ook
scheurtjes in het metaal der
reactorvaten waren vastgesteld.'
Minister De Wulf' heeft nu
meegedeeld dat zowel Doel 111
als Tihange II niet in werking
mogen komen - voor: de zaak

:

Een rechtbank in Hamburg heeft gisteren vier

-

reactorvaten met ultrasone
luidsgolven door te lichten.

zorgvuldig .is onderzocht ; Hij
hoopt in de loop van dit jaar
nieuwe meetapparatuur, die nu
in Frankrijk wordt ontwikkeld,
in bezit te hebben. Als de zaak
vertraagd wordt kan die apparatuur pas in de tweede helft
van 1981 beschikbaar zijn en opnieuw volgens La Cité ziet het

-

Oproep tot
Cola-boycot

Bewaker'Victor Galle-

gos. ontsnapte aan de hel
van de gevangenisopstand
in Santa Fe in de Amerikaanse staat Nieuw Meoci-

(Van onze soc.-econ. redactie)

cordoor-bliksemsnel zijn
uniform .uit en gevangeniskledij dan te trekken.
Zijn V „medegevangenen"
lieten hem j daarop 'met
rust. Samen meteen aantal van hen'Mep hij naar

Coca Cola moet
■ GENÈVE
over de hele wereld worden geboycot omdat het
frisdrankenconcern in Guatemala een „tegen de vakbonden
gerichte, ■ gewelddadige onderdrukkingsactie voert". De internationale bond van werknemers
in de voedings- en genotsmiddelenindustrie, lUF, heeft alle 160
-

aangesloten organisaties in 58
landen tot zon tegenmaatregel
opgeroepen. •

(Zie ook de voorpagina

overSantdFé^XJ'y^J

■

In Brussel is de 41-jarige
Zweed Jan Bjorkman aangehouden omdat hij liep
rond te leuren met een metalen doos met radioactie-

-

TEHERAN Tijdens een korte plechtigheid in een
ziekenhuis in Teheran die door de t.v. werd uitgezonden is gisteren Abolhassan Bani-Sadr beëdigd als de
eerste president van Iran. Uit handen van de nog
steeds zieke ayatollah Khomeiny ontving hij de farhan
of presidentieel decreet, waarmee zijn benoeming een
.
feitwas.
■ ;'ï?ij;;:(.' i;t,v! v^
,

.

Radio-actieve stof

BRUSSEL
Er blijken wel
degelijk haarscheurtjes in de

'

De Portugese regering
heeft besloten de deelname
te verbieden van buitenlanders aan de tweede "Internationale bijeenkomst
van strijdende volkeren",
die van 8 tot 10 februari in
Lissabon moet plaatsvinden. Voor de bijeenkomst
waren de bevrijdingsbewegingen van Eritrea en
Oman uitgenodigd, evenals guerillastrijders uit
Spaans Baskenland, het
Polisario-front, de PLO en
deChileensMlß ■

Bani-Sadr
beëdigd in
ziekenhuis

.:x

gemoord.

«

,"

■

'

„Het is '; geen. toeval dat ■ dit
schaamteloze bericht de wereld
ingezonden is'uit de Pakistaanse
procincie Pesjawar.y! die aan
Afghanistan grenst", zo zei Tass.
'■■". Afghaanse;'rebellen:;; hebben
het telegraafkantoor in Kaboel
in brand gestoken, zo is gisteren
in Islamabad vernomen. Bij de,
brand zouden bovendien 24 winkels zijn verwoest, i ',-' V'
Indonesië heeft zijn ambassadeur naar Afghanistan terugge*

'

Ali brengt VS in verlegenheid
DAR ES SALAAM \ -t Mohammed AU heeft gisteren gezegd dat de Amerikaanse regering hem 'mogelijk',misleid
heeft over de Sowjet-tJnie. De
Amerikaanse '■ ex-wereldkampioen boksen kwam gisteren in,
de Tanzaniaanse hoofdstad
Dar es Salaam aan om een boycot van de Olympische Spelen

te propageren. .-■'

Ali zei dat hij misschien zijn
reis naar nog vier Afrikaanse
landen zal afzeggen. Verslaggevers vroegen hem in Dar es
Salaam waarom de Afrikanen
de' Spelen ' moeten boycotten
terwijl de Sowjet-Vnie zwarte
bevrijdingsbewegingen
J' en
zwarte ' Afrikaanse : landen
-,

•'

steunt

'

•'•:■■

..;.

'

>'

•■■

Terwijl functionarissen van
de Amerikaanse ambassade
i(

niet wisten waar ze moesten
kijken;' antwoordde AU:" „Ze
hebben me in Amerika" niet
verteld dat Rusland deze landen steunt. Misschien ben ik er
wel te. veel aan' gewend' verkeerde dingen tedoen. Jullie
hebben me allemaal vragen gesteld die goed zijn."
„Ze . willen dat ik ophoud",
ging Ali voort terwijl Amerikaanse ambassade-functionarissen trachtten de persconferentie te beëindigen. „Maar ik
leer hier wat van... ik ben geen
verrader van zwarte mensen-,
ik ben hier niet om iets tegen
Afrika te doen. Ik ben hier om
een rol voor Amerika te vervullen. Als ik ontdek dat. ik het
verkeerd heb over de SowjetUnie, ga ik terug naar Amerika
en zeg ik de helereis af." v

gekomen. | Conferentiekringen
zijn bang dat de conferentie zal

eindigen in een harde confron'■■';■ ■:'•-;.;■;.■
tatie.■••;■"
Radicale woordvoerders van
de landen van de" Derde Wereld
hebben ditmaal meer bijval gekregen dan ooit. Zij eisen dat de
doelstelling van de UNIDO-conferentie van Lima in 1975 wordt
verwezenlijkt: een .vergroting
van de. industriële ; produktie
van | de! landen van de Derde
Wereld (van nu 9 procent) naar
25 procent en eisen daarvoor de
oprichting van een fonds van 300
miljard dollar.
Westerse industrielanden vinden dat er onder de huidige economische omstandigheden aan
zo'n fonds niet te denken valt
Zij worden bijgevallen door de
landen van het. Oostblok, die
ook niet bereid zijn hun ontwikkelingshulp te verveelvoudigen.
Maar de Ontwikkelingslanden
willen van geen wijken weten
en de Cubaanse president Castro liet zelfs weten dat 300 miljard eigenlijk nog veel te weinig
is.: x ■ t:.. '-:'i,, ï '■-■•:Lv ! ■ '■',
"■ Een andere eis van de Derde,
Wereld is: het organiseren van:
conferenties waar per gebied en
per bedrijfstak wordt gesproken
over de overheveling van industrie naar de Derde Wereld. De
westerse landen zien hier echter
een bedreiging ,in van de vrije
markteconomie. Zij wijzen erop
dat zo'n conferentie bijvoorbeeld de hele textielindustrie in
enkele ■ Derde Wereld-landen
zou kunnen concentreren, s
Als klap op de vuurpijl wer
ken de ontwikkelingslanden aan
een ontwerp voor een'„Verklaring van Nieuw Delhi'.', die al
hun eisen bevat en waarvan zij
van tevoren al hebben laten weten dat hij eigenlijk niet voor
wijziging vatbaar is..,,- >•'..' I

r

'

KORT

; Frankrijks heeft een ' scherp
protest ingediend bij Libië. Parijs is vooral boos dat Libië de
ambassade geen politiebescherming gaf, hoewel de ambassadeur daarom had .gevraagd.'
Frankrijk ■:-■ behoudt. zich het
recht voor schadevergoeding te
eisen en uit de gebeurtenissen

•'•<,'

:

PLO-leider Jasser Arafat
brak gisteren onmiddellijk een
bezoek aan Saoedi-Arabië af en
keerde terug naar Libanon. De
Saoedische vice-premier | prins
Abdoellah ibn Abdoel Aziz vertrok naar de Syrische hoofdstad
Damascus, naar Arabische diplomatieke kringen aannemen
om de Syriërs te wijzen op het
gevaar, dat het terugtrekken
van de troepen een opnieuw oplaaien van de Libanese burger,
oorlog tot gevolg zal hebben..
In Beiroet, waar de Syriërs
met ongeveer 5000 maneen bufferzone vormen tussen de rechtse christelijke en linkse moslimwijken vormden zich onmiddellijk lange rijen voor supermarkten en benzinestations. Elkaar
beconcurrerende linkse milities

De 22.000 man sterke troepenmacht werd in Libanon gelegerd
als onderdeel van een „Arabische vredesmacht" om de vrede
te helpen bewaren na de Libanese burgeroorlog 1 van 1975-76.
Volgens i het mandaat van de
Arabische Liga zou die taakvolbracht zijn, zodra het tijdens de
burgeroorlog uiteengevallen Libanese leger sterk genoeg zou
zijn om die taak weer over. te
nemen. | Het : nieuw-gevormde
Libanese ] leger telt echter pas
enkele duizenden manschappen
en begon nog maar 'enkele
maanden geleden het gezag over
te nemen in een paar gebieden.

ingezworen.

:

Bezoek afgebroken

,

■

doel el Kasm wist hij de Syrische leiders te overtuigen van
de noodzaak van uitstel.

■

gereisd zodra het Syrische voornemen, bekend was. In een
spoedberaad met de : Syrische
president Assad en premier Ab-

begonnen een duel om het bezit
van een wolkenkrabber die tijdens de burgeroorlog een gewild
schuttersnest was, maar die nu
in Syrische handen is. De spanning werd nog verhoogd door
laag-overvlïegende Israëlische
straaljagers, die vermoedelijk
de Syrische troepenbewegingen
in het oog hielden.

eerste president, Abolhassan Bani-Sadr,
omhelsd door een islamitische geestelijke nadat wordt
hij is
Irans

'

Syrië zal zijn troepen terugtrekken uit
; BEIROET
Libanon. Het begint hiermee pas over enkele dagen om
te voorkomen dat er een machtsvacuüm ontstaat in de
Libanese hoofdstad Beiroet, zo heeft de Libanese premier Selim el Hoss gisteren bekend gemaakt.,
De Libanese premier was gis-

vernielen

STEEDS
SLACHT- Franse
ambassade
IN RHO- Tripoli
DESIË

Syriërshuis:
paniek in

teren spoorslags naar Damascus

Betogers

'■

Oplaaien

6

binnenlands
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'Apotheekpast

ord sluitngwe

GaleriehouderSviemconhst

bij huisarts
op platteland'

Sluijters

'Zo'n
ist
geen

(Van onze soc.-econ. redactie)

UTRECHT

och

Zelfstandige apothekers zouden zich
alleen mogen vestigen in gebieden die zo verstedelijkt
zijn dat de kwaliteit en de bereikbaarheid van de geneesmiddelenvoorziening er niet op achteruit gaat zodra apothekers deze „handel" van huisartsen overnemen. Overal elders moeten artsen hun eigen apotheek
kunnen houden totdat zij hun praktijk neerleggen.
Dit schrijft'de ■ landelijke
Huisartsenvereniging (LHV) in
; een vandaag verschenen nota.
: De LHV; pleit. sterk voor het
handhaven van de. apotheekhoudende 'v! arts.;. Hete-, gevaar
dreigt volgens de vereniging dat
;artsen■_ hun praktijk,, moeten
sluiten zodra zij de extra inkomsten zouden missen.
Ook noemt de LHV het belangrijk, dat in elk dorp onder
alle omstandigheden snel en
dichtbij medicijnen verkrijgbaar zijn. Verder wordt gemeend dat de' patiënt, vaak
goedkoper kan worden geholpen.
De' Koninklijke Nederlandse
maatschappij ; ter.. Bevordering
van de Pharmacie (KNMP) zegt
in een reactie, dat de huisartsen
aan „zelfoverschatting" lijden.
De KNMP stelt vast, dat artsen
speciaal zijn | opgeleid voor de
medische zorg en • apothekers
voor de voorziening van geneesmiddelen. -! ■'■••■ ; ;'■■
Gemeend wordt dat de wet terecht de, verantwoordelijkheid
legt waar die hoort te liggen. De
, apothekers vinden het onzin dat
de artsen die wet nu willen wij;

pakje
Zon man beslist als regel niet
alleen, maar doet dat in overleg
met zijn vrouw; Hij wil zich ook
uitvoerig laten adviseren door
een deskundige
de galeriehouder, de kunsthandelaar. .

-

Wie van schilderijen : houdt,
wie ervan wil genieten, moet ze
op zn gemak kunnen bekijken.
Wie een schilderij wil kopen,
moet er helemaal de tijd voor

:

—

—

-

Tot hij het op 8 januari in een
uitspraak van dè Hoge Raad in
hoogste instantie verloor van de
autoriteiten en de Winkelslui-'
tingswet. Maar zijn galerie bleef
en is nog steeds op zondagen
open. Zondag kreeg hij het zo-

als de musea. In zeventig jaar

-

veelste proces-verbaal aan zijn'
broek.'
''""."'"."'■'. '■'■-■,

Verdrietig
J. M. Simonis is langzamerhand niet eens' meer . verontwaardigd. Eerder is hij verdrietig, vervuld, van medelijden
over al het ongebrip bij de Jus'■
titële autoriteiten.' ;
„Voor. bad- en vakantieoorden," zegt hij, „maakt men eenuitzondering op de.Winkelsluitingswet en laat men 's zomers
de middenstand op zondagen;
wèl zaken doen. Waarom geeft,
men de kunsthandel j die kans i
dan niet? Hoewel die op zondagen, oneindig veel meer dient
van verdient, als u begrijpt wat
ik bedoel. Waarom seponeert de
officier van Justitie. desnoods
die zaak tegen ons niet? ;"',;. ■ [■".

In mijn galerie hangen werI van ..grote »schilders als
Sluijters, tVerheijen,;De Hoog,
Dommersen, Lieste en LesourdBeauregard werken, die in alle
opzichten uniek zijn. Die laten :
zich toch-niét vergelijken met
wat er in de supermarkt of bij
de kruidenier over de toonbank

ken

-

gaat?

'■'■-'•

'

.-':''

■'■-•ï'l

Mijn collega's in het land vol-,
gen mijn strijd met gespannen
aandacht.Sterker nog: zij bidden, dat ik uiteindelijk zal winnen. Want ik laat' het er nog
steeds niet bij zitten. .Ik ga
dóór.....!".;

■■;:..;--.' 'J

■■--;

i|

j

■

voorhanden.

Het vroor er.
vanmorgen vroeg 25 tot 30
_

•:-*•'---

Rivieren wal
minder veilig

afzonderlijke regenstoring
bij Bretagne, waarvan • de
natte zones tot over ons land
kunnen reiken. Het blijkt in
grote trekken dus een onbe-.
stendig verhaal en je kunt
ook zeggen bij tijden een wat
onoverzichtelijk ' tafereel,
•

waarop een hogedrukgebied-
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(Van een onzer verslaggevers)

hogerop

NIJMEGEN Het aantai aanvaringen op de Waal en de andere grote rivieren is licht gestegen. Op de Waal gebeurden
vorig jaar '134 aanvaringen tegen 122 het jaar. daarvoor.'Bij
die aanvaringen raakten ruim
150 schepen licht beschadigd, 37
schepen liepen zware schade op.
Op de andere rivieren bleef het
aantal scheepsongevallen ongeveer hetzelfde.'"'/
■ Deze cijfers maakte commandant J. Bar van de Rijkspolitie
te water, district Nijmegen, gisteren bekend. ; Vooral; vaarfouten van de schippers en ook wel
mankementen aan de automatische stuurinrichtingen zijn ■< de
belangrijkste.oorzaken van" de
scheepsbotsingen,'■' aldus cominandantßar.
■ '.-*' Su
,De Nijmeegse / waterpolitie
noteerde vorig; jaar één, dode.
Dat was een enkele, maanden
oude baby die als-gevolg van
een; botsing een televisietoestel
op het hoofd kreeg.
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analyse

■

wat nauwkeuriger

van de weerkaart brengt aan
het licht, dat in feite een in
betekenis ! toenemende | trog
van lage.druk aan de voorzijde van de hoofddepressie
de weersverschijnselen extra
heeft geactiveerd. ■:•'■■ j i .r -vr .Q
Die trog was vanmorgen
nog goed herkenbaar aan
luchtdrukdalingen van -5 tot
-6 millibar in 3 uur tijd boven noordwest Duitsland.
Hij was een soort „pathfinder" en enigszins vergelijkbaar met de paar geallieerde
solovliegtuigen die in Wereldoorlog II aan de hoofdmacht gingen en met lichtfakkels de te bombarderen
doelen boven Berlijn of
Hamburg markeerden.
- Een complicatie vormt een

Zaak Jurians

zigen.

',

:;•

• '
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Zwendel met

medicijnen niet
aangetoond
'■.
Het Gerechtshof in Den

(Van een onzer verslaggevers)

lEEMHAVENWEG

;

DEN HAAG
Haag geeft geen oordeel over het omstreden
geneesmiddel tegen I kanker Laetrile. I Dat
moet het Medisch Tuchtcollege maar doen
vindt de president van het hof mr. J. Veld;■'"■■■:• '■'.••"..',ij "}jf '•;."■ '■':'.
stra.
Hij behandelde gisteren het hoger beroep
dat Konsumenten Kontakt had aangetekend
tegen het vonnis van de Haagse rechtbank
inzake de. „Laetrile-affaire". De rechtbank
bepaalde in mei vorig jaar dat Konsumenten
Kontakt onrechtmatig had gehandeld tegenover de importeur van het geneesmiddel, de
firma Lingostine in Amsterdam. Konsumenten Kontakt had Laetrile een „zwendelmedi ;
cijn" genoemd. De consumentenorganisatie
moest dit vonnis publiceren. K.K. ging in ho-'■
ger, beroep. ■
: mr. iVeldstra vond dat, zolang het weten
schappelijk onderzoek naar de werking van
het middel nog niet is voltooid, het hof geen
uitspraak kan doen. Wèl kan de rechter bc-;
palen of K.K. te ver ging. Door het gebruik
van de term „zwendelmedicijn" worden artsen dié het middel voorschrijven beschuldigd van zwendelarij. De president meende
ook dat K.K. onvoldoende had aangetoond
dat Laetrile een zwendelmedicijn zou zijn. .
De raadsman van K.K., mr. E. J. Dommering, achtte het woord zwendelmedicijn volkomen gerechtvaardigd. Hij noemde het op
de markt brengen van Laetrile een ernstige
vorm van misleiding, waarbij grote belangen van de volksgezondheid zijn betrokken.
„Een middel, waarvan nog niemand heeft
kunnen bewijzen dat. het tegen kanker
werkt, wordt wel als zodanig aan kankerpa
tiënten verkocht", zei mr. Dommering. „Het
bevat bovendien vergif dat vrijkomt bij orale toediening. lemand diè een dergelijk middel aan zieke mensen verkoopt zonder zich
iets aan te trekken van de wettelijke bepa-'
lingen bedriegt patiënten.".
De advocaat van; de Laetrile-importeur
kondigde aan dat binnenkort de aanvraagprocedure voor registratie van Laetrile in
gang wordt gezet. Hij onderstreepte nog eens
dat een niet-geregistreerd geneesmiddel niet
ongestraft, mag worden,.aangemerkt als
„zwndelmedicijn". Hij vroeg dan ook bevestiging van het vonnis van de rechtbank..',
Het Hof doet uitspraak op 20 maart.
-

-

ROTTERDAM

1

POSTBUS 5659 ■'•

—

Voor versterking van onze TECHNISCHE
DIENST vragen wij een '■,;■,

:;

i

1

i?' De werkzaamheden zullen bestaan uit het

!

onderhouden en repareren van ons
kranenpark en het uitvoeren van andere
voorkomende werkzaamheden.
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Voor nadere informatie of voor het maken
van een afspraak kunt u overdag bellen
nummer 010-298711 (tst. 129); na 18 uur

|
|

1 -'■;.'

I

1
p
'§

de heerW.J. Brouwer, 010-138072.
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(Van een onzer verslaggevers),

De uitwijzing
DEN HAAG
van de 10-jarige Jurians Syaranamual zal mogelijk op Europees niveau behandeld worden.
vorige
Het jonge Molukkertje
week nog in Het Vrije Volk geïnterviewd 'dreigt uitgewezen
te worden. De; familie van de
jongen heeft nu het Centre de
Recherche Europeen in de arm
genomen. Dit gaat de zaak voorbrengen' bij de Europese Commissie voor de rechten van de
•
mens in Straatsburg.-•
-

-

—

■':

Jurians wordt in Vaassen
door zijn; oom en tante - opgevoed. Zijn moeder, in Indonesië
zou niet in staat zijn de opvoeding te betalen. Verder, heeft de
jongen in Indonesië geen fami-

liè:tOTßBWN@V>liQflP>9ißPl

Staatssecretaris Haars, die tot .
uitwijzing heeft besloten, heeft
wel toegezegd te zullen wachten I
tot de interpellatie van het Kamerlid ■ Wessel-Tuinstra v (D'66).
Deze interpellatie is donderdag..
'

,

,-A

.•! Wethouder Jan Schaefer heeft, gisteren voor ; het
Amsterdams Centraal Station de eerste paal geslagen
voor de herbouw van het befaamde Noord-Zuid Hollands koffiehuis. Dit houten gebouw, dat in 1911 werd
geopend, werd begin 1972 gesloopt in verband met de
aanleg van de metro.
Om herbouw mogelijk te maken is het koffiehuis
zeer voorzichtig afgebroken en werd het materiaal opgeslagen in een pakhuis. Dat het nu zover is gekomen
is te danken aan particulieren die de gemeente zover
hebben gekregen dat zij een bouwvergunning en een;
gunstige erfpachtregeling verleende.'
VJ"

■

•'.'

.

graden en vlak ten noorden
van Oslo wezen de thermometers zelfs nog-25.
Nog even een blik naar het
verre westen: De
gende depressie van allure
bevindt zich in de buurt van
New Foundland. Verder is er
nog een ander minimum dat
vrij snel op lerland aankoerst en ook weer uitdiept.
Hieruit blijkt wel dat er in
de rest van deze week nog
wel de nodige onbestendige
noten zullen worden gekraakt. De luchtdruk in Rotterdam vanmorgen 9 uur 995
millibar (746: mm tendens
~

'■■:;:.■

in een psychiatrische

•

1018 millibar, over
zuid Scandinavië op weg
naar het oosten, totaal geen
greep heeft
■:■•:':■ •■".■■ ;£t?
Van Groenland uit breidt
een hogedrukgebied van 1025
millibar zich wat in de richting van IJsland uit. Er is in
Scandinavië nog volop j kou
je van

weinig dalend).

.

-

■

Dat hadden weinigen gedacht...namelijk dat een depressie boven lerland zo resoluut de koude lucht hei
land zou J uitvegen.' TZelf!
Friesland en Groningen waren daar vanmorgen niet immuun meer voor. In Rotterdam werd om 6 uur al een
temperatuur van 8 C. afgelezen zoals trouwens in het hele zuidwesten van het land.
Maxima van een graad ol
10 zijn mogelijk, nu de zuidwestelijke wind er stevig tegenaan duwt. Aan de kust is
harde wind mogelijk, maai
de depressie uit lerland is
wel begonnen op te,vullen
Het centrum wordt om middernacht ergens boven Friesland of Groningen verwacht
De wind ruimt dan naar west
tot noordwest en zal ook
morgen uit die richting komen. Er wordt dan weer onstabiele koudere lucht aangevoerd, die door de Noord-'
zee enigszins is aangewarmd.
De kans op enkele buien
wordt dan weer groter. Een

;''

.

inrichting te worden opgenomen. Omdat hij een bijstandsuitkering geniet en geen vaste
inkomsten heeft, moet hij I ons
land nu onmiddellijk verlaten
Hem is niet toegestaan in Nederland te blijven totdat zijn
asielverzoek in hoger beroep is
v-,•
behandeld

■

opgewarmd
(Van onze weerkundige
medewerker) ■■•;-; ''f :J ;

publiek

,

Galeriehouder J. M. Simonis toont een Jan Sluijters.

Befaamd koffiehuis terug

Koude lucht

-

..;

!

nemen, want meestal doet-ie het

-

,

Op zondag

Van deze zienswijze uit is het
voor J. M.' Simonis onbegrijpezelfs' onmogelijk
dat
lijk
kunstgalerieën net zo aan de bepalingen ' van de 1 Winkelsluitingswet moeten : voldoen S als
kruidenierszaken en slagerijen.
„Men miskent er de taak en de
mogelijkheden van de galerieën
mee", zegt hij. „Men doet er ook
ernstig mee tekort aan de belangen van het kunstminnende publiek". ;
Hij wil er ook niet in bérus:
ten. Met zijn 23-jarige schoonzoon F. Buunk als strijdmakker
aan zijn zijde mede in de zaak
opgenomen om op den duur.het
voortbestaan ervan te waarborgen heeft hij er het ene proces-verbaal na het andere en het
ene gerechtelijke vonnis na het
andere voor geriskeerd.

,

,

'

naar.

Miskenning

:

boter. Misschien. raakt' u één
keer in uw leven zo rijk, dat u
zich een Jan Sluijters kunt ver
oorloven. Misschien komt u
nooit zover en zult u zich tevreden moeten • stellen met een
stukje van een minder bekende,
en daardoor minder dure kunstenaar -aangenomen/dat u_
van schilderijen houdt. Als u dat'
niet doet, komt u trouwens nooit
in onze zaak, maar gaat u
het voetballenof zo. ■ .; ; ,-■'.'

—

'

Sluijters verkoop, dan,verkoop
ik u iets héél anders dan een
pakje margarine, of zelfs room-

Wie kunnen zich tegenwoordig nog de.weelde veroorloven
een waardevol schilderij te ko-1
meestal
pen? Precies meneer
zijn dat zakenmensen. Maar die
hebben het op •', weekse dagen
ontzettend druk. Die beseffen
bovendien best, dat ze niet even
op een : achtermiddag een echt.
kunstwerk op de kop,kunnen
.
tikken.
Die mensen trekken daar hun
vrije zondagen voor uit De ene
keer gaan ze naar een expositie
met de bedoeling alleen maar te
kijken en te genieten. De andere
i.keer stappen ze.een hun bekende-galerie binnen-'<sók om te
kijken en te genieten, heel misschien om iets te kopen, dat bij
zonder in hun smaak valt.
Of ik nu met deze zaak In
Apeldoorn zit, waar hij In 1910
door mijn grootvader is gesticht,
of in Ede, of Geleen maakt niet
zoveel uit. Belangrijk voor een
kunsthandelaar is bovenal, dat
hij een naam heeft en het ver-;
trouwen geniet van zijn klanten.
De galerieën vervullen in hoge mate precies dezelfde functie

,

-

-

:

.

-

-
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DEN HAAG
De lichamelijk
gehandicapte Westduitser Franz
Christoph krijgt geen politiek
asiel in Nederland. Hij had hierom gevraagd omdat hij vindt
dat gehandicapten in zijn land
worden onderdrukt.
: Hij wilde in.Nederland blijven uit vrees om in de Bondsre-

'

-

gehandicapte

:

:

■■

.-

Geen asiel

...

,

-

dienstbetoon heeft Galerie Simonis een enorme klantenkringopgebouwd, die reikt van
Maastricht" tot j Groningen »en
van Den Haag" tot ver achter
Dusseldorp. Maar van alle klanten, die hier per jaar binnenstappen, zijn er nog geen vijf
percent, die in dat jaar ook iets
kopen,
Veruit de meesten kopen pas
jaqaren later. Als ze iets gezienhebben, waarvan ■ ze eindelijk
durven zeggen: „Ja, dat is het!"
Of als ze er voldoende geld voor
hebben gespaard. Verdiend/ of
in de loterij gewonnen. Kortom:
ze kopen nooit overhaast, ze kopen pas als ze eraan toe zijn."

,:.

-

-

,

Van onze verslaggever JEN VLIETSTRA
„Dit is een kunstgalerie. Wie hier binnentreedt, ziet voor een paar miljoen aan de wanden hangen. Daarom slapen we ook boven de zaak. Deze collectie is zó kostbaar, dat je haar niet onbewaakt kunt
achterlaten. Ik bedoel maar dit is geen filiaal van
Albert Heijn, waar de mensen rits-rats hun boodschappen uit de rekken trekken, in zon wagentje van
ijzerdraad laden en vervolgens in de rij gaan staan om
heel de handel bij de kassa te laten aantikken."
-f
verKunsthandelaar J. M. Simonis met de bedoeling er heel zn
zelf' spreekt hij dere leven tegenaan te kijken.
(44) uit Ede

liever over zijn „galerie" dan
over zijn „kunsthandel"
zegt
het ietwat verbitterd. Al jaren
ligt hij overhoop met de autoriteiten, die waken over een juiste
toepassing van de Winkelsluitingswet. Hij meent, dat kunsthandels galerieën als de zijne
dus
daar niet onder thuishoren. En hij meent, dat hij daar
zeer steekhoudende argumenten
voor heeft. ■
„Kijk meneer" verklaart hij
„als ik u vandaag deze Jan

Dank zij het bestaan van bezorgdiensten en uitdeelposten is
de snelle verzorging van medicijnen door een apotheek op het
platteland' gegarandeerd aldus
de KNMP...-.,:.cri tï!<

,

margarine'
EDE

-

Hoechst,; vinden zij dat op de lange duur ge-' |
heel fosfaatvrije produkten' op de markt: |
moeten worden gebracht.
I
• Dit deelde minister Ginjaar (Milieu) giste- |
ren mee. De Tweede Kamer is het met de be- |
windsman eens, dat tot 1983 bij stukjes en
beetjes de hoeveelheid fosfaten in wasmid--|
delen afneemt en dat die fosfaten twee jaar |
later totaal verdwenen zijn. ,
'I
;: Hoechst, de enige industrie in ons land die ■■■ |
fosfaten produceert, zegt dat de chemische i
stof in waspoeder moet blijven zitten. Gin- |
jaar is er niet in geslaagd het bedrijf tot an- , |
dere gedachten te brengen. De onderneming' |
keert zich tegen een wettelijk afgedwongen f
vervanging van fosfaten. ■■
.
|
. De WD-Tweede Kamerfractie vindt dat |
fosfaten niet'moeten worden uitgebannen'!
voordat de risico's en de voordelen duidelijk 1
zijn afgewogen. D'66 wil grote voorrang geven aan het terugdringen van de fosfaatbe- 1
lasting van het oppervlaktewater. De rege- |
ringspartijen CDA en,VVD vragen om een ■; |
onderzoek naar het effect op het milieu van %
fosf aatvervangende middelen in waspoeder. |
Het gebruik van vermalers voor keuken- |
afval ■ met rioolwater noemt de ■ PvdA een . 1
ontoelaatbare manier om zich van afvalstof- |
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SUPERKOOPJES
UOOdCUG-UCUft

Bestaat uit: de zwaardere
0

ES9-ÏSAVF

van makers Marantz superscope
CD 314 met beroemde

SSLSSUTSa».
Goed voor continu
.

W Uiterst
lnf— f*=fJL ta 2«35
tuner, direct
IT' 111II 13 flevoellge
I
f] drive platenspeler. • ■ ■.
UE-di"„*n[ ö cassette 703
fraai audiorack
§lt~~u| |
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»vS?BShd?
sensatieprijs V4N

superhard permalloy koppen
a

.
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AKAI-versïsrker
.

AM2250, 2x25 Watt
continue vermogen

I

>

fen te ontdoen.:,;.

">.: :

•

.

~■''■.■:

|

010-280305
ROTTERDAMrCHARLOIS
KATENDRECHTSE LAGEOiJK 467
-

Nu ook

BR I ELLE

-

DE

RËEDÉ 48 01810-5535

DINSDAG 5 FEBRUARI 1980/HET VRIJE

Jlil

>jp 119200

\

van;

•

.

de maandagkrant tot vrijdag 21.00 uur.

vr. voor zo spoedig mog. i.d.tr.
Modehuis Slot telt een 7-tal exclusieve dames confectiezaken. :■ Voor j één onzer.; vestigingen in de
, kandidaten
randstad zoeken 'wij; op korte
voor de funktie van
voor de Skania voor binnenlands transport,: i.b.v.'
groot rijbewijs en bekendheid met multiliftsysteem.'
Soll. telef. 01899 22066 of schr. Joubertstr. 29-31';
Maassluis.
RlO
*'

£

<

Bedrijfsleidster

-

Wij denken, hierbij aan '.. een '» dynamische vrouw
(leeftijd 127-351 jaar) 1 die' een grote i mate ', van ; zelfstandigheid gewend is.' Zij dient over een grondige
ervaring te | beschikken in fde j verkoop I van mode.
Naast een prettige werkkring bieden wij u een aantrekkelijk salaris en interessante provisieregeling.';''
Wij verzoeken'u uw sollicitatie' te' richten aan: De
directie van Modehuis H.'Slot 8.V.; Philipsstraat 23,
2722 NA Zoetermeer.- Zoetermeer. Voor nadere informatie of telefonische reaktie kunt u kontakt op
nemen met de heer A.'Bredius," dinsdag t.m." vrijdag tussen 9 18.00 uur, 079 319305. Na 20.00
' V' R 4
uurol7l6-11937.

ESN Uitzendbureau

-,

niet spoed )',..

zoekt voor een relatie in Rozenburg

-

Medewerkers

:

voor. inpakwerkzaamhèden en bediening van ma"k'"""

:

-

J. Timmermans "Alles voor kantoor"

Echte '■' bakker Guus Steens
vraagt voor zo spoedig mogelijk 2 VERKOOPSTERS voor 5
dagen in de week en noodhulpen voor de zaterdag. Uitsluitend met ervaring. Pers. soll.
na tel. afspr. Hooidrift: 125,
R'dam, tel. 010-771084. R 4
TIPS doen-het! PROBEER
MAAR'v

te. verrichten.' Bruto i uurloon v.a.
ƒ 10,95 excl. 21,62% ■ bruto
vak. geld. Bel of kom langs bij ■ Technisch personeel gevraagd
L
Uitzendbureau Content, Korte
Voor
bedrijf
in Rotterdam-Noord
Singelstraat 14, Schiedam.
Tel. 730322, of in R'dam Aert zoeken wij een
van Nesstraat 20, tel. 119411,
zonden.
Witte : van Haemstedestraat
leerling draaier
tel. 760755, MijnsherenWij aanvaarden geen enkele aansprakelijk- 44b,
laan 210, tel. 848569, Matheheid voor schade van welke aard ook, ont- nesserweg 46a, tel. 371799, Aanmeldingen afd. personeelszaken
staan door het niet, niet tijdig of onjuist Meijenhage 320, tel. 819607
plaatsen van advertenties. Fouten in tele- of in Vlaardingen Blokmakersfonisch opgegeven advertenties en fouten plaats 1, tel. 354811. . R3

ons'

"

mm

..:_..'.:

Met een Tip, Regeltip of Fototip
bereikt u 1.162.500mannen en vrouwen

•

(bereik per gemiddeld nummer
volgens Nat. Onderzoek Persmedia 1977)

.

B.V. Technisch Bureau Uittenbogaart

Monteur

van,

~..-,

telefoon 114614.

-1
y

~~

+

-

6

-

-

'

6

presentatief..

;,

•,.

.V,.

*

type- en telexwerk. Kennis der Engelse
en Duitse taal is een vereiste.

U kunt ons bellen
010 140033 voor
een afspraak en vragen naar de heer C.
Krouwel. U kunt ook schriftelijk solliciteren. Ons adres is P«ll Nederland 8.V.,
Karel Doormanstraat 131
3012 GD RotR
terdam.
—

—

•;,-.-:

-

PART-TIME ±15-20 u. per
week. Voor directe indiensttreding gevraagd: een medewerkster voor de boekhoudmachine. Sollicitaties en inlichtingen bij J. A. S. v.d. Cammen BV. Vondelweg 46-48-50,
Rotterdam.Tel. 010-112754.
•.-■■■•■■ ■■■ '
R3

Direkt werk voor

Direkt!

-

•;■

Per zo spoedig mogelijk zoekt
uitzendbureau Content een
geroutineerde TYPISTE Ned.
SEKRETARESSEN
voor een klein, gezellig bedrijf
met evt. steno talen in Vld. Je komt te werken op
de centrale personeelsdienst
TYPISTES TALEN
en ervaring met soc. verzekeERVAREN/
ringen en CAO's is een vereiste. De werktijden zijn van
ADM.KRACHTEN
8.15-16.30 uur en deze baan
BOEKHOUDERS
is voor een paar maanden, inm.b.a./s.p.d. I enll
teresse? Neem dan snel kontakt op met Inge Nijman BlokDATA-/
makersplaats 1, Vld., tel. 010
PONSTYPISTES
354811. Aert v. Nesstr. 20, Tel.
112640. Witte v. Haemstedestr. 446, tel. 760755. Mijnsbel een van
herenln. 210, tel. 848569,
'onderstaande
Meijenhage 320, tel. 819288.
Schiedam, Korte Singel 14,
adressen
•
Tel..
730322.R3
Uitzendbureau Content zoekt
een paar stevige'JONGENS
die van aanpakken weten.
Content heeft banen voor magazijnmedewerkers 'op Rotterdam-Zuid, produktiemedewerkers
in
Botlekgebied
(meestal is er bedrijfsvervoer)
en sjouwers in de Éemhaven.
Ben je minstens 18 jaar kun je
direkt beginnen en ben je voor
hele
dagen 'beschikbaar
:
De mensen van
(eventueel
ploegendienst)
ASB Uitzendbureau neem dan direkt kontakt op
met Karin Frank of Jeanne
weten veel
van Wijngaarden van uitzendvan tijdelijk werk.
HHEBEWhfy*'*^|WHBpIBBB bureau Content, Meyenhage
320, (hoek Slinge), tel. 010
819288. Je kunt ook informeren en langs komen bij;een
van onze andere vestigingen.
Rotterdam: Aert van Nesstr.
20, tel. 010 -119411. Witte van
Haemstedestraat 44b, tel. 010
Uitzendbureau
760755. Mathenesserweg
Kantoren in heel Nederland
46a,
tel. 010 371799. Mijns\ ■'."' .'" .
Rotterdam
herenlaan 210, tel., 010
Beijerlandselaan 106» 010-329322
848569. Schiedam: Korte Sin010-115530
WestWaakl9
Schiedam
gelstraat 14, tel. 010 730322.
V Ftotterdamsedjk 397 010-260771 I Vlaardingen: ' Blokmakers■••■•■■■
plaats 1, tel. 010 354811. ■R 3
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-
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Manpower

Typeenter
3
' ■'>': TC'.'

tel. 010-113470. R 6

u Diversi personeel gevraagd
Voor onze Technische "i Dienst te Bergschenhoek
(±lO minuten van Rotterdam) vragen wij een

Kwaliteitskontroleuse (halve dagen),

:

die belast wordt met het testen van onze Adrema
pons- en adresseerapparatuur, voordat deze wordt
afgeleverd aan onze kliëntén.
Interesse? Bel of schrijf naar de héèr Van'dër Laan
van
*

H.A. Kramers

Zoon Beheer B.V.

&

Stationsplein 45, Groothandelsgebouw r A6,'3013
AK Rotterdam. Tel. 010 145000, tst. 175: :■',-■■' RlO

-

v

~■

..

-

-

-

■■

-

Uitzendbureau
Kom langs of bel voor
ml. R'dam, 010 118248,
Aert van Nesstraat 37,
'
R3
R'dam Building.

-

'.

..

Typistes M.T. ',JY>.
Erv. Adm. Krachten
Steno-Typistes .'.',"

Vla Interim

-

!

Voor één relatie in Maassluis
zoekt Uitzendbureau Content,
2 VERTEGENWOORDIGERS
met ervaring in de levensmiddelen branche. Voor de regio's Adam en R'dam. Ervaring met reform-produkten is
een vereisten alsmede eigen
vervoer. Gewenste Ift. niet
ouder dan 35 jr. Lijkt hetMl
iets? Neem dan snel kontakt
op met Inge Nijman, Blokmakersplaats 1, Vlaardingen, tel.
010 354811. Aert v. Nesstr.
20, Tel. 112640. Witte v.
446,
Haemstedestr.
tel.
760755. Mijnsherenln. 210,
tel. 848569, Meijenhage 320,
tel. 819288. Schiedam, Korte
R3
Singel 14, tel. 730322.

-

-
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Aantrekkelijke
bijverdienste

Divisie administratief
Wij zoeken een

representatieve
sekretaresse
";,-

met vaardigheid in voor-:

Engels;
voor een leuk bedrijf in.
het centrum van Rotterdam.

al;' stenotypen

.
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■
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-
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-

-
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.'

Werkplan
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•

kahtborrüimté

*

m

Heftruck^Ë
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lelmonteurs

-

-

:
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.

-

-

010-730322^1

is mogelijk voor een ieder, 'die bereid is van maandag tot en met zaterdag in de vroege ochtenduren
het Algemeen Dagblad te bezorgen. Minimum leeftijd 15 Jaar/rfnnßiinggnßHnM|nßgßßßH3
Voor inlichtingen kan men zich wenden tot de heer
Strohauer, ma. t/m wijd. van 8—12.30 uur. Telefoon 147211, ' vragen • naar - toestel. 3156. Adres:
.Westblaak 180, Rotterdam.
RlO
■

J. Timmermans "Alles voor kantoor"
Aert van Nesstraat 25 Rotterdam
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Itek/constructeur
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-
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Zin in magazijn werk?

■ Huishoudelijk

personeel gevraagd

.'

Voor ons centraal magazijn

-

:

—

Manpower

6

die met enkele collega's verantwoordelijk zal zijn voor gevarieerde werkzaamheden, o.m. receptie, telefooncentrale,

.

medewerkster

3

i

n'

r;°:

-

~.

-

in het centrum van Rotterdam zoekt re-

m

-

reiskostenvergoeding. Voor afspraken tel. 010 .130452 van 09.30-17.30 uur. •.'•-.- i R6
per
week.
| tiegeld
AUTOMONTEUR ' gevraagd. Gev. beslist all-round ELEC.
INTERESSE?
Zelfst. kunnen,werken. Tel. TRICIËNS, zelfstandig kunNeem
dan
snel
kontakt
H
768853, na 18.00 uur nen werken is vereist, zeer
B op met één van onder- OTO
.
.
500177. .
R hoog loon, goede sociale
B staande vestigingen, of
H loop er eens binmen!
B.V. Vloerenbedrijf J. van Dijk voorzien. Soll. natel afspr.op
|
OPPERMAN, (cc- zat.' van 9- 12 u. Anders tij• ,
fl rotterdam
B vraagt erv.
kant. uren 010 329521.
ment)
Tel.
010
702732. Na dens
H aert van nesstraat 20
■'•'
§| i
•■•■•■■-.■
R
.
18-OOu.
6
R
O 010-1 19411 Bi
m
witte van haemstedestraat 44b K
H
en
constructiebedrijf S. 2 Meubelmakers
C» 010-760755 Bi LasH
'
H miinsherenlaan 210
II Zwikstra B.V. vraagt voor di- voor machinale houtbeO
010-848800
B
■
rect PIJPFITTERS, A-lassers,
H mathenesserweg 46a
M
werking voor keukens ■.
IQ 010-371799 ■ ■ lassers/ijzerwerkers en elecH
.
mcyenhage
320
tro-monteurs.
Aanm.
m
rl
Drogeni
fl (hoek Slinge) O 010-819288 B dijk 20, Hekelingen.. Tel.
fl blokmakersplaats 1 vlaardingen B 01880 -14947 of 17536. b.g.g.
IB 010-354811 fl
1
fl korte singelstraat 14 Schiedam H Tel.olo-741274.Hr.v.d.Ta5.
Uitzendbureau
■■-■•HL
R6 Hennekijnstr.
0
41 /b,'
Gevr. voor direkt of,-' later R'dam, t.o.
achterIJZERWERKERS, construc•..:
Bijenkorf,
tiebankwerkers en pijpfitters, ingang
.
tel. 010-222960.
R 6 tel. 010-113470. R 6
Van Elten Electro Techniek Met spoed gevr. LOODGIEB.V. vraagt electromonteurs TERS en cv. monteurs. Firma
en
BEDRADINGSMON- Moes, Dorpsstr." 23, Bergleuke tijdelijke baan voor TEURS voor paneelbouw. Tel. schenhoek,'
01892-2856/
secretaresse/stenotyR 6 6205.'
010-229555.
■
■ R
piste op gezellig kantoor
R'dam-Z. Te Ridderkerk Gevr. 1e PIJPFITTERS en Gevr. CV.; MONTEURS en
bankw. hulpen, loodg. en . zinkwertwee ervaren typistes MACH./KONSTR.
R6
Hoog loon,' prima sociale kers, 078-155325. .
talen. Op diverse kantoren te R'dam-C gerouti- voorz.. Zónd. erv. onnodig te Gevr. voor, de ■> SCHEEPSneerde typistes, telexis- reageren. 9.00 17.00. 010 BOUW buiten Rotterdam: Aftes,
beeldschermtypis- 360659 na 18.00 u. 010
schrijvers, ijzerwerkers, E lasR6 sers. 010-857845 .na 18 u.
tes en steno-typistes. 621557 of 01890-7405.
■', R6
Uitstekende honorering. H.P. Amusement vraagt nette 852638. ■
Hartelijk welkom bij TypJONGEMAN,
18-20 jarige
Produktiemensen
eenter: Rotterdam, van leeftijd als leerling automaten88, monteur. Enige elektro-tech- voor
Oldenbarneveltstr.
dag- en 2-ploegen140222; Hoog- nische ervaring vereist en in
tel. 010
dienst
vliet Winkelcentrum, Bin- bezit van rijbewijs B-E, militainenban 85b, tel. 010
re dienst hebbende vervuld o<
386131; Spijkenisse, De vrijst. hiervoor. Soll. na 18 u.
Olmen 42, tel. 01880
R6
Tel.olo-513970.13128. ■ '■^gSmBBBÊÊÊ
Uitzendbureau
Gevr. ervaren LOODGIETERS
voor burgerwerk, i.b.v. rijbe- Hennekijnstr. 41 /b,
wijs BE. Forma F. H. Wer- R'dam, t.o. achtermeester, Weegbreestr. 21-23, ingang
Bijenkorf,'
'.'.
--',
R IR'dam. Tel. 010-220447; R6
-

ConitatiiïT'

Industrieweg 27 te Berkel en Rodenrijs
veiling) kunnen wij nog een aktieve kracht geGevr. oudere DAME als oppas (t.o.
bruiken.
jS§ffl3Btt
van 7 tot 8.30 's avonds goede

verdiensten. Ridderkerk. Br.
onder nr.D 53286 bur. v.d. bl.
■---.. R8
■:■.:-■
Gevraagd te Rotterdam: een
DAME van 40 jr. of ouder die
bereid is een bejaarde dame
van in de 70 gezelschap. te
houden en waar nodig te verzorgen. Intern. Goede woonsituatie.' Gaarne Br. o.nr. D
53281 bur. v.d.blad.
R8
;

Bel: 010- 111850 toestel.l2o. - ', ->'RlO
Top Team Verspreidgroep
vraagt met spoed betrouwbare

voor het huis aan huis verspreiden van drukwerken
enfolders.
■ '
'-'

AANMELDEN: 010
365115 of 010
365282 na
18.00 uur: 01804 23822. Min. leeftijd 15 jaar. RlO
-

-

I

'

1

~

:Bézorger(ster>s
-

:

Dynamisch handelskantoor

J;.

..

.-

1

-

'

-

±

-

"''

Wij hebben nog een fulltime baan op de debiteurenadministratie.
-n Bek 010 111850 tst. 125 heer Koekkoek.
R3

,

-

/Machinebankwerkers
Hoog loon

.

•-

-

Machinebranders
Constructiebankwerkers

+

'

-

Van tekening kunnende lezen
1 e pijpf itters

:*",

met handelskennis?

R6

:

Uzerwerkers/afschrijvers

zaamheden, variërend
van correspondentie tot

n Handels- en kantoorpersoneel gevraagd fl jaarverslagen. ■
I De werktijden; zijn vamaar wel 8 uur
J. Timmermans "Alles voor kantoor" B riabel,
I per dag.
Aert van Nesstraat 25 Rotterdam
I Een 20-jarige typiste vereen brutoQ dient al gauwvan
I weeksalaris
ƒ 472,ƒ 101,- bruto-vakanI
'.'/

Mavo

.

GEVRAAGD VOOR ZO SPOEDIG MOGELIJK:

die zich zullen gaan bei zighouden met alle voorla komende
type-werk-

V

PERSONEEL TIPS

•

NED./ENG. ■.-

I

'

tel. (010)
.;.'; .; ■-.•.
R6

Veel ' werknemers', van | voor het kontroleren en repareren
speciale
onze relaties liggen met I produkten voor scheeps- en machinebouw.
griep in bed. Daarom H Leeftijd ±30 jaar. Ervaring als scheepswerktuigzitten wij, te springen
kundige gewenst, doch niet vereist.
om: ■•■,
In bezit van rijbewijs B-E.
Soll.:
Bierstraat 15b, 3011 KA Rotterdam;;^
TYPISTES

;

t

115, Rotterdam,

De tips, regeltips en fototips worden gezoekt met spoed
plaatst in een combinatie van dagbladen, HDe winter heeft zn ■' I
die een gezamenlijke oplage hebben van B slachtoffers weer ge- I

538.000 exemplaren.

'

Rozenlaan
180260.

.

I

;

ontstaan door onduidelijk schrift behoeven
door de uitgeefster niet te worden gecom-

b.v. Indüstria

naast elkaar gelegen goed on

'

"

'

:

type-werkzaamheden

*'

j

Bewijsnummers alleen op aanvraag ƒ 1,75
per exemplaar.
;•■;.*•:<
~;■' j^De prijzen zijn exclusief 4% BTW.
Betaling: uitsluitend met gebruikmaking
van de acceptgirokaart die u wordt toege-

'

-

Leo van lerland juwelier
vraagt part-time. VERKOOPSTER met verkoop ervaring,
tel. 010-333633. ■ .
R4
Gevr.: nette SLAGER zelfstandig . kunnende werken voor
goede kracht hoog loon, aanmelden: Slagerij ?de ' Jong,
Slinge 459,. Rotterdam. Tel.
010-807202. ■■■■■; .R 4

>

;

nen kan werken en daarbij
ook bereid is de voo>komende

kolom 60 mm hoog.

voor.

de • winkel een verkoper of i verkoopster van kantoorartikelen. '■■■'■.
Zaterdags vrij!
Bel: 010 -111850 tst 160 heer Steégman.
R4

Wij' zoeken

-

l

.

Regeltips. Advertenties met.. één of; meer
Rotterdam, Coolsingel 101,
groot gezette regels.
Tel.:
010-136860*.
Prijs per mm per kolom ƒ 3,55. Breedte 1 of 2
kolommen.
Kantoren te Amsterdam,
Rotterdam, Den Haag.'
Fototips. Dit zijn regeltips met hierin opgeUitzendbureau Content zoekt
nomen een foto van het onroerend goed ob- voor een relatie in Schiedam
■"•-""
ject.
een vlotte telefoniste/typiste
Max. formaat foto: 2 kolommen 40 mm of 1 die met een centrale van 15 lij-

MIDDELHOEK verhuizingen,
en' meubelopslag.
Tel.olo-764935.v
:RlB
KOOPRUIL'
Hellevoetsluis.
Gevraagd in Schiedam, Vlaardingen of Rotterdam eengezinswoning of flat met 3a 4
slaapkamers. '-Aangeboden
Nieuwbouw. hoekherenhuis
met garage en tuin op 278 m 2
eigen«grond in. Hellevoetsl.
Te1.01883-3336na7uur. ,
;
..■:i-/
RlB
Te koop gevr. FLAT of kleine
eengez. . won.',.'; Aangeboden
mijn 6-kamer eengez.won. in
Zeeland (nieuwbouw). Tel.
010-345930na6u.
RlB
Aangeb. EENGEZINSWON., 4
sl.k., zolder, cv. en v- en achtert. in Rossendaal (D-dijk),
hr. ƒ 435,75.' Gevr. dito won.
R'dam/omstr., Tel. 01650
:
52199.
RlB
aangeb. 4 k.WON. Rozenburg
of : H'vliet,' gevr. 4r. k.won.
Sch'dam,
R'dam-Vlaardingen, tel. 01819 -14803. RlB
TIPS doen het! LEES MAAR
pianoverv.'

.

Nog geen baan?

"strann*

derhouden 3-kamerwoninqen'
te koop. De vraagprijzen zj
strips, gram.pl. encyclopediein
Schoon en lichtwerk!
resp.: ƒ82.500 en ƒB9 000.
en.olo-256668/379204.R20
k.k. Gunstige ligging t ov
Voor vervoer kan worden gezorgd.
POTKACHEL op gas of
Rotterdam en Europoort, bes'
Bel of kom langs
schouwmodel gashaard : t.k.
gewenst volledige hypotheek'
gevr.Tel.olo-152219. R2O
mogelijk.' Bagro ; Vastgoed
.
01804
15644-of-01870
ONROEREND
■•:
4587.
Rotterdamsedijk 238 c, Schiedam, ■'. tel. GOED
's GRAVENDEEL,
TIPS
010-264511..
RlO
straat 32. Zeer goed onder.'
houden 4 a 5 kamer-eenqe*'
Echte Bakker Guus.' Steens Wordt RU-INSTRUCTEUR.
zinswoning met garage hi;
vraagt voor zo spoedig moge- Aanvang zaterdagcursus 16 ■ Woningen aangeboden
1974, 153 2 eigen grond'
lijk een BROOD- EN BANKET- febr. as., tev. dagkursus. Kur- GEMEUBILEERDE/GESTOFBAKKER, gespecialiseerd in suskosten ƒ 1600. mcl. wet- FEERDE woningen,' minimaal ■ Kamers aangeboden . tuin op het zuiden. Vraaanri»!
ƒ 147.000 k.k. Bagro Vastkorstwerk
en :■ ■ kleinbrood. boeken.
45 min v.a. Rand- 1 jaar, vanaf ƒ 1.000.- . per
15644 of 0187
Pers. soll. na tel. afspr. Hooi-' stad, ml.: Kaderschool Knete- maand, bel Roest Vastgoed T.h. gr. ZITSLK. met eigen k. goed, 01804 ;■■
-4587.
drift 125..R'dam, tel. 010.- mann BV, Boven Oostdijk 35, Makelaardij. 01899-11011.
en d. allen Holl. h. v.a. 25 j.
RIQ Den.: Bommel, tel. 01871
771084. . .
ROTTERDAM-Z. Flakkeese- Zuid 420,- p.m. Tel: na 17 uur RIDDERKERK, op
RlO straat, 2 a 3 k. parterreflat, lu- op 010-864629. .
R23 stand en op steenworp af."
Gevr.>Jle; MEUBELMAKER 1752.
voor service dienst en werk- Gevr. SCHILDERS, goed loon, xe keuken, douche, achter- Te huur gemeub. ETAGE met stand van Rotterdam,
luxe 2-kamerflat
plaats. Liefst bekend 1 met tel. 01880-22805.
RlO tuin met schuur, koopsom gebr. van cv., t.v., gr. badk.; royalezonnig
met'
balkon aan voor-'
groot
eiken meubelen. Sollic. na
hyp.
Bi)
76.000.
100%
netto
ƒ
keuken.
Alleen
Hollanders.
en nacht, maar niet in het
Dag
en
badk.
zijkant,
met
afspr. Fa. Pim. van der Eist BV
Rijn- Tel. 010-510096.
R23 prachtig blijvend vrij ligbad
over ba- mnd. last ƒ 450. Inl. B.V.
Bulgersteijn 3 R'dam tel. 010 weekend, informatie
Staete, 070-209311, ; . Rl 6
uitzichiï
nen
R'dam
en
Bel
de
in
omg.
Ruime gemeub.': ZIT/SL.K: op van Brienenoordbrug en"
133440 of 133662.
RlO
BANENLIJN van Randstad.
sportvelden. De flat ligt ineen!
aangeb.Cv., badk., voll. penOp zoek naar een BAAN,, de Tel.olo-110919.
RlO ■ Woningen gevraagd
sioen Krimpen aan de IJssel, modern 'en zeer goed ver.'
werkwijzer honderden banen
R23 zorgd gebouw. Vraagprijs"'
STEIGERBOU- ƒ 1.000,-BELONING voor wie tel. 01807 -15989. ..-■-.-■
Gevraagd:
in een gids in de boekhandel. WERS,
ƒ 94.000 k.k. Volledige hypo"
en
Stellingbouwers
mij
helpen
kan
aan
dou3-kamerGr.
m./cv
KAMER
gebr.
.
.•■.....
-•■•'' ■'< RlO plaatwerkers. Hoog loon en flat in R'dam, Schiedam, VI.- che en kkn. voor.l of 2 pers. theek met gemeentegarantie'
mogelijk. Bagro Vastgoed!
Gevr. jonge enthousiast eer- goede sociale voorz. Tel. 010 dingen. Br. onder nr. D 53289 ƒ6OO,- p.m. Tel.: 010
ste KAPSTER, Kapsalon Pa- -; 858687. Tijdens kantoor- v.d.bl.
■
Rl 7 372822.
R 23 01804 15644 of na 19 uur'
01804-26125.
pilion, Kerkstraat 6, Streef- uren: 9.00 tot 16.00u. ' RlO
R 2è;
Te huur gevr. 5 k. WONING TIPS doen het! PROBEER
kerk (Z-H), Tel: 01848 2224,
In
KLAASWAAL.
R'dam-z:
geze%:
010-254679. ~Rl7 MAAR
nalB.oouurolB4B-2306. .
brede straat op prima stand"
'■
■'
'
RlO
bijzonder goed on-"
,r
*L ; gelegen
&
derhouden royale 5-kamer-'
•■••■'" '
■(y.l -'^ o Te huur aangeboden
Voor een krachtige inzet H
eengezinswoning met zonni-!
Uitzendbureau
Ca. 100
representatieve
ge achtertuin, stenen berging
van uitzenifkrachten
cv. gas. Div. extra's zoals o.a. '.
zoekt met spoed.
■ligbad, dakkapel, etc etc. Af->
medewerkers
stand tot Rotterdam slechts'
Mag. krachten
(begane grond) te hüür aan de Goüdsesingèl te 15 -km. Vraagprijs slechts*
ƒ149.000 k.k. Bagro Vast-'
Rotterdam. Archiefkelder ca. 40 m2. Stadsverwarjö; Expeditie
ming, etc. Voldoende parkeergelegenheid. .Wordt goed 01804-15644 of 01870
. ;
in perfekte staat opgeleverd, mcl. stoffering,' medio 4587.
R26«
medewerkers
SiUtfA Ij
maart 1980. Jaarhuur ƒ 24.000 excl. servicekosten Unieke aanbieding!
HELLE-'
Chauffeurs
en BTW. Inlichtingen: HEVAZA; Goüdsesingèl 101, VOETSLUIS, Fantastisch aan!
Rotterdam. Tel. 010-.11.59.00. ■ .
.
v. R2lp singel, gelegen groot zeerB.C.D.E.
Mathenesserlaan
281
*•?&
H
I Tel. 010-771177
goed onderhouden 5-kamer-;
x
IJI
T.h.a.
50
2
2 stijlvolle
Avenue Concordia 21
modern winkelcentrum hoek-herenhuis met zeer veel"
T.k.
in
|?|
.
KANTOORRUIMTE
te
Tel 010-11703»
van Rotterdam extra voorzieningen zoals o.a .
H
chauffeurs
R'dam-C. Huurpr. . 2 ;.; x in150omgeving
WINKELRUIMTE. Ge- luxe keuken, b.j. 1978. Vraag->
m
2
ƒ 1.100,- per mndJ mcl. verw. schikt voor ■ verschillende prijs: , ƒ 180.000 k.k. Inruil'
Ervaren
Gevr. 1e en 2e HERENKAPkosten Inl. Batenburg, be- branches. : Inl.: tel. 010
PER(STER). j Hoog loon en
eigen woning desgewenst'
kantinedames
010
drijfshuisvesting,
goede ,'Soc. : voorzieningen.
.
770166.
R2l mogelijk. Bagro Vastgoed"
118540.
R2l
Dames- en Herenkaps. Kaat. Admin. medewer01804 -15644 of 01870 4587V
T.h. in R'dam-West, ca. 500 (ook na 19 uur).
Groothandelsgebouw, Stadiverse
In
nieuwbouwwijken
u
_R26"
kers(sters),;;
(redelijke
tionsplein 45, R.dam Tel. 010
van Rotterdam, Vlaardingen,
2 KANTOORR.
FOTOWONINGKRANT
Hoek-'
Mak.
Kant.
de
Kok.
huur)
(tel.
Bel
010
010
op'
125299. Na 18 u. 01807
even'
Maassluis en Capelle a/d IJsse Waard. Gratis bij U thuis.!
'
. R2l
14166.
RlO 253502/253465) of kom sel vestigings-mogelijkheden 117355.
even langs. Beukelsdijk vcorCAFÉ-BEDRIJVEN. Kan- Aangeb. GORINCHEM groot 01854 1844, ook 's avonds.Gevr. U HEFTRUCK-CHAUFR'dam. didaten kunnen telefonisch pakhuis begaande grond ook HuijzerVastgoed Strijen. R26:
FEUR. Leparo | BV.' Stadion- 64,
weg 37E, R'dam-Zuid, tel. 010 Transportbedrijf J. Kanselaar reageren via nr. 010 -123888. gesch.. v. auto's, 2e en 3e T.k.a. arb. WON. gel. Melisant,'.
'
R2I verd. v. opslag kantoor en recr. geb. G. Overvlak. ml. Tel.
-191200.
RlO vraagt CHAUFFEUR m. gr. rij010-348349, na 17.00 u. R 26;
woonverblijf, 01836-*lBB9.
80,
bewijs.
Carnisselaan
OPSLAG/BEof
t.k.
T.h.
ƒ 40 p.u. DAMES en heren,
.
'
:■■•■■
R2l HOEKSCHE WAARD. T e;
tel.
R'dam,
010-816548.
RlO
te
DRIJFSRUIMTE
Delft/
full-of part-time, auto noodz.
Bleiswijk/Wadd'veen, ,"■> Rid- KAMER t.h. met gebr. van koop: Maasdam, v.d. Doesl. 8>
010-148007 tot 23 u.
RlO
■ Horecapersoneel gevr. derkerk.' Mak. kant. de Kok keuken en douche ƒ 425,-. na kl. bungalow gar. ƒ 225.000.;
JONGELUI gevraagd voor het
:
010-117355.
R2l 16.00uur010-364207. R2l Maasdam, Hoeksedijk 32:
schoonhouden van trappen- .Gevr. 2 vr. of mnl. KRACHTEN
hoeksplitleveiw. gar.
huizen, tevens dames voor voor shoarma zaak, ongeƒ 224.000. Mijnsherenland,!
goederen
aangeboden
o
Onroerende
schoonmaakwerk . ;, vroege huwd. Tel. 010 140326, na
Vlietland : 14: nieuwbouw
avonduren.'*
'Aanmelden: 13.00 uur.
hoekw. ƒ 209.000 von. Nieu-,'
•;.■• . R 5
Groot Rotterdam BV, 010
Amund-'
wendijk/Haringvl.
■■■■ ■
;
765122.
RlO BUFFETJUFFROUW -ge- ■ Zuid-Holland
senstr. 10, luxe schakelbungj
woonvraagd in gezellige
ƒ319.000 von. Numansdorp,.
Gevr. een trailer-CHAUF- ruimte aanwezig. bar,
Tientallen SOMMELSDIJK is een tegen Brahmstr. 23: 5-k.won. gar.;
RIDDERKERK.
Garantie:
23
jr. bij
FEUR, min. leeftijd
met
eengezinswoningen
per
aan
avond. Witte de
Middelharnis
gelegen ƒ 149.500. Numansdorp, Nas-!
van Rijn Transport R'dam BV, ƒ 100,vanaf plaatsje. In dit vriendelijke saustr.
vraagprijzen.
40, /tel.-010
5-k.won.'
107,
Sleephellingstr. 27 R'dam, tel. Withstraat
112200na 17.00 u.
R 5 ƒ 145.000,- k.k. Intéresse? dorp (ca. 40 km van R'dam) ƒ 149.500. Oud-Beijerl., Oosl-;
010-138590. '•■
RlO
Vraag onze gratis woninglijst. hebben wij een leuke goed dijk
131,» dijkwoning,'
Gevr. met SP. 2 stratenmakers Bar 't Oude Wiel vraagt BUF- Makelaardij Van Vliet 8.V., tel. onderhouden 4-kamerwoning ƒ 107.000. Oud-Beijerl.
Bouw-J
.
FETJUFFROUW
voor
de
och01804-17922.
Tel.
010
26
met
te
voor
2 opperlieden.
R
achtertuintje koop
grond: ƒ 75.000. Puttershoek,,
tend
en
voor
de
avond.
Tel.
RlO
slechts
79.000
k.k. Geen Plataanstr.
ƒ
114181. ■-.■..
HOOGVLIET goed onderhou39,. hoekwon;'
■'..010-144992.
R 5 den
woonhuis aan het Majo- eigen geld nodig. Bagro Vast- ƒ 149.800 en Plataanstr. 48>
Stichting Centrale Discoverbouwd
hoekhuis
theek, de Doelen, Kruisplein Hotel de Gunst vraagt RE- raanpad voorzien van cv., 3 goed, 01804 15644 of 01870 luxe
R26 ƒ 169.500. Puttershoek, PruCEPTIONIST met administra- slaapk. en douchecel. Vr.pr. -4587 (ook na 19 uur).
42, Rotterdam, tel. 010
120536. Uitlenen van gram- tieve kennis, l.b.v. horecapa- ƒ 148.000,- k.k. Inl. H. Poot, SOMMELSDIJK. Zeer goed nuslaan 3: vrijst. huis op 552
mofoonplaten, zoekt CHEF pieren. Tel. 010 850940, hr. Makelaar,, lid N.8.M., Spijke- onderhouden geheel vrij.- m2, ƒ 300.000. Puttershoek,
uitlening. Taak: leiding geven Vastar JMBHBEm'- • R 5 nisse. tel. 01880-12051. R26 staande - royale 5-kamerwo- Sterren!.. 36, 5-k. hoekwon.
aan 6 meisjes, maar ook disRIDDERKERK, Moderne 3 en ning. Fraar gelegen op 3200 ƒ 155.000. Strijen, Binnensin-.
cotheektaken,'.. zoals opber- Hotel Union vraagt vrouwelij- 4-kamerflats (Roosflats) op di2 eigen grond, mooi uitzicht. gel 102, 5-k -woning,,
van
u.
ke
HULP
14.00
9.tot
gen van grammofoonplaten.
Gunstige ligging t.o.v. Rotter- ƒ 144.500. Strijen, Kemp-;
verse
uit
woonlagen.
Keuze
netto
uur.
Westkruisper
dam. Bagro Vastgoed, 01804 haanpad 33, luxe 5-k! won..
Werktijden: dinsdag t/& zater- ƒ 7,.
■'
R5 tientallen . . mogelijkheden. 15644 of 01870 4587 (ook na ƒ 149.500. Strijen, Patrijsstr;
dag
twee avonden (maan- kade2.
Vanaf ƒ 85.000,- k.k. tot
een ochtend vrij), leef- Gevr.' voor nw. te openen ƒ.110.000,-k.k. Vraag gratis 19uur).
R26 63, 5-k. woning, ■ ƒ 146.800.,
dag
tijd 23 tot 30 jaar. Plantennis TWENTYTHEEK in Baren- woninglijst of kom langs. Ma- Let op! Uniek aanbod! BRIEL- Strijen, Roerdompstr. 36, s*;
strekt tot aanbeveling. Sollici- drecht Bar-keeper, lady bar- kelaardij Van Vliet Ridderkerk LE, Alkemadeiaan 17. Leuk herenh. met polderuitzicht,;
ƒ 189.500. Strijen, Trambaan;
taties na telefonische 'af- tender, dj en portier, 3 dagen 8.V.; Koninginneweg 53,
aan woonerf gesitueerde 25,
gr.
herenhuis+gar,;
spraak tussen 10.00 en 12.00 werken 4 dagen vrij. Hoge ver- derkerk, tel. 01804 -17922.
cv.,
met
met
hoekwoning,
zijWestmaas, Bea-.
: RlO
uur.
diensten. Inl. tel. 01806 2823.
267.500.
ƒ
R26
voor-en zonnige achtertuin
trixstr. 22, 2/1 kap.
■ . •-•■ ■ •■'■ R5 CAP. A/D IJ, Frans Halsstr. (-W). Ind.: hal, toilet, woonk. letw
BOEKHOUDER . gevraagd, :■:.■■■
garage, I
ƒ 285.000,
liefst met ervaring in automo- Gevraagd: nette BUFFETJUF- 13, woonhuis met stenen ber- (4 x 7.00) met open haard,
Westmaas, v.Gaesbeekstr. 8;
douche,
biel sektor. Autobedrijf „de FROUW. Tel. 010 844191.
3
keuken,
sl.k.,
open
Woonk.;
keuken,
3
ging.
hoekwoning,"
R 5 slaapk., badk. m.ligb., berg- vlizotrap naar zolder. Bijzon- keurige
Beer' b.v., Inl. Hr.' de Jager. •-■'-■; •■■•■■■
ƒ
139.500.
Westmaas/;
Tel. 010-856858.
RlO Nachtbar Ramona vraagt vliering, tuin op zuiden, div. der fijne woning voor slechts
Mijnsh'land, Noordernesse 7,
k.k.!!
Bij
ƒ
102.000
voldoende
extra's,
eigen
grond.
Vr.pr.
Gevraagd: HERENKAPPER, BARMEISJES tel. .010
hoekherenh gar. ƒ 225.000»
R5 ƒ 158.000,- k.k. Inl. Bur. Drs. inkomen desgewenst volledi- Z. Beijerland, Dorpsstr. 11,lu-'
leeftijd v.a. 17 t/m 20 jaar. 764004 of 364607.
Bage
financiering
mogelijk.
van
tel.
010
H.
Herk, mak. 0.g.,
Centrum Rotterdam. Dames BUFFETJUFFROUW
xe dijkwon. ƒ159.800. W|
gevr.
en Herenkapsalon A. den Hol- voor café, in R'dam-Z, pretti- 503066 of via eigenaar 010- gro Vastgoed 01804 15644 hebben thans groot en
of
01870
4587
19
(ook na
lander, Tel. 010 774634. Ook ge werkt.; goed salaris, soll: 510254: Vraag onze woningprijs-.
■-■■■ R26 rieerd aanbod in elke
;-;
.
;
R26 uur). :
.
lijst! •
'savonds.
RlO 010-847462.
klasse in de Hoeksche Waard,
.
R5
MIDDELHARNIS: drive-in wo- SOMMELSDIJK: : Geschakel- gratis fotowoningkrant. Bel
Gevr. BUFFETJUFFR., erv. ning met vrijblijvend vrij uit- de semi-bungalow 377 m2. 01854 1844 (ook 's avonds).
l^ffi'^"ffiihfi<t'BrlL r'* :fil niet vereist, . garantie loon zicht.
Bj. 1972. Ind.: hal, toilet, grond, I zeer luxe afgewerkt. Huijzer Vastgoed Strijen. R 26
ƒ 110,-, van Vollenhovenstr. garage, tuinkamer, 1 e verd.: Ind.: hal,
L-woonk. met open
R5 woonk. met balkon,'eetkeu- keuken, bijkeuken, 3 slaapk., RIDDERKERK,. Kloosplant;
60,te1.010-141016.
Wij
garage, badk. met ligbad en soen/Seringenplantsoen.
Bar Je t'aime vr. DAMES voor ken, 2e verd.: 3 slaapk., badnog enkele moderne,
de bar. G.verd.mog. Weekend kamer met douche wastafel afzonderlijke douche. Vraag- hebben
appartementen
gesl. - Nispensestr. 65, Roo- en 2e toilet. Gas cv. Vraagprijs prijs ƒ 249.000 k.k. Info.: Ma- riant gelegen,
diverse
sendaal, tel. 01621 3762. Na ƒ192.500.- k.k. Info: Make- kelaarskant. Tamboer Middel- ter beschikking op
vanwoonlagen.
Vraagprijzen
(
3477, privé
19 u. 01650-42890.'"; / ;R5 laarskant. Tamboer' Middel- harnis, 01870
Makelaardij
ƒ,135.000,-k.k.
af
R26
harnis 01870 -.3477 privé 3816.- :■- -v ■■■■■ ■■;
l| voor div..' renovatie- K
Vliet Ridderkerk 8.V., tel.
'
ra projecten. Liefst ibvy
■ ■ R26 Te koop aangeb. FLATS vanaf Van
Rjg
■ Personeel aangeboden 3816.".-/-V--'-f-. ■
01804-17922.
en
V.E.V. dipl.
enige
mooi geh. ver- ƒ 60.000,-'' omgeving Dor- RIDDERKERK. Wilt u landeiijü
R'DAM-ZUID,
Erkend ELEKTRICIEN nodig. bouwd
H jaren ervaring
met div. extra's, 2/3 drecht en R'dam. Tel. 078
Wij hebben weer en;
Bel v. Geet, tel. 010 504939.
R26 wonen?
app.
op 1e etage. Direct 148283/149099.
kam.
kele
aan te biedea
woningen
Ookna6uur.'
2
R te aanv. Vr.pr.- ƒ 79.000,-. Na
RIDDERKERK, diverse drivé- in de Albert Cuypstraat. Prij18.00 uur 010-819825.
R26 in-woningen, o.m. aan de zen vanaf ƒ 189.000,-k.k. Ma
DIVERSE UPS
H ibv mts-dipl met 'daar-'
BOLNES, gemeente Ridder- Dennenstraat 1 (met zijtuin) kelaardij Van Vliet Ridderkerk
H bij enige ervaring. Het '■
Seringen- 8.V., tel 01804-17922. R26
kerk, Rijnsingel 3. Fraai gele- ƒ 179.500,- k.k.
H werkadres is in Vlaar. k.k.
205.000,straat
met
9r
gen
hoekwoning
•
'"■
-4
Burg.
RIDDERKERK,
zijtuin Oudaenstraat
■ Vraag en aanbod
Vr en uizicht op singel. UitgeB dingen en het is voor
34 ƒ 205.000,- Zeeuwstraat. Enkele zeer
aangeboden
H langere tijd.
breid sanitair, open haard, 4 k.k. Jasmijnstraat 73 (Populie- fraaie herenhuizen met o.a.
renlaan) , : ƒ225.000,- k.k. L-vormige woonkamer, ruim*
| VORKHEFTRUCKTe koop: 2 paar KUNST- slaapkamers, tuin zuidzijde. Boksdoornstraat
's, 51 hal,
inclusief
diverse
extra's
Prijs
uitgebreid sanitair, f
SCHAATSEN met schoenen,
CHAUFFEURS
ƒ245.000,- k.k. Makelaardij slaapkamers enz. Vraagprit
190.000,-k.k.
Makelaardij
ƒ
maat 34.1 Paar kunstschaatB die bereid zijn in ploe- I sen met schoenen, maat 32. Van Vliet 8.V., tel. 01804 Van Vliet Ridderkerk 8.v.; tel. zen vanaf ƒ 235.000.- k.k. Ma01804-17922.
R 26 kelaardij Van Vliet Ridderker»
:
g gendienst te werken fij
Rl9 17922. l-r' »■-■■•-. R26
Hen ervaring . hebben n Tel. 010-158607.
BOLNES, Natalstraat 5. Zeer KRIMPEN A/D IJ. Esdoornhof 8.V., tel. 01804-17922. R»
ü op elektrische trucks. ' h T.k.a. DOUCHECABINE. Tel. fraai eengezinshuis met 14, gunstig gesitueerd heren- MAASSLUIS, Lijsterlaan 52
■ Heeft u interesse? Bel, a na18.00u.:010-156578. Rl 9 prachtige keuken en diverse huis • met
woonk.; Hoekherenhuis | met aangfr
H schrijf of kom langs bij M FLIPPERKAST en fruitauto- inbouwapparatuur, mooie tuin mod. keuken,garage,
4 slaapk., badk. bouwde garage op 250 m<
m maat, 100%, ƒ 300,- p.st. in op Zuid-Oost, uigebreid sani- met ligbad, tuin o/h
onderstaand adres.
Z. Gas- eigen grond, gelegen tegen;
R'dam spelend te z., 02940 tair waaronder ligbad en bi- C.V.' Eigen
grond . pr. over park.' veel privacy.
12088, t. 11 en 18 u. event. det, cv. aardgas.. Koopprijs ƒ 181.500,-k.k. Inl.: Bureau hal, woonkamer van 40Indj
fl»
Rl 9 ƒ 155.000,-k.k.
HLwmev.ltaemst«leslr.44 £>760755j| bez. -...■'.
Oplevering Drs. H. van Herk Mak. o.g. Tel. met parket en open haard,
voorjaar 1980. - Makelaardij
keuken, toilet, 4 slaapkamers
TELEFOONBEANTWOOR- ' Van Vliet Ridderkerk 8.V., tel. 010 -503066 of 01807
10000., Vraag onze woning- en een badkamer met 2e
DERS (nieuw). Telefoon 070
-~,:;.
.
.
■ R26 lijstl
R26 let. Koopsom ƒ 230.000,- W
468592/020-433698. Jl9 01804-17922.'
Stuwa Uitzending zoekt met
Inl.: Makelaardij Wassenaa'
SLIKKERVEER, • \ gemeente SLIKKERVEER,
gemeente
spoed
ONGESCHOOLDE 60: GASHAARDEN,, gevelka- Ridderkerk, Oranjestraat 205. Ridderkerk, Brahmsstraat 46. BV Lid NBM tel. 010 3780 W 1
KRACHTEN voor div. bedrij- chels v.a. ƒ 165,- met 1 jr. gar. Op goede stand woonhuis,
met garage, fraaie bgg 010-263932. - ■ B 2»
ven. Bel of kom naar Mathe- Mathenesserweg; 76. H. K. 2-onder-1-kap, met garage en Hoekhuis
• De Merodeligging, met onder andere 3
nesserlaan 281,' Rotterdam, Taanderstr. Vrijdag k.avond. v> grote tuin (24m), cv. aardgas, slaapkamers en zolderkamer RIDDERKERK,
Zeer
mooi gelegd
12.
laan
.
;
tel. 010 771177 of Avenue ,
■ Rl9 woonkamer 25m2.' evt. uit te met dakkapel, cv. aardgas. eengezinshuis met
3 slaapk''
Concordia 21, Rotterdam, tel. MARKLIN collectie z.g.a.nw. breiden tot 38 j m
ƒ 175.000,-k.k. Makelaardij mers en zolderkamer met da*
2.. Slechts Van
010-117036.
RlO tk.a. vr.pr. ƒ 6.000,- Br.onder. ƒ 165.000,-k.k.' ï Inliéhtingen
Vliet Ridderkerk 8.V., Tel. kapel. Spoedig leeg te aan .;
Aantrekkelijke
BIJVER- nr. D 53252 bur.v.d.bl.
Rl 9 en i bezichtiging' - Makelaardij 01804-17922.
R26 vaarden, ƒ 160.000,- k.k. Ma'
Van Vliet Ridderkerk 8.V., tel. SLIKKERVEER,';,', gemeente kelaardij Van Vliet Ridderkerl
DIENSTE voor verkoper die is
01804-17922."
R26 Ridderkerk, Bizetstraat 30. B.v„ tel. 01804-17922. . Pg
ingevoerd in de R'damse ho- b Vraag en aanbod •
reca, 2 avonden p.w. Bel Rigu
gevraagd
SPIJKENISSE. Eengezinswo- Fraai ; gelegen ; hoekwoning HEINENOORD. byzonder leuSound : Productions, 015 uning met tuin." Ind. o.a. keu- met landelijk uitzicht, - zeer ke dijkwoning. • Woonk. m;
-143451.
RlO Wij zijn nieuw, geh. of ged. IN- ken, •
doucheruimte, woonk. compleet uitgerust met onder open haard, eiken
eeth.,
bankst., met . schrootjeswand,. '4 andere open haard, moderne ken, badk., 2 slaapk. Voorzien
Boiler-CLEAN vr. CHAUF- BOEDEL, ijsk.,
R2O slaapk.,' wegklapb. trap naar keukeninstallatie, L-vormige van cv. Pr. ƒ 135.000.- k*
FEURS, sjouwers, '-; slopers, 010-665315.- ■■■'- ■■■
3
woonkamer, 4 slaapkamers. Tel. 01860 5953 of 01869' |
ook voor buiten R'dam en alle T.k. gevr. hele of ged. INBOE- zolder.
voorkomende werkzaamhe- DEL: en onr. won. en antiek ƒ 125.000.-k.k. Bern: mak. v.d. Vraagprijs ƒ 179.000,-k.k. Ma- 2621.
BJS
den. 010 671316 na 17 u. Den Haan. Peppelweg 89,010 Hoek bv., lid NBM, Oostvoor- kelaardij Van Vliet Ridderkerk
857664/864002.'
RlO -186178-205039.
R2O ne. tel: 01885-4000.
R26 8.V., tel. 01804 -17922..; R26
[

-

ESN uitzendbureau

..

Woningen ruilen

.

Aert van Nesstraat 25 Rotterdam

■

:

international
secretary
services

i^

...

ROCKANJE betekent
duinen, zee en frisse
lucht óf'
wel een • ideale
woonomo»
ving. In dit gezellige dorp hétv!
ben wij een werkelijk fantast
sche vrijstaande, bungalow'
met garage te koop. De ze*,',
fraai ; aangelegde tuin bied
veel privacy., en *, wordt bè."
grensd door een singel Hp!'
totale perceel meet 660 m?
Opl.: najaar '80. Inruil eioenl
woning desgewenst moqeiük'
Bagro Vastgoed 01804 .
15644 Of 01870-4587 (ook n a
19uur).' ■-■■■.
HOEKSCHE WAARDThTieT;
rustig dorp nabij het Harinn
vliet hebben wij twee leuk?

;

*~*l\--* of over 10 minuten.;

Zowel in dagdienst als in volcontinu.

-

■

gezet met één woord in hoofdletters.

-

■

Tips. Prijs voor, de eerste drie regels ƒ2226
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

voor uw GOUDEN SIERADEN
enz.';, Zilveren: voorwerpen,
guldens, enz. Noorlander Juwelier, Hoogstraat 173, Rotterdam, Spuistraat 52, ■• Den
Haag, 010-129228.
R2O
Gevr/i EETH.,-. bankst., ijsk.,
gash., hele of ged. inboedels.
B. den Bak, Coolsestr. 48,010
-111294-115466.
R2O
T.k. gevr. METAALAFVALLEN, ook plaatsen wij containers. Bél voor inf. 010
261550.
R2O
OPHEFFINGS
T.k. gevr..
par
tijen, restant partijen, en schade partijen. 070-661522. R2O
De Goede BOEKHANDEL
koopt en: haalt: Uw boeken,

—..

!

tel.(010)

Wij' geven : de' hoogste prijs

T.0.8. Container Reining Service BV

gevraagd

VOLK/PAGINA
X>
r—r;
—

—

—: —:

~

:

fïfcv9

■ Winkelpersoneel

iv

—.

-..--..

'

Uitzendbureau Content zoekt
voor een bedrijf in Vlaardingen een ervaren BOEKHOUDER PD-Niveau, die zich-o.a.
gaat bezighouden met het uitwerken i van! balansen. De
werktijden, zijn variabel. En
deze baan is voor een paar
maanden.' Interesse?; Neem
snel kontakt op met Inge Nij'Blokmakersplaats ,;.1,
Telefonisch op te geven
8.30 tot \ 21.00 man,
tel. v 010*»;uur. Enkele categorieën ■ advertenties {wor- Vlaardingen,
354811 *, Aert v. Nesstr. 20. tel.
den alleen geplaatst tegen contante betaling 112640. Witte v. Haemsteof betaling per postgiro 284800.
destr. 446, tel. 760755. Mijnsherenln. 210, tel.: 848569,
Meijenhage 320, tel. 819288.
Advertenties opgegeven voor 9.30 uur kun- Schiedam,
Singel 14,
nen de volgende dag geplaatst worden. Voor lel. 730322. Korte*
.
R3

—"^~~—:—.
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-

"

-

-

&>-

*
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-

_
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■
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DINSDAG 5 FEBRUARII9BO/HET VRIJE VOLK9

—

Ukuiitzenulsopen-

-

-

•

..

Verkoopadressen in de Gouden Gids.
Per giro spelen kan ook. Bel voor informatie: 070-653955.

;

WO.2UUT."\

'

"

.■

'.-

"

Toneel muziek etc.

,

■

-

i

I Brood", cabaretprogramma.

.

i
,-w?I? am

£«

'

■

"

PICCOLO THEATER, tel. 111766: di. 20.30
uur Alliance Francaise. La Voix Hu- maine van Jean Cocteau, gespeeld door
Maria Merenko. ■
■< ■
DE LANTAREN, tel. 364998: Film Inter:.-.•. -'
"nationaL
EKSIT, Eendrachtsstraat 87a: di. 21.30 uur
Rockconcert: Nix.
JAZZCAFÉ DIZZY, 's-Gravendijkwal: di.
22.00 uur Gijs Hendriks 4 met Joe Diorio.
.
HOFLAANKERK: di. 20.00 uur Kralingse
"

;

-

;

.

/

"

DE DOELEN, tel. 132490, GROTE ZAAL:
.
wo. 12.45 uur Koffieconcert. ■
GEHOORZAAL: w0.14.30 uur Henk
Driessen met „Toosje Tol en Piet Pluim/
•
de dierenvrienden" en Jan Klaassen en
. Katrijn en de verdwenenprinsen" "
Leeftijd 4-10 jaar. '
■
HOEKSTEE, Hoek van Holland: wo. 14.00
uur Kindertheater. Theater voor Mac.
<
cus met „Voor straf V
LARENKAMP, Zuidwijk: wo. 14.00 uur
Poppentheater Otto van der Mieden .
met ~De vreselijk verlegen vogelver- V
'
' ■ schrikker" .
V

.

*

-

,

'"

-

Oplossing

..,.

-

;

'~'"'

.'.".""l'.yif
n.i. 54. s.s.; 53. au;
52. N.N.; 51. koe; 49. rei; 48. gek;
44. brij; 43. makaak; 41. mes;
39. reu; 38. hommel; 37. laf; 56.
Galilei; 34. pal; 33. vos; 30. Fin;
29. depot; 27. tabak; 25. jol; 23.
sik; 21. zes; 19. eer; 18. dal; 15.
dog; 14. wankel; 9. Vim; 8. es;
7. mm; 6 roodvos; 5. eg; 4. II.; J.
ler; 2. zigzag; 1. VERTICAAL:

Biets

Klaas en Klaartje

Paulus de Boskabouter

Peanuts

Öodig zou hebben en daarom

zal ik voor deze keer het vuur

>

:' lV
HILVERSUMIII
'■' !
NOS: 18.03 De Avondspits. VARA: 19.02
21.02
Nashville.
22.02
Popdonder.
And
all thatJazz._23.o2-24.00 Elpee tuin.
•'"'

....

Julia

kip. Ik bedacht me zojuist dat
&
jouw hulp vanavond nog

'■.*■•'■ '•'>
HILVERSUM II : •
18.10 Verkenning. HUMANISTISCH
VERBOND: 18.20 Na vijven en zessen.
P.P.: 18.50 Uitzending van de BP. KRO:
19.00 Kerk in meervoud. 20.00 Klassieke
liederen voor sopraan. 21.15 Spektakel.
Overweging. 22.30,Nieuws. 22.40 Zin
in muziek. 23.30 Muziek op het spel (63).
2335-24.00 Nieuws.

'

.

Rip Kirby

schommelen en grinnikte: „Je.
hebt geluk gehad, kale soep-

HILVERSUM I ■'■
18.11 AVRO's Radiojournaal. 1125 Toppers van toen. 19.02 Natafelen. 20.03 Ridder Pasman, Operette van Strauss. 20.30
Van Broadway tot Carré. 21.02 Met voorbedachte rade, hoorspelserie. - 22,02 AVRO's Sportpanorama. NOS: 23.02-24.00
Met het oogop morgen. • j ■

......

-•'.

Met knikkende knieën verliet
Krakras de grote braadpan.
Toen haalde ze één keer diep
adem,' maakte; een enorme,
jubelde:
luchtsprong
en
ben
gered!"
„Hoera, ik

•

linguïstiek. 55. boa;
54. nes; 52. een; 50. ka; 49. Mr.;
47. kruiser; 46. fa; 45. beleg; 43.
42.0.L.; tam; 40. ram; 38. hak;
37. sol; 35. pan; 33., hop; 32. bis;
31. vel; 30. kaf; 28. dol; 27. ros;
26. git; 24. je; 23. gevel; 22. ,as;
20. goedzak; 17. m.n.; 16. gr.; 13.
sla; 12. gom; 11. iel; 10. meeuw;
zilver- 1. HORIZONTAAL:

"'{

,

.'

V .'.■;

'

•

21.00 Aktueel magazine. 21.15 Informatief

21.45 Aktueel programma. ,
1 programma.
22.30 Informatieve serie. 23.00 Journaal.

;

'
BELGIË NEDERLANDS
18.00 Tekenfilmserie. 18.05 Kleuterpro- .
gramma. 18.30 Open School. 19.00 Tekenfilm. 19.05 Gastprogramma. 19.35 Mededelingen en Morgen. 19.45 Journaal. 20.10 '
Licht muziekprogramma.21.05 Weten
schappelijk programma. 21.55 Kwis, .
"
22.25-22.40 Journaal. '
-**

BELGIË FRANS

'

*

/:

18.15 Spelprogramma.
Informatief
programma. 19.00 Cultureel magazine. $
19.15 Regionaal programma. 19.29 Weer- *
bericht 19.30 Journaal. 19.55 Petit déjeu' ner compris, tv-serie. 20.50 Magazine voor
de vrouw. 21.50 Amusementsprogramma.
12235 Kunstrubriek. 23.05-23.10 JournaaL

Radio

;

'"

-■■

.

~;..

-

r

-

23.25 Journaal

~(

DUITSLAND II
18J20 Tekenfilmserie. 19.00 Journaal. 19.30
Young Billy Young, speelfilm. 21.00 Aktualiteiten. 21.20 Informatief programma.
22.00 Filmportret. 22.45 Muzikaal filmportret. 23.40 JournaaL
DUITSLAND 111
18.00 Kleuterprogramma. 18.30 Tv-cursus.
19.00 Showprogramma. 19.45Journal& ■
20.00 JournaaL 20.15 Aktueel magazine.

■

-

~

nog niet aansteken. Klim er
maar uit, schriele blindhokker die je bent. Het is dat je zo
gehooronwaarschijnlijk
zaam bent geweest, anders
had ik je beslist opgevreten,
schijnheilige f konkelkous."

Betaling:
Kwartaalabonnees die ons •
nog niet machtigden tot giroof bankincasso (automatisch V
overschrijven), gelieven uit-- 1
sluitend te betalen d.m>. eenstortingsoverschrijvingskaart
die hun aan het begin van elk
kwartaal wordt toegezonden. Machtigingsformulieren,
•

;.

Alf

i-27 Eucalypta liet de pan uit- ï

-

': .

'

-'"

DUITSLANDI ;
18.00 Informatief programma. 18.30 Licht
programma. 18.40 Zimmer frei UNONahe, tv-serie. 19.15 Aktualiteiten. 19.45 .
Reportage. 20.00.Journaal. 20.15 Amusementsprogramma. 21.00 Reportage. 21.45
Delvecchio, misdaadserie. 22.30 Aktualiteiten. 23.00 Amusementsprogramma.
l|t *,
24.00-0.05 Journaal. •
,^
-

.

3-?
Tel.olo-147400
■■*?»£!: i
Abonnementen: '
■'
'>~;■';
Per maand ƒ 15.43
Per kwartaal ƒ 45.45
■'-' .
. Losse nummers ƒ 0.60
Inlichtingen over bestaande
of nieuwe abonementen:
,°Lt a JIVt gg
.
verstrekt..:,,.... ~-,>. -■■ .v- ,■
Tel.: 010-147400
-';.,;,
toestel 243 of 261,
Opgeven van Tips:
kantooruren van 8-16.30 uur.
(gerubriceerde advertenties) '
Telefoon 010- 119200 \Inlichtingen over bezorging:
,of aan de balie van ons :': iS©|
.
Tel. 010 147400
Vf
hoofdkantoor.
afdeling abonneeservice.
_';,." :
• Maandag t/m vrijdag van't
;
Bijkantoren:
8.00 tot 19.00 uur. Zaterdag
van 9.00 tot 16.00uur.
3311GV Dordrecht:
::
:
i: ;Spuiweg3o,tel.078-135452
Adreswijziging:
Voor bezorging: 010 147400
Ter voorkoming van stagnatic in de bezorging worden- !3111 HKSchiedam:
Hoogstraat 76,268798 of 265205
adreswijzigingen uitsluitend
; schriftelijk aangenomen. .
, Voor bezorging: 010
147400. -

-

Orkestvereniging.

Direkteur: Gerard Verschoor
s.f,'
Hoofdkantoor: .
:.;,:.
M '■"'■■•'■-•
...

ROTTERDAM .'' .' "Ï.-M '\* 1' '■' i
KLEINE ZAAL: di. 20.15 uur Serie Muziek
van Nu. Rondom Kwartet -''
DESCHOUWBURG, tel. 111766: dL 20.15
,
uur RO Theater i.s.m. Werkcentrum
Dans Wasteland.
HOFPLEINTHEATER, tel. 622044: di.' M
20.15 uur JanBlaaser met „Bruin i|/~V;l

v

TV-Buitenland

Abonnementenadministratie.
Postbus: 1162,
3000 BD Rotterdam.

~

-

..:;

Stuur deze tenminste veer*' en dagen van
tevoren per
briefkaart naar Het Vrije

■
-

:.' :

•.-!-*-*•!

bouwkundig ingenieur (afk.).

.;-..'..'..•

-

tv-serie;

:

ver-.

■

-,

.

Brandpunt
Drie hoog achter,

Woensdag Nederland 1
v;
NOS
NOS-NOT
•
13.00
Nieuws
voor
doven
10.00-10.10 Schooltelevi.
,
en
4'
slechthorenden
sic
11.00-12.00 SchoolteleviAVRO
:
15.30 Berebios

snijwerktuig; 41. soort aap; 43.
.
dikke pap; 44. dwaas; 48.
ouderde toneeldans; 49. vrou- '
weiijk rund; 51. de onbekende
(afk. Latijn); 52. op dit ogen- ' :
blik; 53. stoomschip (afk.); 54."'*.'

ÜHlj Col ü
£w"lPO

CINEAC NRC (Bijenkorf): Jungle boek,
•■■
•■■
.
a1.,2.15uur.
■
LIJNBAAN THEATER: Lucky Luke en 5
' de 4 Daltons, wo. 13.30 uur."
METRO 2: Torn & Jerry festival, a.1., wo. 2
' uur.
■■ - ■
PASSAGE BIO: Panda's avontuur, a.1.,

-

Speel mee in de
Elke maand3o miljoen aan prijzen.!

rens; 19.telwoord; 21. kinbaardje; 23. zeilvaartuig; 25.
gewas; 27. voorraadplaats; 29.
Europeaan; 30. zoogdier; 33. onwrikbaar; 34. Italiaanssterrenkundige; 36. zonder moed; 37.
insekt; 38. mannelijk dier; 39. ,

serie

Nicaragua, vijf
maanden na Somofilmreportage ;
za,
■'.■■■
./.:-V' 'NOS"" ••••.:■•. ?ïs /,':■;■

'

KINDERVOORSTELLINGEN

;

21.30
22.05
;,'i:,"r:
22.30

■

VERTICAAL: L lijn die beurtelings uit- en inspringende ..'.'
hoeken maakt; 2. Europeaan; 3.
laatstleden (afl.); 4. landbouwwerktuig; 5. soort paard; fi.
0.001 meter (afk.); 7. boom; B.'M v
stad in Duitsland; 9. onvast; 14.
soort hond;;; 15. vallei; 18. alvo-

■

Andriessen
wist onlangs, sprekend
over een tekort van drie
miljard gulden, niet te vertellen hoe dit is ontstaan. Mag ik
hem dat dan even meedelen?
Toen de heer Wiegel die in
de tijd van het kabinet-Den
Uyl steeds riep dat er meer
moest worden bezuinigd op de
met de
overheidsuitgaven
scepter zwaaide 'op Binnenlandse Zaken maakte hij bekend dat de onderhoudskosten
voor het eigen huis fiscaal aftrekbaar zouden worden... i. 'il
Onmiddellijk begonnen de
bezitters van villa's en andere
kapitale panden en niet eens
alleen in Wassenaar, Bilthoven
en Amerongen
de renovatie
ter'hand te nemen. Het lijkt
misschien overdreven, maar zo
is het grootste deel van het tekort ontstaan. .'-■■,•,
G.VANKLEEFF,
Rotterdam.
r

,__

■:.,«nos

.20.00 Journaal

■

>-

.

■/,-,„<-'

;■

bewapening is opgedrongen
door het kapitalistische westen, met Amerika voorop.
Bethume gaat voorbij aan de
achtergronden van de politiek
van de twee grootmachten. Ik
onderschrijf I volledig' de \ stelling van • A.. Smit • (op wiens
;. gebrief "Landverraad"
plaatst in HVV van 22 januari
Bethume reageerde) dat onze
regering 'zich ondergeschikt
maakt aan ' het Amerikaanse
machtsstreven. ■
De enige mogelijkheid voor
deze wereld is het gaande houden van de dialoog om zo tot
drastische wapenbeheersing en
-vermindering te komen." •
Het. Amerikaanse hysterische gedoe van nu heeft voornamelijk met de verkiezingen
te maken, meneer Bethume. 'V
r P. VERHOEF,
Sliedrecht.

muzieknoot;.;

,;,y.

-18.59 Sinbad de zeeman,
tekenfilmserie ?$;.?
19.25 De Muppetshow T

'

'~

46. oorlogsvaartuig; 47. titel
(afk.);49. bazige vrouw; 50. telwoord; 52. landtong; 54. slangvormig dameshalsbont; 55.
•
taalwetenschap.

;,

KRÜ

\

.■-.

nos

18.55 Journaal

20.27, Buddenbrooks, tv-

-

schijnt niet te zijn doorgedrongen dat de Sowjet Unie haar

■

p

'
;

\

.-

MINISTER

nnn ntfól lok

.

;

'

Wiegel-effect

\

45.

nos

'•'

18.25 Micriprocessors 11,
U(i 3 s- Ie cyclus, les 13

■

DE

heren opbouwwerkers
uit; Middelland en het
• Nieuwe ' Westen
vinden
een Eroscentrum geen oplos-

.

nen

21.37 Journaal
21.55 NOS-Cultuur:
Thailand: De weg
door het midden
22.45 Journaal
*£f£

.

|

a LS AOW-er heb ik het gëdat mij een poot'

de eenzijdige denker
D. J. Bethume (zijn brief
-"Bewapening" stond in
Het Vrije Volk van 29 januari)

TOT

■•'■■-■

.

Nadelig saldo

Dialoog

,:

Eroscentrum

■

-

21.24 Tenslotte

!

Gorkum.

MEVR. A. WILLEMSE,
Rotterdam.

79.30uur.

LUMIERE 3, tel. 117755:Kiss in attack of
' the Phantoms, a.1., wo. 1.45 uur; Hou je
zakdoek bij de hand, 16 jr., 1.45 6.45 9.15
w0.6.459.15 uur. ■ >■
LUMIERE 4, teL 117755: Strandverlangens, 16 jr., 2 7 9.30 uur.
LUXOR, tel. 138326: Het geheim van Bear
Island, 12 jr., 2 7 9.30 uur.
LIJNBAAN THEATER, tel. 333837: De begeerten van Melody, 16 jr., 7 9.30 uur. ■
METRO 1, tel. 844393: De vier vuisten op
.
safari, a.L, 2 7 9.30 uur.
METRO 2, tel. 844393: Death race 2000,7 ■
9.30 uur.
PASSAGE, tel. 269563: Thebattle of the
bulge, 12 jr., 2 8 uur.
PASSAGE 810, tel. 269563: Le pays bleu,
12 jr., 2 7 9.15 wo. 7 9.15 uur.
REK, tel. 772793: De doodsgreep van Shaolin, 12 jr.,di. wo. 2 8 uur.
THALIA, tel. 111555: 'n Moordbandiet, 16
- jr., 2 79.30 uur. '■'• ■
" '
■ '
T VENSTER, tel. 364998, Zaal 1: Film In.
ternational. .■
■-.
T VENSTER, tel. 364998, Zaal 2: FUm InternationaL \

:'^

';'■ gen r j L-ï£
; 20.30 Het land van de
watervogels, na: tuurfilm
20.55 Tijdsein v

-

lemaal niet duurder geworden!
Post, openbaar vervoer, brood,
melk, vlees, tabak... De overheid loopt bij de verhogingen
voorop, en ik vraag me af of de
heren ministers ook op hun salarissen gaan bezuinigen.. Of
hebben ze zichzelf in navolging
van de EEG-ministers opslag
gegeven? Ze krijgen nota bene
al een kapitale onkostenvergoeding ook!
A.L.BOONE,
Rotterdam.

nv

NOS :
18.00 Nieuws voor doven
en slechthorenden

.

*

i

En wat is er de laatste tijdal-

-

.

■: ■;.: ' :l

"-"''

18.55 Journaal
'.-'EO. ■; ■
■>'■'■:■18.59 Ronduit-tv
19.30 Het ontstaan van
de wereld,
20.10 VanUwUikzin-;;

literaire benaming voor ■;paard; 27. onbezonnen; 28. hulzen van gedorste korenaren;
30. blad papier;
31. nogmaals;
32. trekvogels; f .<■
33. duinvallei;
35. muzieknoot;
37. spade met
gekromd blad;
38. teken van de
dierenriem; 40.
gedwee; 42. oosterlengte (afk.);
43. belegering; ~

.

ƒ21,15..

>

A. GOEDEL,

Avoel

Ik zou graag eens willen we-;
oplossing de heren I
. opbouwwerkers jin gedachten
hebben als het erom gaat de
bewoners van de wijken Ka- :
tendrecht, Middelland, Nieuwe
i Westen enz. op zeer korte ter-{
| mijn te verlossen van de over-",
lastgevende'; prostitutie. ■
keren op het gemeentebestuur'
is tenslotte geen kunst, dat kan
iedereen. Maar lang niet iederj
: een heeft de politieke moed om
onsympathieke knopen door te
hakken!

ten, welke

"

■

...,

'

;."

".

.

.

wordt uitgedraaid.
Mijn AOW is verhoogd met
ƒ 12,60. De: ziekenfondspremie
is gestegen met ƒ 8,75. Buiten de
aanvullende premie voor het
fonds (die ik per kwartaal betaal) moet ik nu nog ƒ25 per]
jaar extra storten om recht te
hebben op hulp. Een klein sommetje leert dat ik daarmee al
op een nadelig saldo zit van

É

Dordrecht.

'

~

'

.

-

]

;

'verdwenen?;

\

brandingsrest;
22. voormuur;
23. persoonlijk
vnw.; 24. zwar- v'
te delfstof; 26.

'

BEL 14.40.60

VjnOEN ik onlangs zag hoe
-I Dries van Agt van leer
;•*" trok tegen de Sowjet Unie.
•beving mij heel even een gevoel van trots. Was hij '- niet)
groots, ons eerste manneke?'
ik geneigd naar Den
■naast was
Haag te snellen en mij voor
'hem in het stof te werpen.
Bij nader inzien zag ik er
Want iemand
toch maar van af.
die dag in dag uit voor een ap- :
pel en een ei mijn rechten ver-'
de boel gewoon'
Itwanselt staatmet
zijn gekweel
te belazeren
over mensenrechten. Hij en
Breznjew zijn wel een paari
apart

■.

~

:

Paar apart

<

Nederland 2

:

en slechthorenden
vi:
18.30 Sesamstraat '
18.45 Paspoort voor Joegoslaven en Italia-

;

bes; 20. ver-.

Nosjj

■

•-"'.

~

•.-•..

met name
(afk.); 17. lob-

f

1;

i
18.00 Nieuws voor doven'
;

bladgroente; 13.'
gram (af k.); 16.

I

neer op: meer
wordt komt
scheppen, zodat er
werklozenNederlanders
zoveel
onder de
ongenoegen ontstaat dat ze elkaar in de haren vliegen. Daar
is het deze partijen om te doen,
«rant zij kunnen dan ! langer
blijven regeren.
Het Nederlandse volk wordt
de
uitgewrongen, .terwijl
van VVD
Tweede Kamerleden
en CDA in de Antillen de bloemetjes buiten zetten en feesten.
En intussen gaat onze economie achteruit.
G.M. DE WIT,

uur.. .-.'3aKM«HBaM4i

10. mager; 11.
kleefstof; 12.

i

tergeworden.
Het beleid dat nu gevoerd

*

-

ALHAMBRAI, tel. 330283: Manhattan,
a.1.; 2 7 9.30
ALHAMBRA 2, tel. 330293: L'lngorgo, 16
jr., 2.15 7.15 9.45 uur.
I
ARENA 1, tel. 360830: Mad Max. 16 jr., 2 7
9.30 uur.
ARENA 2, tel. 360830: The visitor, 16 jr.,
21579J0uur.
■ ■
■■.:.
CALYPSO 1, tel. 131855: Thevier vuisten
';
op safari, a.1., 2.15 7.15 9.45 uur.
CALYPSO 2, tel. 131855: Monty Pythons
Lifeof Brian, 12 jr., 2 7 9.30 uur.
CALYPSO 3, tel. 131855:BLoodline, 16 jr..
215 7.3010 uur.
CENTRAAL, tel. 138210: Het heetste hoertje gaat vrolijk verder, 18 jr., 1357 9 v
'
uur.
CINEAC AD (Beurs), tel. 138082: Time af•
ter time, 12 jr., 1.30 4 7 9.30 uur.'
CINEAC NRC (Bijenkorf), teL 121139:
Jungleboek,a.1., 2.15 uur; Killer fish, 16
jr., 7 9.30 uur.
CINEMA OSCAR, tel. 149625: Airport W)
TheConcorde, a.1., 1.3079.30 hui "riiff
CINERAMA 1.tel. 115300: Tess, a.1., 2 8
uur.
CINERAMA 4, tel. 115300: Bloodline, 16 jr.,
2.1579.30 uur. ■ ,
'..•■:--.
CORSO, tel. 121110: Apocalypse now, 16
jr„ 2 8.15 uur.
KRITERION, teL 128815: FUm International. viim—ii-T* n
iii ■•
ihjmJ
LUMIEREI, tel. 117755: Die Blechtrom- '.
mei, 16 jr., 2 8 uur.
LUMIERE 2, teL 117755: Jungle boek, a.1., 2

.

DOOR

Nederland

HORIZONTAAL: 1. vogel;

Bioscopen

•

het beleid van het
CDA (met zijn christelijk
. .gezicht) en de VVD (van
wiegels puin-ruim-kreet) is de
puinhoop die er al was nog gro-

}

-

f

sirig voor het prostitutieproibleem.'.,
beknopt:'.,-\
Houd
uw
reactie
0
e -:Ze • constateren wel dat de
■ lange brieven worden , v< :woonbuurten
; kapot
worden
"bekort
gemaakt, maar de na veel ge*
Q vermeld naam,' 'J
meentelijk gezwoeg aangedra. voorletter(s) en adres
gen oplossing -' het EroscenO niet-actuele brieven.
trum kan in hun ogen geen
maken weinig kans
genade vinden. .;"
Hoe denken de bewoners erO brieven op rijm worden.
niet geplaatst
over? ; Denken ■ de heren",op-*
bouwwerkers dat die kunnen:
O plaatsing betekent niet wachten', tot het verschijnsel
'-■"*
; dat Het Vrije Volk uw'
prostitutie door allerlei maatmening deelt
schappelijke veranderingen is

Puinhoop

:

Televisie

Puzzel

Agenda

.

Brieven

Woensdag

£"

HILVERSUM I R«
lEDER HEEL UUR NIEUWS' ■"'"
VARA: 0.02 Elpee tuin. 1.02 Groot licht
5.02 Truck. VOO: 7.03 Ook goeie morgen.
9.03 Muziek terwijl u werkt. 10.02 KletsItop. VPRO: 10.45 Villa VPRO. 13.03 Welingelichte kringen. 1330 i Spannende
Sprookjes. 14.02Achterwerk. EO: 14.20,
Radio-Kleuterkrant 14.45 Open Huls.
16.02 EO-Metterdaad. 16.15 Licht en uitzicht. 1635 EO-Aktief. 17.02 Tijdsein.
NCRV: 17.45 Theaterorgelbespeling.
'-"• '
-' V- ',''
'
HILVERSUM ll '
VARA: 7.00 Nieuws. 7.10 Ochtendgymna"

'

stick. 120De Wekkerradio. (7.30, 8.00 en
Gymnastiek voor de
vrouw. .9.10 Waterstanden. NOS: 9.15
Werkbank. VARA: 9.25 Keuren en kiezen.
930 Hoor Haar. 11.10 Schoolradio. 11.30
Geldrop-Centraal. OVERHEIDSVOORLICHTING: 12.16 Franco Huis. VARA:
1228 Mededelingen voor land- en tuinbouw. (NOS). 1230 Nieuws. 12.36 Dingen
van de dag. 13.00 Nieuws. 13.11 GeldropCentraal (vervolg). 13.30 Oude Schoolliedjes. 13.50 Kinderen een kwartje? 14.30
Leef-tijd-genoeg. 15.30 Operette. 16.00
Muzikant met bevroren vingers, hoorspelserie (4). 1630 Lichte grammofoonmuziek. 17.00 Een blokje Nederlands. 17.24
Mededelingen SOS- en politieberichten,
17.30 Nieuws. 1736 Dingen van de dag.
B.3oNieuws.) 9.00

HILVERSUMIII ■

•

;

v

lEDER HEEL UUR NIEUWS
KRO: 7.02 Des Engels. 9.03 Van negen tot
twaalf. 12.03 De Noen Show. 14.03 De Theo
StokkinkShow. 17.03 Stampij '•■• \';~~~~'S.
'

HILVERSUMIV.

'

' ■'■•

NCRV: 7.00 Nieuws 7.02 Het levende
Woord.-7.10 Preludium. 9.00 Nieuws. 9.02
Uit de kunst (11). 9.15 Onder de hoogtezon.
10.00 Orkestpalet 12.00 Nieuws. ,12.02 Tafelmuziek: (12.02 Pianowerken uit de Romantiek; 1230 Omroeporkest; amusementsmuziek; 13.10 Platennieuws.) 13.55
Zojuist verschenen. 14.00 Nieuws. 14.02
Meesterwerken uit de Kwartetliteratuur.
1430 Kerkorgelmuziek. 15.00 In kleine bezetting: klassieke muziek. 16.00 Het grote
werk:
komposities
van - Béhèyoli.
1635-1730 Kunst- en vliegwerk.
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Bedroefd doch ook dankbaar dat een ver- I
lijden haar bespaard isïgebleven, j
geven wij u kennis; 1 dat heden in de volle;!
zekerheid des•geloofs; na" een leven. van i
zorgzame liefde,'van ons is! heengegaan, 1
onze lieve zorgzame moeder, groot en i
overgrootmoeder, onze zuster, en tante ;■. i
MARIA HANNABALS
|

'i der

I-

I

weduwe van A. Rotgans >
de leeftijd van bijna 78 jaar ■*:•
;.

:op

fl

•

E
1

Kinderen- klein- achterkleinkinderen
en verdere familie
|

Poortugaal, 2 februari 1980
§f|É
.
.a
Kruisnetlaan 480
■ Corr. adres De Heer J. Rotgans
|
Tarbotstraat 95,3174 BP Poortugaal
|
Moeder ligt opgenbaard in de Rouwkamer
van het Rouwcentrum-Zuid van de C.V.U |
aan de Korte Kromhout 63 tè Rotterdam
Bezoek woensdag van 19.00-19.30 uur.të-i
yens gelegenheid töt condoleren
De crematie zal plaatsvinden donderdag 7
februari in het crematorium RótterdamZuid aan de Maeterlinckweg 101 om
12.15 uur Vertrek van de rouwkamer,U[om
<■
;";'' -<-•; "'; y' \ ,! ;*j
11.45 uur
.■IMI.MUMMIMI.HIJ
...■1J.11.L1..
I I IHIIU.I
..;

i

I

"

I

lILIIJ

,

I

Heden overleed zacht en kalm onze lieve
schoonzuster en tante
f.
AAFJE OOSTERBAAN
:

weduwe van D.A. Broere '
'4ïf
«in de ouderdom van 89 jaar '~,y;■'&}•{.'.

,f'

,jys
,-.'m

;i .

Uit'aller naam.

i/iS
J. M. C. Voormolen-Oosterbaan
Rotterdam, 3 februari 1980
Huize Arcadia, Apollostraat 163.
Corresp. adres: Ringvaartweg 220
Gelegenheid tot rouwbezoek woensdagavond van 7.30.t.m. 8.00 uur in de rouwkamer van huize Arcadia.
De bijzetting in het familiegraf zal plaats
hebben donderdag 7 februari om 12.30
uur op de begraafplaats Oud-Kralingen
',

...,.'

IKralingseweg

334 y,

Vertrek van Arcadia om

!■■■

liTibujuhb."-1

"

12 uur ' ■■'."

j
j

\

mmj

)

—

\JL//a\
// (•]

I

}'

.".::.-.■
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NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK

Sparen?Urnaakt gewoon geld

r -.-.-l----—.
.Er is geldW verdienen voor
i
| iedereen met een bank- of girorekening. [
.

,

Uwspaargeld
Vangen

1

.

'ï'Ai-w

kah altijd Maar

Vaak Weet

danwel2%retÖUrrerite,maaraUeenpV

U

'

;

ning

\

i

j

Bonus-Girosparen

j
i nummer [

|

■■
|

lijksopvraagbarespaarvorm:'8 /2%.lsdat
een verschil met wat unu ontvangt
;
Vastenzeker.
Een reden te meer -öm! zo snel

.| Adres ■"

I

\

|'

■

?

|

|-

|

.!

;

\

informatie. Of om meteen
maar zo'ri
t

INMBBpnus-to

Anmr)

-

/

l

.

•

t

r-\

v

'

Tel

.'

->ji

■■

;

,

;,
,

,

——^é^'^'^^S^Kj^
: DAankruisenwa,gewe„s,i, j

Opsturenin envelop
aan nmb,
Antwoordnummer
131,ioooPAArhsterdara
I
\

/

.

Da,um

|

—'"'.,'••.'"'• ':.. : .

x woonplaats;;

j
j

Bonus-Girospaarrekening
\,

[Postcode

,-,

Alisergeen:
openerLiU dusookm
tt

'^

-

.•--••■•■

"

|

De Bonus-Gkospaarrekehingbiedt

°

.

J

-

'

= daarom speciaal
De NMB
voor u een nieuwe spaanrai: BonusGirosparert Deze spaarrekening is èn
dagelijks opvraagbaar en geeft toch een
hoge rente. Dat is de Bonus.

r

vuft een eenvoudig

[SjfiinuliSp

vooreen bepaalde tijd:

;

1

De crematie zal- plaatsvinden vrijdag' 8
1 februari omstreeks 10.30 uur, in het
crematorium „Rotterdam" Maeterlinckweg 101 te Rotterdam-Zuid
Vertrek vanaf het woonhuis, om 9.45 uur
lßaßMaßaaßaaflaßaßÉßiaßnp«ja«paMMOMûBß

inleg ten minste fioo,-) te openen. Want
iedere dag dat u later bent zou u geld
kunnen kosten

NMB-kantoorbijuindebuurt
of tent ver no§ nooit binnen
geweesL Hoeft ook niet Want
Bonus-Girosparen doet u vanUIICVCiIUUb. ZA) Mmpei lb xieL

■}■>•:

'~,.:

-ïr

['i

.-/

;

De overledene ligt opgebaard in de rouwkamer van de Stichting „de Voorzorg",
Hof laan 81 hoek Slotstraat te Rotterdam~'.,.
Oost ; ; . ','.. j:„,/.V .V..,.
i
Gelegenheid tot condoleance- en rouwbezoek, donderdag van 19.15 tot 19.45

■

1

*

:

-

;'

..,;

\'

{

v

Geen bloemen geen toespraken.

•

■(^•s/''^

r
I—

-

I

y;

:£•?;.■?.•';'

/m\

I

G. Groen-Bravenboer
;^;;/.;;•;
;
v Gerr
Rotterdam, 4 februari 1980
;!'';;
Goudserijweg 488

uur:-'/

'V

\

IILJ J

pßßßßannnßßgaaßagggxaEamgßaßßa^B×M
Enige kennisgeving
|
kennis,
u
Bedroefd geven wij
dat geheel
onverwacht van ons is heengegaan, mijn
innig geliefde man, mijn lieve vader
op de leeftijd van 64 jaar

0h

|

ia m nMMei

JOHANNES GROEN

/m

:

Ll.l

--_-.^«

,
|

.._.^^j.j

Dankbetuiging aan direktie en personeel van
bejaardentehuis Valkenstein, Burghsluissingel
voor de goede zorgen aan de heer
IJèjWrj
H J NIEUWENHUIS

Fam. Selier en v. Daalen
/Vooraanstaande pompenfabiïek zoekt voor de verkoop- en servicevestiging in
, Rotterdam-Zuid op korte termijn als naaste medewerker van de filiaalchef een

Enige kennisgeving
Heden is geheel onverwacht van ons heengegaan mijn vader,
schoonvader en opa

TECHNISCH KOMKV3ERCIEEL MEDEWERKER

GERARDUS'i"».
CORNELIS
EMILIUS

4-V„. MAAT

;

«

weduwnaar van
Maria Verzijden,
op de leeftijd van 66 jaat

.

..

G. M van Hasselt.
Maat
N. J. van Hasselt
Paulina >v\-

Rotterdam,

2 februari 1980

.

-M' '\'f

;

het bijkantoor worden toevertrouwd. Hieronder valt ondermeer het uitwerken van
offertes voor pompen en het telefonisch begeleiden van deze offertes zowel bij
onze klanten als bij de fabriek. Een technische opleiding op MTS-niveau (werktuigbouw) of gelijkwaardig en ervaring in een vergelijkbare funktie, alsmede een
goede kennis van de Duitse en Engelse taal,'zijn een vereiste. .....'.
Gegadigden dienen in de omgeving van Rotterdam-Zuid/Hoogvliet woonachtig te
zijn. Het spreekt vanzelf, dat wij uitstekende voorwaarden bieden aan de man, die'
Brieven aan de direktie onder nr. 340 bureau van dit blad.

yj.-i

Bloemfonteinstr 23-a
Correspondentie.
adres: Bermdijk 17
3079 TM Rotterdam
Bezoek en gelegenheid
tot condoleren in de
rouwkamer van het
Sint Claraziekenhuis,
Olympiaweg 340 dinsdag van 19.45 tot 20 15
uur
De crematie zal plaatsvinden woensdag * a.s.
in het crematorium
Rotterdam-Zuid, Maeterlinckweg ,101 om
15.30 uur
Vertrek vanaf de rouwkamer om 15.00 uur

§

: VOOR DE BINNENDIENST, £."/..,.;/.;. . ',<H'
: :
op
aan
werkzaamheden
Na een opleiding zullen
deze medewerker de dagelijkse
:•

I

/
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LEEGVERKOOP

WEGENSBEËINDIGING
31 VAN
DEZE FILIALEN

jlMmfêif&VSzmn
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haiiS; van cfer ent
Fabrikant van FINNROSE Afzuiginstallaties
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ROTTERDAM

'1|
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|

VIMAR Chocolademachines

VRAAGT VOOR SPOEDIGE INDIENSTTREDING:
'~.'

\

-

-'

Ë&Q
FFR^TfP-lfH
btllw I Sm 1%8.ff4ö
ni lï
rLp&AB

mronoiriraPif

frVao

fiet&f S%fctrii>

Voor fabrikage van licht plaatwerk
zeer afwisselende opdrachten, '■'■
■','"■ moeten zelfstandig en van tekening
kunnen werken. Wij hebben
splinternieuwe moderne. ■;•■
plaatbewerkingsmachines.

■

,

VAECfViANIESI"."?"*'!'*V-"
IWIMUIBBIIk

,

j

ERQ
RARlßflfifFßlf
DHNSfiIVB ClIllCnd;-

:*

: '

Zij die ook ervaring hebben met
draai-en freesbanken hebben de
voorkeur. Afwisselend, technisch w'^.K
hoogwaardig werk.'
,
Moeten zelfstandig kunnen werken,

i

Leeftijd speelt bij ons geen rol, wel mentaliteit, inzet en vakmanschap. :
Voor een goede vakman zijn er in ons jong en expansief bedrijf zéér goede
toekomstmogelijkheden/,
■ - •;' .■
■
Naast een goed salaris, uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.
*

Ft-a

til

.1

iL^aSaJ^^^Uial
Verdervragenwr

r

KIJK
de advertenties
nog eens na
er is vast iets
voor u bij!

f/

LEERLBNG-PLAATWERKERS

t-■;.;. Kantoor: Vóorhaven

c/e advertenties /eest

:

99 Rotterdam
Fabriek: Schans 156 Rotterdam

Telefoon:overdag 010-767111;.'savonds01686-2516;•'.;

::HÖEnBËTER

:
;

::

;

u slaagt bij het inkopen doen

/'

'.

LEERLSNG-BAMKWERKERS

i HOE BETER

•

lianddniaatsch

I
|

\

Of naar
Wanneer je maar
't toneel, cabaret,' bbHèir fraÈeaimU-:
concert .'t Cultureel Jongeren Paspoort
ledereen onder de 26 jaar kan
;
profiteren.
Een
heel
jaar lang
ervan
£ voor maar 6 gulden 50!
■ :
In elke stad van Nederland',
: ' Informatie?: Vraag maar op je■<:'
gemeentehuis:Of bel 033'| 51908.

"

■•

,J

:

;/.'

E

\

*

i tianr

ditblad in samenwerking met deSticMna IdeëleReclame.

QTDI7

tfilUi

*-.

gflef ¥rii©¥®ikls een vriend
WÜiS

fïll6(lQ{|o

.

.

:

Vrije

Volk

Paul
Breitner.
met micro-

Profis: 't
hardelevn

foon/zender
lijf
op 't
veld in.

11

't

nelijk niet zulke grote ,>,:
voetballief hebbers. „Pro-'
fis"," een Westduitse docu-

mentaire over de machtsverhoudingen bij een v \ ï,
profvoetbalclub, deelde de
afgelopen dagen op FUm :
International niet mee in

de grote belangstelling
voor Huub Bals* selectie
van dit jaar. Jammer,; ,

'-'

:

want

j,Profis" is negentig
minuten lang grote klasse. Weliswaar in overvloed doorspekt met wed*

strijdflitsen, maar voor
de niet-voetbalfanaat
toch zeker de moeite f'
waard. Om van de rasechte liefhebber nog maar
'

te zwijgen.

.

.

Van de Hongaarse filmmaker Miklós Janc
só blijven na Film'.lnternational drie pro
dukties in ons land ■':.''

£*$

Declub die de makers
Christian Weisenborn en
Michael Wulfes onder de I
loep hebben genomen is.-,'•
het gerenommeerde ■' * : '}■.
Bayern München. Een ' ; .■
seizoen, dat van 1978-79,.f;
lang. Als „hoofdrolspe- »:'
lers" voor hun portret kozen de twee jonge cineasten de sterspelers Paul ,
Breitner en Uli Hoeness. ■
Laatstgenoemde vond het
meteen al leuk om mee te
doen en haalde vervol- '£
gens zijn „slapie" Paul -;'v>
v
over om ook zijn mede- .
werking te verlenen. !•' v'

Festivalfilms die

;-

en

bij
profclub

,
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C-/ INEFIELÉN zijn ken-

'

Het

Filmers
schieten
raak

;

blijven...

',-

JT ILM | International
heeft ook dit jaar,weer

Kijowski,' „Les demoi
selles' de ■ Wilko" van
Andrej Wajda en „Pro
vincial actors" van Ag
nieska Holland' (allen
Polen), „Die Patriptin'
Van' Alexander Kluge,
„Eins:, zw eins Jgleich
drei" van Heidi Genee,
„Der Komantsche" van

een groot aantal festivalfilms | |aangekocht ■
De ijboflopipe" lijst van
aanwinsten '■ die ! «oor

DOOR LOUIS
DU MOULIN

roulatie, in Nederland

bltjuen'ziet'er.als volgt'
uit: „Hungarian Rhapsody", „Allegro Barbaro" en „Presence" van

Glorie voor UU Hoeness in 1974: Europees voetballer van het jaar. Een ómroepster
van de Italiaanse tv kwam hem de bijbehorende onderscheiding aanbieden. Vier
jaar later zakte Der UU diep weg. Filmcamera's legden die teruggang vast.

;

'Ik
meer
Hoenessdnams't

slaap

degradatie na gebeurde er
bij de drievoudige Europa
Cup 1-winnaar in de
filmperiode zon beetje alles wat er bij een tot pres-:
teren gedwongen topclub I
maar mogelijk is. - •

...

zo Szoleny, „Family
Nest" van Bela/Tarr,'
„Ten years af ter" van
Andras. Lanyi% (alle
Hongarije),\ „High and
Low" en „The Doomed"

can't go home again"
van Nicolas'Ray en
„Imposters". van Mark
Rappaport
(beiden
USA), „Thai sinking
feeling" van BUI For
syth (Schotland), „Ra
dio On" van Chris Petit
(Engeland), „Stalker'
van Andrei Tarkowski
(USSR), „Bouw een
huis,,plant een boom"
vanM Jura] Jakubisko

van ,' Akira Kurosawa,

„Vengeance is mine",
van: Shohei I Imamura
(beide Japan), „La sig •

nora senza '-'■ Camélie
„L'avventura", „Il gri:
do", „Deserto Rosso",
,Cronaca di vn amore",
„La Notte" van Michelarigelo ;
Antonioni,[
„Eboli". van Francesco
Italië),
Rosi -(beide
„Aria for an athlete"
van Filip Bajon, „De
kans" van Feliks Falk,
;Kung Fu"-van Janusz

;

(tsjechoslowakije)

'

niet, te • vergeten

en

van

eigen l bodem „De on
voltooide tulp" van

Frans. van der Staak
Deze lijst zal nog wor
den uitgebreid

vrouw'

nast

Een voltreffer dus voor.:
Christian Weisenborn en
Michael Wulfes, wier produktie sinds kort met veel
succes in de Münchener \
bioscopen draait. Of „Prof is" na Film International
ook in de Nederlandse '■■
theaters te zien is staat
nog niet vast.

'Herbert, Achternbusch
(allen \ j'| West-Duits
land), „Passé \ ton bac
d'abord" van Maurice
Pialat (Frankrijk), „We

Mikios Jancsö, „A happy new yedr" van Res-

l

\

Wat de twee vedetten' \
vooraf niet konden weten,
de twee filmers trouwens
evenmin,'was dat het
voor hen en hun club een
bijzonder turbulent sei- $ •
zoen zou worden.' Op een .
,

Praten met
Poolse
regisseurs
«i-AAR

liefst vijf Poolse:re?isseurs waren gisteravond op
Film International aanwezig om
vragen over hun daar vertoonde
films te beantwoorden. De uit
Warschau overgevlogen delegatie bestond uit Filip Bajon (voor
.Aria voor een atleet"),' Krzys-

lofKieslowski
üks Falk („De Kans';'), Janusz
Kijowski („Kung-Fu"), en Agnieska Holland („Provincial ac(„Amator"), Fe|

tors"). 54Rg0Bpt00tl9roQBBÉl
De discussie die de Poolse gasten met pers en publiek aangingen betrof niet zozeer de afzonderlijke films dan wel de plaats
van de film en filmer in de Poolse maatschappij. Hierbij kwam
pndermeer naar voren dat deze
jonge cineasten, naar eigen zeggen sinds mei 1968 maatschappelijk geïnteresseerd, ieder voor
zich bouwen' aan de nationale
""bewustwording van het Poolse
volk

!

:? :','*-=

'

••

"'..
"":!,'.
hebben.' ,
Het probleem was echter
dat, we geen ingang hadden
bij een topclub. Die was alleen mogelijk met de steun
van spelers wier positie binnen de ploeg niet in gevaar

was. Zoals met Breitner.. en
Hoeness het geval was. Omdat zij zich sterk maakten
mochten we filmen, ondanks
alle bezwaren van'de trainer,'Lorant. Die man heeft
het onderspit moeten delven
en daarna hheft hij getracht
zijn gram op de twee spelers
te halen. Bij Breitner kreeg
hij daarvoor geen kans, die
was onmisbaar. : Maar. Hoeness heeft hij teruggepakt.
Die heeft ook zijn eigen positie overschat. Hij dacht dat
die onaantastbaar was,, net
als die van Breitner." <V : ;>■;
-•

Kankeren
Het gaat Bayern München
in het bewuste seizoen niet
voor de wind. De resultaten
zijn niét • als vanouds,: de
sfeer ebt langzaam weg bij
supporters, spelers en staf. jj
Op Paul \ Breitner, de
duurste speler, wordt slechts
gekankerd, maar Uli Hoeness valt uit i de boot. Oorzaak in \ eerste instantie. is
een onwillige knie. Daar

spelers /oppervlakkig
.juist andersom
verwacht hadden
Wat natuurlijk meespeelt
is dat de film op Hoeness' le-

■

Na de 1-7.thuisnederlaag
tegen Stuttgart' wordt,Lorant vervangen doorzijn assistent Csernai. Met volledige instemming van de gehele selectie. Daarmee houdt
het gerommel binnen de
club ; niet op. Even later
staan de zestien spelers lijnrecht tegenover president
Neudecker, die bakzeil haalt
en opstapt.
In het elf tal heerst in die
dagen een solidariteit die
ongekend is. Onder het motto „een voor allen, allen voor
een" veegt de Beierse ploeg
in Gelsenkirchen het veld
aan met aartsrivaal Borussia Mönchengladbach.:; De
monsterzege i, (ook; nu '1-7)
brengt de eensgezinde selectie in de zevende hemel.
Spits Jupp '■'■ Kappelmann:
„Deze overwinning: zegt ■me
meer dan• al« die,: Europa
Cuptriomfen. Zo blij als nu
ben ik nog nooit geweest."
Bij terugkeer in München
wordt Bayern ; verwelkomd
door Uli Hoeness, De.blonde
Duitse equivalent van René
van de Kerkhof f was er niet
bij geweest. In het strijdgewoel is Hoeness ten onder
gegaan en /overgeheveld
naar FC Nürnbérg. Hoewel
met gejuich binnengehaald
blijven zijn prestaties onder
de verwachtingen., • Yv'
• : Zelf is,de behoorlijk: ;
leürgestelde. prof de eerste
om:-dat, te'erkennen: ;f;,Het
gaat niet meer zoals vroeger.
Ik! ben misschien r ook ■;■ niet
meer zo snel. Ik wéét niet of
<

veelbewogen : seizoen - mee.
De uitwedstrijd tegen HSV
die j eindigt in een chaos
waarbij zeventig gewonden
vallen

Jtfichael Wülfes, metChristiariWeisenborn de maker
van,'Profis". (Foto: PIETER VAN DER MEER; ; 1 V ;.i

>:

Nederlanders
inSpanje
eigenradio
L/E

.

„Radio-club;. Holandes",

een ;',.....: Nederlands-BelgischSpaanse commerciële organisatie, begint 1 maart met dagelijkse radio-uitzendingen in de Nederlandse taal voor de vele Nederlandse en Vlaamse toeristen
aan de Costa del Sol.;-'
De uitzendingen (van 10 tot 11
uur 's morgens) zullen voorlopig
alleen via de; FM-zender van
Marbella, één van de 71 legale
commerciële radiostations ■in
Spanje, te'beluisteren 1 zijn. De
organisatie heeft dit maandag

meegedeeld.,, .'
-Als een proefperiode van drie
maanden financieel een succes
wordt wil men vanaf 1 juni dagelijks ook een uur gaan uitzenden via de zenders van Gerona
(Costa Brava),'; Alicante (Costa
Blanca), en die , van Palma > de
Majorca, waarmee ook de eilanden Ibiza en Menorca worden
bestreken.' Voor de toekomst

Het beeldverslag van-die
partij' is extra-interessant,
door het geluid.; Dat komt'
van een
"illegaal" , geplaatst op ide
heup 'bij ; . Paul.. Breitner
Geen emotie van de vedette
ontsnapt hierdoor aan onze
waarneming.; De man , die
vooraf beweerde niet zoveel
zin te hebben in deze wedr
strijd om des keizers baard
blijkt in het., veld dermate
"Profi" (prof) te zijn dat hij
soms, alle redelijkheid uit
het oog verliest.'.,
Michael Wulfes over zijn
twee hoofdrolspelers: „Het
was ■ aanvankelijk :■•■:, zeer
moeilijk om goed met die
jongens in contact te komen
Voor de camera en bij inter
views; spelen: ze altijd' een
rol. Zeker deze twee, • die
vanaf hun achttiende zoveel
in de publiciteit hebben gestaan: Zodra ze in de gaten
hebben dat ]ze iets in het
openbaar doen trekken ze
een harnas aan.
;

•

Na de film zijn de contacten met Breitner en Hoeness
weer, ■■ verflauwd j Kan-ook
niet anders, die mensen Ie
ven in zo'n geisoleerd we

Ik hoop dat. we I dat
eveneens met Profis hebben
duidelijk gemaakt. Dat klimaat van een micro-maat
schappij, dat weer' een
weergave is van de normale
reldje

maatschappij.

-'

:.:

Ook onderzoekt men dè mogelijkheid om reisactualiteiten,
noodoproepen (bij voorbeeld die
van de ANWB) en spoedboodschappen in de programma's te
;.

;;.'

verwerken/,
Van de zendtijd zal, zo schrijft
de Spaanse wet voor, maximaal

tien procent mogen bestaan uit
reclame. Dat betekent
uur
niet meer dan 24 spots van vijftien seconden.'.

Einde versneld
V Bij Breitner viel dat pas af
in die gefilmde picknick met
zijn; vrienden \ en onbewust
door die microfoon in ; de
wedstrijd. Met Hoenass ging
dat gemakkelijker. Die,was
van zichzelf r spontaner in
zijn reacties, terwijl wij bei-

'~

J

De nieuwe zomervakantiegids 1980 van Het Vrije Volk ligt voor u-'
klaar. Een schitterende zomergids boordevol t informatie en be a •
'.'<; taalb'are prijzen We hebben dit jaar,weer een aantal geweldige
.•;-■.
Ti,
bestemmingen in petto, zoals.
O Griekenland O Joegoslavië O Israël O Spanje O Frankrijk . \'.
O Portugal O Engeland O Schotland O Finland, enz
Bestel 'm snel! Er staat zoveel in, dat u beslist de tijd moet
j <:» ;
~' nemen om uw reis zorgvuldig voor te bereiden
-V'-'/-i ||
Vul nü de onderstaande • bon' in en u ontvangt binnenkort de I
; zomervakantiegids van Het Vrije Volk gratis iri uw brievenbus
j
Geen postzegel nodig als uop de envelop schrijft.
i
Het Vrije Volk, Antwoordnummer 1579,3000VB Rotterdam
I
.
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-DAT MAG WEL
EVEN IN DE
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-

-Wel dat ledere voetbalfir:
ma met soortgelijke proble
men kampt De spelers die
als kleine zelfstandigen
vrijwel uitsluitend aan zich
zelf denken De bestuursle
den die bang zijn. voor hun
machtsposities De i trainer
die daar tussenin schippert
Dat zal: in Nederland wel
hetzelfde zijn

g

v

denkt de leiding van de „Radio
club" ook aan uitzendingen op
de Canarische eilanden.:: '
Het programma van deze spe g
ciale uitzendingen: zal bestaan
uit muziek van Nederlandse en
Vlaamse;. artiesten, informatie
over het weer van de dag in Nederland, België en Spanje, algemeen nieuws :,en regionale
nieuwtjes uit Nederland en België. Voor dit laatste wil men een
net van correspondenten opbou-

;

j

-

Trainer weg

ven meer invloed heeft ge-:
had „Profis'! heeft het eind
van ■„■ zijn . voetballoopbaan
bespoedigd. Dat heeft hij
zelf ook toegegeven. Ik denk
ook dat hij te abrupt' is gestopt. Op dit moment overweegt hij alweer opnieuw te
gaan beginnen. Het zou me
niet verbazen als dat i binnenkort gebeurde"',
;
;'

niets aan Ons doel is het
nooit geweest het gehele
profvoetbal op de helling te
helpen zetten Daarvoor zijn
Christian en ik teveel lief
hebber. Wij hebben alleen
de feodale verhoudingen bij
een profclub, het publiek be
zit zijn van de spelers en de
onderlinge relaties tussen de
spelers; willen weergeven
Of Bayërn model staat voor
iedere club kan ik niet zeg;
gen'; :",:. ".... zq\

Van het verwijt dat we

nög kritischer hadden moe;
ten zijn; trekken we ons

'■

Zo gezegd zo gedaan/ In
het nieuwe bestel bij Bayern
München is plaats voor een
jonge I manager. Dat wordt
de 28-jarige Uli Hoeness, die
uitgekeken is jop het profvoetbal. In zijn nieuwe
furtctie ' maakt Hoeness de
laatste | wedstrijd van het

*

■;'

•-'.

Manager

mee..

ook niet invallen.' Hoezeer
de medespelers daar ook op
aandrongen bij een. achterstand. We hebben nog gef
probeerd om met die man in
contact te komen, maar hij
wilde niét met ons praten."

de

kennende

-...,

:

•

..

,

de sleur. Van het aankijken
tegen dezelfde gezichten,
van de onwrikbare" regelmaat van alledag, van het
kaartje leggen.' -:
"Weltmeister" Paul Breitner en vleugelspits Der Uli,
sinds hun komst bij Bayern
in 1970 kameraden,, zijn er
nog steeds niet aan gewend.
Spelmaker Paul, na enkele
jaren Real Madrid en Éirïtracht Braunschweig ,weer
terug bij zijn oude club,
klaagt: "Ik.durf te wedden
dat ik Uli dit seizoen weer
meer zal-: zien- dan mijn
vrouw en ook meer. naast

~.•">„;':,
ploeg. '~
Michael Wulf es: J ;,ledere
keer als wij er waren, speelMocht"hij.
de Uli niet

.

staan centraal.. Dan begint

■

stop."/'"; }-;■. ;:-'"/j,si.-----

krijgen

collega's, het uitwisselen
van vakantiebelevenissen,
het zich laten' afbeulen

fes helemaal niet zitten.Alleendoor de voortdurende
inzet . van , met j name Uli
Hoeness kregen de filmers
toestemming. Michael Wulfes over de tegenwerking:
"Het idee om;een profclub
door te lichten hadden we
allang. Sinds we voor de televisie een serie over het nationale j schoolelftal hebben
gemaakt, om precies te zijn.
Profis is daar een ■' soort
vervolg op.' We wilden laten
zien hoe een voetbalcarrière
van begin tot eind verloopt
en hoe het nu is om een ster
te zijn. Vooral voor hen die
het anders dan Der Uli, die
zelf ooit een "schoolinternational" was, nooit gemaakt

dat. alleen door die knie
komt of dat' dat ook andere
oorzaken heeft. Ik denk dat
ik maar ! met ; voetballen

,

de
en
de

geweest."
Het Bayernbestuur zag de
aanwezigheid van' pottenkijkers Weisenborn en Wul-

een j! plotselinge
transfer naar het Hamburgse HSV, die ~op ; medische
gronden weer. afketst/; en. de
in Lorants ogen 'irritante
aanwezigheid;van de film-

,

De

komt, bij

■

kamp ter, voorbereiding.
eerste dagen zijn V voor
spelers nog aangenaam
knus. Het weerzien met

hem zal slapen. In de periode 1970-74 is dat niet anders

.

Profis begint zoals ieder
seizoen bij een topploeg. Met
het verblijf in een trainings-

'■

T

GRATIS REISGIDS-BON
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Ja, stuur mij die geweldige Zomergids 1980

Ik stuur ds bon in «en gesloten envelop zonder postzegel op
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tra's. Koopsom ƒ 66.500,- k.k.'
Bij 100% hypotheek,' netto
Bereik per gemiddeld nummer
Nat. onderzoek Persmedia 19TT_1.1ti2.500 mnd. last ca. ƒ 410,-. Hogema
0.G.'.. BV, . Heemraadsingel
■'
mannen en vrouwen "> ;
241, Rotterdam, tel. 010
I , .
774988.
R26

■

'

-

ONROEREND GOED TIPS V

4 KAMERWONING,
+

keuken

douche, gelegen aan ge-

•■

•

Vervolg Rubriek
"

b

Zuid-Holland

SCHIEBROEK, Wilgensingel,
eengez. woning, 7 kamers met
kelder op stahoogte. Koopsom ƒ 230.000,- k.k. Hogema
toilet.
2e,
Vr.pr. O.G. BV, Heemraadsingel
ƒ 176.000,-k.k. Inl. H. Poot, 241, Rotterdam, tel.-010

SPIJKENISSE. Royaal pand
aan de Kepplerlaan. Kamer 8
bij 3,75, luxe keuken met alle
inb. app., 5 slaapk., douche en

-

774988.

Makelaar, lid N.8.M., Spijke-

;
R 26
Pijnackerplein 4b, 5 kam. woning op 2e
en 3e et. m. vrij . uitz.,
ƒ 55.000,- k.k. Bij .100% hyp.
netto maandlast ca: ƒ 357,-,
Almaco 8.V., Mak. 0.G., Mathenesserlaan . 220, R'dam,
010-770277.
R26
R'DAM
Hartje centrum

:■"

'

nisse.tel.olBBo-12051. R26 R'DAM-NOORD:
SPIJKENISSE, gunstig gelegen semibung. met < garage
aan het Duindoornpad, kamer
8,70 bij 4 m. met open haard,
royale keuken, 4 slaapk. en
badk. Vr.pr. ƒ 247.500,- k.k.
Inl. H. Poot, Makelaar, lid
Spijkenisse,
N.8.M.,
tel.
01880-12051.
R26
VLAARDINGEN, mooie 3 kamerflat (voorheen 4 kamer)
aan de
Hogendorplaan,
met hardhouten ramen en

ƒ 79.500,|.Te1.010-215129.
R26
ROTTERDAM. Woning in Sikkelstraat, appartement' met
tuin in IJsselmonde, flats of
appartementen bij I het centrum. Rodeiko ,'. B.V. Veere
01181 555, 's avonds 010
552369.' ■ - ■■■•■-'
R26
T.k. aangeb. Dordtselaan, 4
kam.. APPARTEMENT w.v.
woonkam.
38 m 2 + badkam. Vr.pr. ƒ 85.000,- k.k. Inl.
ass. kant. Geerling, tel. 010
813318. v. 1 .
■ ■■■•. ■-..
R26
Nabij
MijnsheR'DAM-ZUID::
renlaan, 3 kam. won. op 1 e et.
en halve slaapet.,. ƒ 52.500,k.k. Bij 100% hyp. netto
maandlast ca. ƒ 350,-. Almaco
8.V.. Mak. 0.G,, 010 770277.
■■ ■■■■R26
R'DAM-BLIJDORP: . Sonmansstr. 78c, gemod. 2 kam.
ben. won. m. luxe badk. en
inb. keuken, ƒ 87.000,- k.k. Bij
100% hyp. netto maandlast
ca. ƒ 495,-. Almaco 8.V., Mak.
0.G., Mathenesserlaan 220,
R'dam, 010-770277.
R26
R'DAM-ZUID: Nabij Mijnsherenlaan, 3 k. woning op 2e et.
m. halve slaapet.. ƒ 67.500,k.k. Bij 100% hyp. netto
maandlast ca. ƒ 416,-. Almaco
8.V., Mak.O.G., Mathenesserlaan 220, R'dam,, 010
.-'-■■•• R26
770277.
R'DAM-BLIJDORP: Statenweg 53b, ruim 4 kam. app. op
3e et. m. halve slaapet., v.z.v.
CV en badk. m.' ligb.,
ƒ 125.000,- k.k., Hoge hyp.
mog. Almaco 8.V., Mak. 0.G.,
010-770277.- :-■.,
R26
R'DAM-ZUID: Ebenhaëzerstr.
43,' woon/winkelpand best.
uit: 70
2 bedrijfsruimte m.
bovenliggende ruime 3 kam.
won. geh. leeg op te leveren.
Koopsom ƒ 99.000,- k.k. Almaco 8.V., Mak. 0.G., Mathenesserlaan 220, R'dam 010
R26
770277. ;'
R'DAM-ZUID: Tapuitstr. 15b 3
kam. appartement, op 1e et.
m. kelderberg., ƒ 63.000,- k.k.
Bij 100% hyp. netto maandlast
ca. ƒ 395,-. Almaco 8.V., Mak.
0.G., Mathenesserlaan 220,
. R26
R'dam, 010-770277.
R'DAM-NOORD: . Pijnackerplein 4a, 4/5 kam. ben. won.
m. achtertuin, ƒ 59.500,- k.k.
Bij 100% hyp. netto maandlast
ca. ƒ 374,-. Almaco 8.V., Mak.
0.G., Mathenesserlaan 220,
R'dam, 010-770277.
R26
R'DAM-BLIJDORP: Bergselaan 360b, ruim 3 kam. app.
op 3e et. m. halve slaapet.,
ƒ 89.000.- k.k. Bij 100% hyp.
netto maandlast ca. ƒ 505,-.
Almaco B.V. Mak. 0.G., 010
770277. ■■■;..:
R26
':

-

-R26
Bouwgrond in OUDE TONGE
op de Molendijk m. bouwvergunning voor 2 woonhuizen of
winkel 420 m. grond. Vaste pr.
ƒ 48.000,- k.k. Inl. B.V. Handelsmij 0.G.. Hr. L. v. Eik, tel:
01870 3427:
R26
OUDE TONGE: tussenwon.,
vrij uitz. t.o. singel, woonk.,
keuken, m. terras, douche en
toilet, kelder onder geh. huis,
gr. sl.k., veel uitbreiding mog.
ƒ 98:000,- v.o.n. Inl. B.V. Handelsmij O-G., Hr. L. v. Eik, tel.
01870-3427.
R26
SOMMELSDIJK, gem. Middelharnis, leuk ~ verb. - woning,
woonk. m. openhaard en open
keuken,
balken ■:..-. plafond,
speeltrap n. boven, 2 sl.k. en
nw. stoffering,' achtertom!m.
schuur, vr.pr. ƒ 65.000,- k.k.
Inl: B.V. Handelsmij O.G.', hr.
L. v. Eik, tel. 01870-3427. R26
OOLTGENSPLAAT:,. Voorstraat, goed verb. woonhuis
m.■'■'. tuin .en , ■ achterom,
ƒ 118.000,- v.o.n. Inl. B.V.
Handelsmij 0.G., Hr. L. v. Eik,
te1.01870-3427. '
R26
STAD AAN 'T HARINGVLIET:
Gr. boerderij, geleg. op 1278
m eigen grond, beg.' gr.
woonk. 40 m2, balken plafond, sl.k. 25 m2,: prachtige
eiken keuken m. hardhouten
plafonds, plavuizen, bijkeuken, badk. m. ligb. Boven: 3
sl.k., schuur inpandig 200 m,
leeg te aanv. Pr. ƒ 175.000,v.o.n. Voor snelle beslissers.
Inl. B.V. Handelsmij 0.G., Hr.
L. v. Eik, tel. 01870 3427. R26
OOLTGENSPLAAT: type 2 onder 1 kap met tuin en schuur,
geheel verbouwd. Ind.: gang,
-

zellig plein. Röntgesstraat
30b, - • Vlaardingen,
vr.pr.

a Onroerende goederen aangeboden

130805.-

-

.'

±

-
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T.k woon/winkelpand in centrum • MIDDELBURG. Monument, opp. 73 m2, 2; verd.,
ƒ 110.000,-" kk. Tel. 01.180
166380f01185-2297." R 27
SPOED!! Wegens bijz. omst.
te koop herenhuis in Zeeland
tegen elk ■ aannemelijk. bod.
Tel. 010-200470 na 7 uur. R27
Weg. omst. met spoed t.k.a.
half vrijst. woonhuis op 3000
mtr. eig. grond te 'S HEERENHOEK, vr.pr. ƒ 150.000. Tel.
01663-661. .
R27
ZEELAND. Kapelle. landelijk
gelegen ruime half vrijstaande
woning :op 340m2 eigen
grond, ƒ 67.500,-; Kloetinge,
ruime gemoderniseerde half
vrijstaande woning met cv. en
flinke tuin, "veel vrijheid,
ƒ 87.500,-;: : Wolphaartsdijk,
zeer. goed gebouwde nette
half vrijstaande woning met
aardige tuin en plaats voor garage, ƒ 75.000,-; Krabbendijke, degelijke royale half vrijstaande woning met voor- en
achtertuin, dichtbij ' station,
ƒ 85.000,-; Krabbendijke, nog
jonge ruime middenwoning
met 4 slaapkamers en grote
tuin, ƒ 85.000,-; Krulningen,
half vrijstaande erg goede woning, 3 slaapkamers en flinke
tuin, ƒ 69.000,-; Kruiningen,
royale stevige half vrijstaande
woning met tuin,' ƒ 68.500,-.
Hypotheek beschikbaar tot
110 % van koopsom. Minnaard Vastgoed, Provincialeweg 11, 's-Gravenpolder, tel.
01103-1740, na 18.00 uur
1695en1463.
R27
Zeeland gaat dicht!? Nu nog
unieke kans op het wonen in
een luxe semi-bungalow op
ca. 500 2 grond, gen. vrijst.,
tegen een redelijke prijs in
•s-GRAVENPOLDER, 50 automin. van R'dam-Z., 15'min.
van het Veersemeer en 5 min.
van Goes. Interesse? Bel
. . R 27
01103-1979. '
-

HANK, leuke 2 onder T kap
woning. met cv, garage en
voor-, zij- .en ■' achtertuin.
ƒ 199.000,-k.k. Inl.: v. Dongen
Perdijk Made. Tel. 016256

MADE, vrijst. boerenwoning T.k. VOLVO 242 GL. bj. '79,
sier- en moestuin km.st. 9700, kl. mocca bruin.
(7200 2). Landelijk gelegen. Volvo dealer Hogenelst 8.V.,

met grote

m

ƒ 350.000 k.k. Inl.: v. Dongen

R46
Perdijk Made, tel. 01626 ■ T.k.
L,
VOLVO
343
aangeb.
:.
3450.' '
.
:
R2B 3450.:
R2B hand geschakeld, bj. '78. VolHOOGE ZWALUWE, mooi gel. MADh. bijzonder fraaie en rui- vo dealer • Hogenelst B.V,
2 ond. 1 kap woning m.Cv. me 2 onder 1 kap woning met 01820-11400. ■.
R46
tuin en garage. Bouwj. 1973. CV, tuin en garage. In overleg
-

-

01820-11400.:

-

-

'

■■■

r

Slechts ƒ 167.500 k.k. Inl.: v. leeg. ƒ 270.000 k.k. Inl.: v.
Dongen Perdijk Made,- tel. Dongen Perdijk Made.'.Tel.
01626-3450.
R2B 01626-3450.
R2B
-

-

...

'■[

o Buitenland

?

......

;

MAXIMALE SKIMOGELIJKHEDEN

\

;:

.-.

T.k. VOLVO 262 coupé, bj.
'78, 45.000 km. Volvo dealer
Hogenelst 8.V., 01820
11400.'. :;■•■' ■.
R46
PEUGEOT 604 autm.; luxe
uitv., leren bekled., sch.dak
en ram., elek. 1 bedient., '76,
91000 km. Vr.pr. ƒ 7500. Tel.
070-603354. ■ ■
R46
FORD' 1600 L combi, '74,
ƒ2950. Ford 1300 L '74,
ƒ 2750. Opel Rekord diesel
'74 ƒ3250. Garage Willemsen, Berkelstraat 43, tel. 010
R46
523463 of 522867.
-

LAAT BOLLE EN COMP. B.V. U VOORLICHTEN
OVER 2E WONINGEN, ZODAT U TIJDENS UW VAKANTIE KUNT KIJKEN VIA ONS KANTOOR IN:
LA CLUSAZ/MEGEVE (HTE SAVOIE, FR.)
'i..U,
BLATTEN/VISPERTERMINEN (08. WALLIS. ZW.)
-,-.K,f; ;
KIRCHBERG/ELLMAU (TIROL, O.)
185656* (BUITEN KANTOORTIJD 035
BEL 020
■-..■■<-::.
17570)
OF SCHRIJF BOLLE EN COMP. 8.V., MAKELAARS/ Dir. auto, 1e eig. v PORSCHE
TAXATEURS 0.G., STADHOUDERSKADE 2, ADAM. \* 911S, coupé bij type '76, km.
til met blauw getint
• '■■'■■■, '.
'";■'•: ;'
■'•.-■■ R3B 54.000,
glas, elektr. schuifd., magn.
wiel,: radio-cass.'• ree', alle
a Onroerende goederen gevraagd
keuringen : toegest.:- Nw.pr.
ƒ80.500 nu ƒ29500. 010.
:
136489. .
■■■'.>
R46
VOLVO
T.k. aangeb.
343 DL,
voor uw panden, ook komen in aanmerking "pof~J spec, hand gesch.,* bj. '78.
tiekpanden, winkelpanden en bedrijfshallen, ContVolvo dealer Hogenelst 8.V.,
ante afwikkeling. Tel. 010
127867 en na 18.00 01820-11400. ■>■:■■ R46
R4O;
uur.olo-202151.
'i'V/'
T.k. aangeb. VOLVO 343 DL,
'77. Volvo dealer Ho:.-','. opp.
BEDRIJFSPAND
Laat ons uw PANDEN verko- autom.,
genelst 8.V.; 01820 -11400.
1000/1200 2 gelijkvloers, pen. Makelaarskantoor De
omg. R'dam, geen erfpacht. Galan, tel. 010-769799.- R4O
Van part., TOYOTA Starlet de
Br.o.nr.D 53265 bur.v.d.bl.
VAN ESCH VASTGOED bv. luxe, 5 drs., Juli '78, 14.000
Wij zoeken te koop JONGE vraagt in R'dam te koop woon- km., kl. geel, staat binnen, als
EN OUDE PANDEN door ge- huizen, jong of oud, leeg of nw. ƒ8.750. 010
186692.
iheel R'dam, ook met achter- verhuurd (direkt , contant H.berg.
-.
R46
stallig onderhoud en aan- geld). Tel. 010- 768822, na 17
■■■■■
MERCEDES
300
met
veel
TD
R4O
schrijvingen. Snelle afwikke- uurolo-377178.
extra's, 5 mnd., ' nw. pr.
ling. Valuta Groep b.v„ Matheo
Financieringen en '';*'' ƒ 68.000,-, nu ƒ 60.000.-. Tel.
nesserplein 24, Rotterdam,
R4O
tel.:010-770101.
010-215491.
R 46
hypotheken.
ESCORT nov. '76, 40.000 km,
BELEGGINGSPANDEN
te Ambtenaren • en • hogere
koop gevraagd, eventueel met beroepen, .; geen info- ƒ 4300,-. Bovag-garantie. Joziasse 010-220927.
R 46
s
gedeelte leeg. Almaco 8.V., werkgever
*f •-:■"•
TL,
VOLVO
245
Mathenesserlaan 220, Rotter- ƒ 15.000 rente v.a. ƒ 165 T.k. aangeb.
autom., '76. Volvo dealer Hodam. 010-770277.
R4O p.m.
01820 -11400.
v.a. genelst 8.V.,
rente
Jong stel zoekt WONING, ƒ 30.000.■ ■' ■ ■■■■■'■■■ R46
liefst in Rotterdam-Z. Brieven ƒ 330 p.m. -■
geen T.k.a.
aan M. Schipper, Aristote- 2e, hypotheken
nw./gebr. Opel onderd.
lesstr. 15 3076 BB Rotterdam. taxatiekosten," geen; af-■■■■ gevr. alle typel OPELS gaaf,
■'
sluitprovisie.
■•■-- N .■■•.R4O
schade en sloop vanaf '72,
.■."ƒ 40.000
ƒ 440.- p.m.
.;■ ' . ' R46
01803-2406.
Te koop of te huur gevraagd ƒ 60.000
ƒ 660.- p.m.
ca. 750 è 1.000 m 2 BECITROEN CX 2000, '78,' kl.
-02263-3324
DRIJFSRUIMTE met evt. gagoud met., stoff. bekl., stereo
PARTICULIERE
VOORen
evt.
ca.
250
ragefaciliteiten
install.,
53.000 km., i.g.st.
FRISIA,
SCHOTBANK
2,
m kantoorruimte. Vereiste
v.onderhoud, ƒ 11.900. Tel.
hoogte ca. 8 m. Locatie Rot- Aardebaan 44, ■-'1716 WD 010-523776.
..■■■■■■
R46
R42
terdam-Zuid, Rhoon, Hoog- Opmeer. ■■■;■
vliet. Inl.: Zadelhoff Rotter- Ambtenaren en gelijk- Auto Hudson: OPEL Ascona
dam, tel.: 010-366466.
R4O waardige beroepen,. uw IGS -Berlina met nw. Gasinst.
mei '77 ƒ 10750. 3 mnd. gaBAGRO VASTGOED vraagt in intermediair voor goed- rantie. Inr. mogelijk Groeneen
koop
geld
discreet
en om Rotterdam woningen te
laan 33, Schiedam. Tel. 010
:
PARTICULIERE
koop. Huis verkopen en snel lenen:
'
267469.
■
R46
zekerheid? Bel vrijblijvend om VOORSCHOTBANK NKB.
Hudson:
Auto
OPEL
Ascona
en/of
afspraak ƒ 15.000.inlichtingen
ƒ 180.- p.m. 16 S
Oranje 4 drs. sept. '77
01804-15644 (na 19 uur rente
52000 km. ƒ 9750.3 mnd. Gat
'R4O
01804-26125). .
ƒ 20.000.- 'm ƒ 240.ran. Inr. mogelijk Groenelaan
Hertzinger Vastgoed R'dam rente j..-^ 1
33, Schiedam. Tel. 010
bv v. een vrijbl. bod op uw OG ƒ25.000.ƒ 300.- p.m. 267469. ■ :■ ; ■ ■■-. R46
in R'dam. 772179 ook's-av. ■ rente
:'
'.'
Auto HUDSON: Opel Ascona
■ .-■■-. .■■ R4O
20S Berlina 4 drs. juli '78
'j
Gevraagd té Rotterdam jonge
2e HYPOTHEEK
38.000 km ƒ 12.950,- 3 mnd.
en oude PANDEN winkel- en
gar. Inr. mogelijk. Groenelaan
bedrijfspanden. Direkt geld. ƒ30.000.- =■ ƒ 360.- p.m. 33 Schiedam. 010 267469.
Transport binnen één week. rente
' ■:.
R46
Tel. 010,
133200. (tussen ƒ50.000.ƒ 600.- p.m.
Auto
HUDSON:
Ascona
Opel
10.00 en 16.00 uur). ;,.R4O rente
19N bl. met. 2 drs. mei 1978.
Part. betaalt hoge prijzen voor Geen infó-werkgever :
38.000 km ƒ 11.500,- 3 mnd.
beleggingspanden en • verh.
Gar., mr. mogelijk. Groene02290-33404
WINKELPANDEN in R'dam.
laan 33 Schiedam. 010
Br.o.nr. D53272 bur.v.d.bl.
R46
Nieuwe Steen 2,1620 AJ 267469.. .
.•«.:-•-.**-:■.■■. ■-"■-'•;■., ;i R4O Hoorn. 1 ; .'■"' .-it.>.-'<■:•; ■:■• R 42 Auto HUDSON: BMW j 320/6
cyl., 29.000 km. groen mèt.
sept. '78 f 20.750,-. Radio. 3
AUTCKTIPS
mnd. garan. mr. mogelijk.
Groenelaan 33 Schiedam.
R46
010-267469. .
a Personenauto's te koop gevraagd
Auto HUDSON: Opel Ascona
Groot garagebedrijf geeft de hoogste prijs voor uw 19S Berlina 2 drs.'mei 1978
3 mnd.
.
%
AutO :.-;..',<
,:■ ."::'! 34.000. km. ƒ 12.500.
Groenelaan
gar.
mogelijk.
mr.
in elke prijskl. 010 766765. Ook 's avonds. "■ R47 33 Schiedam. 010 267469.
-

.
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-

1
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00
volgens.

n Zeeland

-

,
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ROTTERDAM, 1.._ •'. Letlandse- DELFT-C, dubb. woning Hugo
straat, 2/3 kamerappartement de Grootstr. 118-120, kooppr.
met tuin en berging, div. ex- ƒ210.000,- k.k Tel. 015

-

•-

-

-

-

■

met garantf.
Showroom Oostervantstr 2
Broedelet: :rENAULTS-4
0-25579i.'
.R4j
■ '■'-'"".
Rotterdam PEUGEOT
504
J,Baars,teLo1>

"

"

"

18 . (OmKoperstraat
moord) tel. 010 216482.
Fiat 126 :. ■;', .".
:'79
Fiat 127.
'77-79
Fiat 127 1050 CL.
.'7B
.
Fiat 128. V.
'76-'7B
Fiat 124.
'77
Fiat 1430 coupé
i'7B
: .
Fiat 131
'75-'7B
Fiat 131 Fam :
'78
Fiat 131.1600 CL- ~":'79
Fiat 131 Autom. ~":{,76
Fiat Ritmo 65 CL
autom
:'79
W.'.
Fiat 132 1600 GL. .'.'.'77
Fiat 132 2000 autom .'7B
Fiat 132 1600
.'7B
Austin Allegro 1100 . '77
Alfetta2OoO
'77
Lancia Bèta 1600 . , . '78
Lancia Bèta 2000
'77
Lancia 1600 Coupé . . '76
'76
Peugeot 104, .'.
Peugeot6o4 autom. .'76
Volvo Black
Beauty
-

:

...

.

.

.

.

.

;GL,

ƒ3250,-. 1 mini 85'
(Lady) eind '66, verk. S
ƒ 4750,-. Tel. 010-265742.

'74.

~

.

.'

pr.

'•!'••;

.

-•—

.

" ';

...

...

V

R<e

-'-jji
'77743%

SIMCA 1308, dcc.
km., zeer mooi, ƒ 7.500 Toi
01854-1852. "■■>-■■
'fQ.
RENAULT 12 TL, haïT 1
nieuw model met gas, 48 oiï
km. ƒ 4650,-, 010-202706.

.

;

-

.

*

;

....

'

T.k. ROVER 3500
ƒ 2.500,-. tel. 010-765934

.

.

:

-■

■'•'■'

J-U6

-'

PEUGEOT 504 m. 3 bankS;
Familiale '73, tel. 010 137R7,
na 18 u. 123368. .
SIMCA 1301 special,
'74, zonder roest, km
100.000. altijd gar. qesisi 1
Tel. 010-865420
'

.....

-

R^
bfTèlnd
-.

......

»
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rJJ

.::

.

BaTiT

AUTOSLOPERIJ D.B.
autom ..:..,- . ' .'7B In- & verk/ schadeauto's en
'.'77 gebr. onderd. 010 800000.
Triump Spitfire
'
.
.
1100
'78
Mini
Spec:
R46
•.'••;•■■'■•
Aanbieding van Schitterende AUDI G.L.S. de
Luxe van 1977/78,56.000
de week
Leeuwenstr. sd, 4 kam. app.
km., verkeert in nw. staat en
m. douche en 2 balkons op 4e
Fiat 132 2500 diesel, bj. isTechno gekeurd. Kl. koper.
et.; ƒ 89.500,- k.k. Bij 100%
febr. '79, km.st. 35000, bruin metal. met schuifdak
hyp. netto maandlast - ca.
DN-84-SN, T.k.
kenteken
wegens.
omst
Kleur
ƒ515,-. Almaco 8.V., Mak.
prijs ƒ 11.250,-.Te1.010-145008.'
blauw,
■
ƒ 18;250.open haard, pr. n.o.t.k. Inl. H. 0.G., Mathenesserlaan 220,
:
__R4B
■
R26
Poot, Makelaar, lid N.8.M., R'dam, 010-770277.
y? 3 unieke
RENAULT 16 TX de
R'DAM-Z.; hoekpand t.k. BoSpijkenisse, tel. 01880
1979, 38.000 km., kl. blauw
waarborgen
.
:■■■/■-•'■• •..:■'• R26 yenwoning leeg per 1 mrt.
12051.
metall. met nw. gasinstal. Ver.
ƒ 3.000,1 .Bovag-garantie'
keert in nieuwe staat en is
VLAARDINGEN, Gunstig ge- Huur uit winkel
2. Fiat Agenten-garantie techno gekeurd. Vaste prijs
legen 4 kamerapp. op de 5e per jr. Vr.pr. ƒ 85.000,- k.k.
3. ■ . Omruil-garantie
6 ƒ 12.650,-. Tel. ml.: 010.
woonlaag aan de Lepelaarsin- Veldstr.50a, tel. 010 864924.
•
•
■' R 26
maanden .
139214.
gel. Vr.pr. ƒ 98.000,- k.k. Inl. av
_R 46
H. Poot, Makelaar, lid N.8.M., DORDRECHT, groot winkelKeus
uit
T.k. aangeb.: MERCEDESièÖ
meer
Spijkenisse, tel. 01880
woonhuis, met div. werkplaatSE, 3.5 liter, bj. '72, autom.,
12051.
R26 sen. Grondopp. 225 m2, centoilet, woonk.; met open keustuurbekr.,
remken, achterportaal. 1e verd.:
trekh.,
100
auto's
Zeeman- trum voor snelle beslisser
radio-cassetterek'
VLAARDINGEN.
overloop, 3 slaapk., douche.
weg. omsth
straat 74, goed onderhouden, f 195.000.- k.k. Tel. ,078
V ;.:•'■'■'. ' R 46 elek. schuifd.,
148857.
26
2e
verd.:
R
vliering.
Vraagprijs
Vaste prijs ƒ 10.000,-. Tel
royale 3-kamerhoekflat op boƒ 135.000,- k.k. Info: Make.
venste woonlaag, woonkamer T.k. R'DAM-Z bij de BeyerT.k. FORD MUSTANG Ghia 11. 010-775217.
laarskant. Tamboer Middel40 m2, luxe keuken, douche. landselaan, dubb. winkelpand
6.500.
CHRYSLER
160
vr.pr.
ƒ
1974
bj.'76.
I.z.g.st.
harnis 01870
3477 privé
Vraagpr. ƒ 85.000,- k.k. Bij met kelder en 2 verhuurde woR46 ƒ 1.450,-. 010 -.325830 /'
Tel. 010-263680.
3816.
r
R26
.
}'S
B Noord-Brabant
■■; • Huuruitkomst
100% hypotheek netto mnd.- ningen.
.
R46
T.k. PONTIAC Trans-Am. bj. 848922.
last ca. ƒ 472,-. Almaco 8.V., ƒ4.227,48
per, jr. Kps.
ROTTERDAM-WEST. keurig
VOLVO
AMAZONE
Tel.
010
pr.
ƒ9.750,-.
1965, als
'76.
2/3 kamer parterreapparte- OUD-GASTEL. rustig gel. 2
Mathenesserlaan 220, Rotter- ƒ150.000,- k.k. Inl. Baten157879/344925. ■
R46 nieuw, ƒ 2.950,—, Inr.: 010
R26 burg, bedrijfshuisvesting, 010
dam.olo-770277. .
ment met tuin en berging. onder. 1 kap woning met CV,
R46
op
tuin
het
zuiden
en
GL,
Koopsom
garage.
'76, '325830/848922.
26
PEUGEOT
504
type
66.500,R
k.k. Bij
ƒ
ROTTERDAM-ZUID. • Stok- -118540.
mnd. Bouw]! 1973. Onmiddellijk vrij.
RENAULT 20 TL 19761 eig.
5.250,-.
100%
netto
met
inst..
010
hypotheek,:
gas
ƒ
dubbele
Voor
|
7b,
röostraat
ruime
snelle BESLISSERS.
,
R46 keurige staat ƒ 6250,-: lm'
last ca. ƒ 410,-. Hogema O.G. Prijs ƒ182.500 k.k. Inl.: v.
761832.
met Wie doet er een bod? Nieuw4-kaerbenedenwoning
Dongen
Made,
tel.
Perdijk
BV,
Heemraadsingel
241,
RotSUNBEAMI.I2SO
T.k.
bj. 010-325830/01854-1760.
achtertuin.- Woonkamer, 3 bouw herenhuis op % uur van
TC.
R2B
terdam, tel. 010-774988. R26 01626-3450.
R46
■ • ■
slaapkamers, badkamer met Rotterdam •■■ met 4 slaapkaeind '74, kl. met. blauw, 4-drs., ■■"■'■
ROTTERDAM-ZUID, bij Zuid- LAGE ZWALUWE, enkele
1 e eig., keuring toegest., geen Autobedrijf „EUREKA" biedt
ligbad, ƒ 125.000,- k.k. Alma- mers. Ons huis ligt fraai aan
roest, altijd gestald geweest, aan met 3 mnd. garantie. Een
plein, keurige 3 kamerflat op fraaie 2 onder 1 kap woningen
co 8.V., Mak. 0.G., Mathenes- het water, heeft een woonkakoopsom met CV, tuin en gar. Vanaf
1e woonlaag,
open
pr. ƒ2.750,-. km.st. 68.000. greep uit onze collectie: Simserlaan 220, Rotterdam. Tel. mer van 43
met
2
.
Tel. 070-466735.
010-770277.
R 26 haard, keuken en garage, die
R46 ca 1100 bestel '73 ƒ 1750,-ƒ 67.500,- k.k. Bij 100% hypo- ƒ 195.000,- k.k. Tevens mooie
ook vanuit de bijkeuken te beFiat 127 '73 ƒ1250,-; BMW
theek netto mnd: last ca. hoekwoning met CV en flinke
JOOST V. GEELSTR., R'dam11
CITROEN
GS
e
mnd.
Break.
na
51876 ƒ 8250,-; Alfa Berline
ƒ 415,-. Hoge O.G. BV, Heem- tuin voor slechts ƒ 160.000,West, leeg ,te aanv. vrije reiken is. Tel. 010 345930
'77, t. 1220 Club stationwa- Lusso '76 ƒ 5750,—; Simca
241, Rotterdam, k.k.Ev. 100% fin. mog. Inl.: v.
26
R
raadsingel
18.00
uur.
met
souterrain,
3-kam.won.
gen, 5-drs., kl. met. groen, Crysler met gas '77 ƒ 5750,-Perdijk Made, tel.
R 26 Dongen
tel.olo-774988.
douche, tuin. Vrije 6-kam.- VLAARDINGEN, Lijsterlaan.
28.000 km., excellent mooi. Citroen 2CV-4 '75 ƒ
R2B
01626-3450.
1250,-;
boy.
BLIJDORP, Noorderhavenkaverh.,' ƒ 3.450 p.jr. Gemodern.
won.
eengezinsw.,
Pr. ƒ 7.750. Tel. 070-550263. Datsun 160 SSS '74 ƒ 2750,-;
de, royaal en keurig onder- ETTEN ï LEUR, Bern. v.
Koopsom slechts ƒ 98.000 royale a.tuin-zuid, cv, eigen
R46 Peugeot 604 SL '75 ƒ 7250,-;
houden 3/4 kamerapparte- Meursstr.,' op prima stand gegeh. pand.Tel. 010-192975. gr. Ind.: wnk., gemodern. kkn.
Ford 1600 L '75 ƒ3750,-;
ment,
1e:
2e:
slpk.,
badk.,
zitbad,
keuken,
3
moderne
badR26
situeerd ruim woonhuis met
Mercedes 200 Benz '71
kamer
met ligbad, vraagpr. CV, tuin en berging. Geen
5-kamerwoning bij FRANSE- zolder, dakkapel, 2 slpk., ber'77,
kl.
bj.
ƒ 3750,—; Opel Ascona 16S
diamant-silver,
ƒ 85.000,- k.k. Bij 100% hypo- overburen. Bouwj.
1965.
LAAN, ƒ 75.000.- k.k. 100% fi- ging, ƒ 189.000,-k.k. Bern. en
46.000,
km.
ANWB
'74 ƒ 3250,-; Opel Rekord
keude Witte,
theek netto mnd. last ca. Slechts f.169.000 k.k. Inl.: v.
nanc.Tel.olo-100689. R26 inf. BV Makelaardij
1700 '74 ƒ 1750,-; Vauxhall
ring toegest. Tel. 010
Schiedamseweg 26, Vlaardinƒ510,-. Hogema O.G. BV, Dongen
Perdijk Made, tel.
816023 (inruil-fin.-mog.). Chevette E '77 ƒ 4950,-;
241,
HEERJANSDAM, t.k. woon- gen,tel.olo-343844.
26
RotterR
Heemraadsingel
R2B
01626-3450.
BMW 2002 automaat 70
dam, tel. 010-774988.
R26
huis 2/1 kap aan de Rozen- VLAARDINGEN, A. PaulowMERCEDES 350 SE 78. Bij- ƒ 1750,—; Datsun 200 L autokam.,
laan 19. Ind.:
gr. keu- nalaan, ;■ bungalowwijk Vld.,
SCHIEBROEK, Robijnstraat, ETTEN Leur, Paükeslag, ruizonder mooi en goed. Pull- maat en gas '74 ƒ 2950,-;
ken, douche, wc. Boy.: 3 si.- watersportgebied, patiobunman, elektr. schuifd., radio Simca Rally 1 '76 ƒ 2250,-;
kamer boyenwoning. me woning met CV, tuin en ga4
vrije
kam., gr. tuin m. sten. berging. galow, 500 m2, wnk., 50 m2,
enz. 010-769452.
Koopsom ƒ 67.500,- k.k. Bij rage. Bouwj. '76. Onmiddellijk
R46 Opel Manta '70 ƒ1500,-;
betrekken.
Slechts
ƒ 100.000 k.k. Tel. 01857
100% hypotheek, netto mnd. te
open hrd, woon/eetkkn., luxe
LPG,
305
T'72-.met
BMW
nw. Ford Escort 1300 L '77
na
u.
2430
17.00 Overd. 010 badk., 3 slpk., bet. garage,
last ca. ƒ 410,-. Hogema O.G. ƒ 146.500 k.k. Ev. 100% fin.
ƒ 6250,-; Ford Granada 2300
band.
radio-cass.
3.500,ƒ
622348.
■■■•',
R26 mooie tuin, zonnige patio 50
By, Heemraadsingel 241, Rot- mog. Vrije vest. Inl.: v. Dongen
H.l. Ambacht
010-261381.
R46 GL automaat'77 ƒ 8750,-; AlMade,
tel.
01626
Perdijk
legro 1300 Super '74 ƒ 950,-;
DORDRECHT. Taankade 70. m 2, ƒ 525.000,- k.k. Bern. en Div. aantrekkelijke aan- terdam, tel. 010-774988. R 26
T.k. MAZDA 121 Coupé, eind Mini 850
R2B
'76 ƒ 1850,-; Simca
Fraai gelegen nieuwbouw 2 inf. BV Makelaardij de Witte, biedingen van .eenge- ROTTERDAM, . Wallisweg, 3450.
'76
nw.pr.,.;
nu
ƒ 22.000,Chrysler.l6o'74
ƒ 1250,-; Ci;kam. split-level app. met cv., Schiedamseweg 26, Vlaardin- zinswoningen.- Hoge hy- royaal 4 kamer-appartement ÓOSTERHOUT.' leuke eën7.000,-.
ƒ
Elke keuring toege- troen 2CV-4 '71 ƒ 650,-; Opel
R 26
en uitzicht op jachthaven, be- gen.tel.olo-343844.
douche,
balkon.
Koopmet
staan.
CV,
slechts
Tel. 01846-5133. R46
potheek mogelijk. Prijgez.woningen m.
vat onder meer, entree, ber- Wij moeten ons nieuwe huis zen v.a.
Kadett 120072 ƒ 850,-; Simƒ .100.000.- k.k. som ƒ62.000,- k.k. Bij 100% enkele jaren oud, vanaf
ca' 1100 semi-automaat '72
ging, woonkam., 7 x 4 m, an- kwijt. Volgens
mnd.
last
ca.
hypotheek, netto
is het t/m ƒ 980.000.- k.k. ,
k.k. Fraaie 2 onder
:
Bovag-garage
ƒ 1250,-;Ford 1600 L combi
nex open keuken, sl.kam., 4 x ƒ 149.000,- k.k. waard, maar
380,-.
BV,
O.G.'
ƒ
Hogema
.
'
vanaf
vrijblijvend
kap
woningen
een
1i
af'75
ƒ 3950,-; Ford 1600 GL
3 m. m. balkon, badkamer m. daarover valt altijd te praten. Maak
RotterContent
K?
B.V.
Heemraadsingel
241,
200.000
k.k. Inl.: v. Dongen
ƒ
spraak voor bezichtiging
met gas t. '77 ƒ 7250,-. Tev.
douche ' en I toilet. Vr.pr. Ons (nieuwbouw) -hoekhuis of vraag fotodocumenta- dam.Tel.olo-774988" R26 Perdijk. Made. Tel. 01626
BMW
div. inruilauto's v.a. ƒ 650,-.
ƒ 145.000 k.k. InU Baas Ma- heeft 5 slaapkamers "en voor
' '■'■
■■■
■ R2B
SCHIEDAM, Julianalaan, op 3450. ■
In- en verkoop van alle meikelaardij 0.g., Vrieseweg 155, en achtertuin op enkele minu- tfe. In!.: Woningbureau
180274.
6.500
ƒ
een
stand
5/6
keurige
royaal
:
.
Dordrecht, lid NBM, tel. 078 ten van het strand, tel. 010
IJsselmonde
316 78 LPG '■-.
ƒ 17.250 ken auto's. Spangesekade4s,
ber- RAAMSDONK, leuke 2 onder
kamer-appartement
met
131222. ■■ : -■'•:■■
.
316'77,-v; ■:':■-•: ƒ 15.500 R'dam (Spangen). Geop. v. 9
R26 159654 na 7 uur.
R26 Waalstraat 1; H.i. Am- ging op begane grond. Koop1 kap wong met CV, tuin en
voor
31677
LPG
garage
'75)
BLIJDORP, Van Nideckstraat T.k. HEERJANSDAM, woonƒ 15.000 tot 18 u.; vrijdags tot 21 u. ZaR46
bacht. Tel. 01858 6577. som ƒ 95.000,- k.k. Hoge fi- slechts ƒ (bouwj.
■
.'«?»','
Auto-vernietigingsbedr.'
175.000
Auto's
van
'79.
316
78
k.k. Onmidgevr.
ƒ 17.000 terdagsgeop.olo-150038.
'70 t/m
35, 2-kam.won. m. tuin, huis 2/1 kap leeg, hal,
R 26 nanciering mogelijk. Hogema
.
■:
R46
Hoogste prijs contant geld. vraagt SLOOPAUTO'S, gratis RENAULT 16 TL. T. '76, 1e 318 78 LPG
ƒ17.500
ƒ 67.500,- k.k. Makelaarskan- w.kam., woonkeuk., 3 sl.k.,
O.G. BV, Heemraadsingel dellijk vrij. Inl.: v. Dongen
.
010-855317.
Perdijk Made, tel. 01626
ƒ 11.500 MERCEDES 280 S autom. 76,
toor de Galan, 010 769799.
R47 afstandsverklaring. Eigen af- elg., sch. dak, 48000 km, ra- 318 aut. 75
douche, aahgeb. berg., voor-, SPIJKENISSE, royaal woon- 241, Rotterdam, tel. 010
.
met garage aan de Mer- 774988.
sleepservice binnen 1 uur. dio, ƒ 3950.010-652210. R46 320 78 6-cil.
ƒ 18.750 kentek. 78, elektr. ram., r.t»,
R2B
,
;
R26 3450.
~R26 zij- achtertuin, ƒ 150.000,-k.k. huis
Gar. bedr. vr. AUTO'S, beslist Tel.olo-261550.
catoorlaan, voorzien van cv.,
323 I 79.. ■. y. ƒ26.950 gl.. hfd.st, 50.000 km., metal.
R47
Tel.
01857-1726.
R26
VALUTA GROEP 8.V., voor alVW GOLF i.z.g.st. Tel. 01810 520 A 77. .
kamer 8,2 bij 3,75, moderne ROTTERDAM, . Dorpsweg, HANK, vrijst. boerderij, be- hoge pr. 3e Carnissestr. 24b,
ƒ 14.750 groen, nw. bnd., st. radiole soorten hypotheken en per- GORINCHEM zeer gunstig ge- keuken met inbouw app. 3 rui- schitterend verbouwd 3/4 ka- staande■ uit 2 woonhuizen en R'dam-Zuid,olo-816023. .
4208.
R46 520 77
Autowrakken
. ƒ 14.750 cass., ƒ19.995,-. Tel; 078..
- ,-•-■!-■ .-■:.-j R47
soonlijke leningen. Mathenes- leg. royaal hoekbovenhuis, pr. me slaapk. en badk., vaste merappartement met berging. stal en zij- en achtertuin (ca.
'
'
R46
PEUGEOT 504 GL, '74, 520 aut. 78 . i ƒ 19.750 183583..
E.R.A.D.
serplein 24, Rotterdam, tel.: ƒ69.000,- k.k. Inl. 01830
trap naar zolderk. en hobby- Koopsom ƒ 78.500,- k.k:. Bij 5001 2). Aantrekkelijke lig- Heeft u direkt GELD NODIG? 010 200998 of 205041. prachtauto, op LPG, m. veel 525 t. 77
ƒ 14.750 EUROCARO Rotterdam BV,
100%
mnd.
hypotheek, netto
010-770101.
R26 31600.
R26 ruimte. Vr. pr. ƒ177.500,ƒ 21.000 Brielselaan 26-30, R'dam-Z,,
ging nabij recreatieoord "Ku- Wij kopen uw auto, event. met Met vernietigingsverkl.
R46 525 aut. 78 .
extra's 01840-4168.
p.mnd, Hoge- renpolder".
Slechts schade.
010
525
A
77
ƒ 18.500 010-843500, na 6 u. 198995,
Russische- k.k. Inl. H. Poot, Makelaar, lid last ca. ƒ 475,SPIJKENISSE. Keurig on- ROTTERDAM,
•
■
•.■■ ■ R 47 CHEVR. NOVA L. T. '75 4 nw. 2500 74.
tel. ma O.G. BV, Heemraadsingel ƒ 160.000,- k.k. Ev. 100% fin. 255058/764532. 8.500 b.a.
R47
Spijkenisse,
.ƒ,
derh. woonh. aan de Lisstr., straat 60a, v L-woonkamer, N.8.M.,
40 Bovag-occaslons.
accu, uitlaat (L.P.G.)
R26 241. Rotterdam, tel. 010
mogelijk. Inl.: v. Dongen Per- AUTO'S gevr. van '72 t/m '78, UW AUTO verkopen, u belt en band.
:^ BMW 2500
voorzien van cv. en thermo- keuken, 2 slaapkamers, dou- 01880-12051.
5200.
010
Diversen
R46
ƒ
774988.
Tel.
707487.
met veel extra type
R26
komen direct met contant
dijk Made.Tel. 01626 3450.
glas, 5 slaapk. mooie tuin op che, ƒ 69.000,- k.k. BV Cen- ROTTERDAM, Banierstraat,
schade of defect g. bezw. 010 wij
Ford Capri 1600 GL74,
76.
Tel.
010-831491.
Alfa
Alfetta
9.000
R
47
77
geld.
ƒ
Moetweg
MERCEDES
SE
■■..■■■■
CMX,
ROTTERDAM,
rondom
Zuid450
-..■■
R2B -254382,ook 's avonds. R47
het
Vr.pr. traal Makelaarskantoor
Zuiden.
Renault 12 TL
goed pand, 2e etage zolder
GTV 78. ƒ 13.750 Rat 127 73.Opel
ƒ 178.000,-k.k. Inl. H. Poot, Rotterdam,olo-135385. R26 leeg. Huur overige 2 wonin- plein, diverse 2, 3, 4, 5 kamer
Autosloperij. MODERN biedt 1973 ƒ 10750 Sportw. radio. Alfetta
Rekord '73,
station
'78.
Alf
etta
1.6
GT
78
LEUR, bijzonder Autosloperij ÜEL vr. sloop- het meest voor uw autowrak Tel. 010-777544.
R46
Makelaar, lid N.8.M.; Spijke- R'dam, AMETHISTSTR. 26 gen ƒ 3.865,- per jr. Koopsom woningen • met/zonder tuin. ETTEN
128 78, Fiat 12778, Fial
Fiat
yl
ƒ 13.750 128 Zastava 75, Oldsmobile
nisse,tel.olBBo-12051. R26 (bij Kleiweg) leuk pandje te ƒ 69.500,- k.k. Hogema O.G. Koopsom v.a. ƒ 46.000,- k.k. fraai gelegen oude boerenwo- auto's te koop met afstands- met een afstandsverklaring.
Auto HUDSON: Opel Ascona AudilOOGLS77
Op alle 100% hypotheek aan- ning met aangebouwde stal, verkl.
, tel.v
:
- .
241,
Rot010
01804-18309.'
ReR
47
Heemraadsingel
BV,
leeg
ben.
huis
koop.
Vrij
NUMANSDORP, royale 5 ka19N met gas 4 drs feb. 1978
ƒ 11.500 Firenza Sport '79. Opel
wezig. , Hogema O.G. BV, schuur en weiland (ca. 3500
rtf
kord 2.0 L 4-deurs '79, Opel
mer hoekwoning met cv aan tuin. Vrij bovenhuis keurig terdam, tel. 010-774988. R26 Heemraadsingel 241, Rotter- 2). Ev. meer grond mogelijk. 550872/210629.
Spoed AUTO'S van '70 tot '78, 50.000 km ƒ 11.900. 3 mnd. Austin Allegro 77
Rekord 2100 Diesel '75. Opel
wandelpad gelegen. Vaste pr. verhuurd, ƒ 110.000.- k.k. Inl. R'DAM-SCHIEWEG,
royaal dam, tel. 010-774988.
:
ƒ 5.750 Kadett
R26 Zeer landelijk gelegen en toch Gevraagd AUTO'S van 70 tot goede pr. Mathenesserdijk Gar. mr. mogelijk. Groenelaan
tel.olo-771754.
Station 78, Vauxhal
R26 4-kamerappartement, woonk.
79,
contant
010
Schiedam.
hoogste
prijs,
(Spangen),'
ƒ 140.000.- k.k. tel. 01860
33
010-267469.
LPG
Chrysler 2.0 aut.
slechts 2 km van het centrum.
191
78
Jozef
73-74,
ZWIJNDRECHT.
IsraëlViva
Renault 16 Tl
■■■■-.;
geld.olo-843611.
:'....
379605.
4,5
4,
x
R 47.
R47
59530 f 01869-2621.
R46
>!(:;--;.•■,,
.....ƒ 9.500
R26 H.l. AMBACHT, herenhuis ty- 8,5 x 4 m., slaapk.
straat, keurig 4 kamer-appar- Vraagprijs . ƒ 292.000,- k.k.
74, VW Kever Jeans 74, Opel
2,
4,
x
x
slaapk.
coupé
4,5
2/1
met
keuk.3
140
78.
v.
V
pe
kap
garage.
Vrij
Dongen
Uw
Datsun
Inl.:
Perdijk
riant
Made.
AUTO
U
belt
en
verkopen?
NIEUW-BEIJERLAND,
De Populier, tel. 01Ó 201487.
tement
LPG '78, Fial
kelderbeging. Tel. 01626-3450.
...........ƒ 9.950 Ascona 1.9
R2B Wij halen uw WRAK en geven wij komen direkt met contant OPEL Kadett '75, 84.000 km,
gelegen vrijst. bungalow. gelegen op 't zuiden. Ind.: rui- slaapk. 3,5 X 2, badk. 2X2, Vraagpr. ƒmet'
k.k. Hoge72.000,131
Mirafiori
LPG 78, Vol4850.-,
01846-4013.
x
R46
ƒ
40
hal,
2
x
2.
berg.
Vraagpr.
me
woonk.
Ford
1.6
combi
75
grote
m2
2:
Woonk. m. open haard, mod.
u een afstandsverklaring. R47 geld.olo-862595/850309. Ta
BV,
ma
+ LPG '76, Simca
O.G.
vo
Heemraadsingel
ETTEN
244
L
LEUR,
Bazuinlaan,
'.'.
Tel.
ook
na
Op
1e ƒ95.000,- k.k.
ƒ 4.750 Horizon 1.5 GLS '78, Simca
open keuken, 2 badk., 4 luxe-open-keuken.
■
.-■■
-R47 MINI 850 de luxe, m. '77, me241, Rotterdam, tel. 010
ruime en leuk ingedeelde wo- 3ROOT BOY. autobedrijf
slaapk., kantoor, hobby en verd.: 3 sik. en 2 badk. Op 2e 18.00 u.: 01807-13585. R26 774988.
tall, bruin, 35.000 km, roest. Ford Granada 4-drs. LPG 1307 GLS '78, Mini Bestel 78,
DAF'S
en
.■R26
Gevraagd:
66
Volvo
cv.,
en
tuin,
garage
ning met
geeft hoogste prijs voor uw
77
ƒ 7.500
78,
berging. Bureau Meester, tel. verd. zeer grote slaapk. en
schadevrij, ƒ 3995.-, 078
66. Contante betaling en vrijwoon- autov.a. '76 010-774660.
Accord 78 3-drs. Porsche 924. automaticnieuw!
Honda
'
01860 5953 of 01869 2621. kantoorruimte. Te verkopen OUDE TONGE: Goed gel. DORDRECHT, Mauritsweg, carport. O.a. Z-vormige
R46
173543.
02977
Omni
3-deurs
waarbewijs.
Dodge
Tel..
4
k.
royale
sip.
kamer
en
boven
stand
ruim
m.
hoogste
kap
gar.,
op
goede
gelegen
aan
bieder
woonhuis
2/1
en
11.950
R47 24229.
ƒ
■■:■ l
■■■■-■
■ R26
.'-.■
Ford 1.6 GL '75. Diverse goeR47 V. part. MERCEDES 200 Die- Mini 1100 spec. 78...
ƒ 360.000,- k.k. Inl. won. bur. mooie tuin, woonk. gr. eetkeu- 4 kamer-appartement met lu- Bouwj. 1975. f 170.000 k.k.
de goedkope inruil 100% fisel '73, 150.000 km met onPERNIS, Pernisser Molenweg "IJsselmonde" b.v. Tel. 01858 ken, kelder, 3 sl.k., badk., CV, xe keuken. Het geheel ver- Vrije vestiging! Inl.: v. Dongen Autosloperij DE ZAAG geeft
j 5.950
derhoudsboekje schadevrij, Opel Manta Berlinetta t. nanciering 3 mnd.Bovag'.
' -•■
4, leuke eengezinswoning, -6577.
•-■■ R 26 vr.pr. ƒ 132.500,-k.k. Inl. B.V. keert in prima staat van onderPerdijk Made. Tel. 01626 de hoogste prijs. voor. uw □ Bedrijfsauto's
:..,v ■■: ■ R 46
:■■
sloopauto.
Tevens
afstands1e
treklak, Blaupunktradio,
te koop aangeboden
R2B
geheel verbouwd. met ruime SIMONSHAVEN bij Zuidland, Handelsmij 0.G., Hr. L. v. Eik, houd. Vraagpr. ! ƒ 130.000,- 3450.
ƒ 11.000 |-.
77,.
haak, ' 2e . buitenspiegel,
010-201897.
R
47
.
verklaring.
woonkamer, moderne keuBV,
tel.
01870-3427.
O.G.
Heem■
k.k.
Hogema
erg mooU*
Rekord
2.0
S
4-drs.
20021.73.
R26
BMW
Opel
PRINSENBEEK, fraai gelegen
land. gel. en geh. vrijst. woonken, badcel, 2 sl.k., logeerR46 78 LPG.
: 241, Rotterdam,
J
5500.-.010-714329.
ƒ2950.-.Te1.010-842015.
raadsingel
.ƒ15.750
D,
en
MERCEDES
207
L
op
gesl.VLAARDINGEN,
met
CV
tuin
het
Lepelaarsinwoning
huis
het
recr.
van
bij
gebied
. :
'<
ruimte, eigen grond 116 ca.
R46
R26 zuiden, 'o.a.
■ ■:
best., : sept. '75, ƒ 3.000,- bijz. Schitterende MERCEDES 240 Peugeot 304 S 76.
L-vormige o Klassiekerstuintje op 340 gel, riant gelegen 4 kamerap- tel. 010-774988.
Vr. pr. ƒ 99.000,- k.k. Kompas de Bernisse m.Kps.
5.950
......ƒ
radio,
010
Diesel
'75
stoffen77,
gaaf
671058,
badk.
Jacob
met
woonk.,
m.
vw
w
woonlaag
ligb.,
BLIJDORP,
6e
NoorderhavenkaOldtimers
PEUGEOT.3O4
GL
partement
op
ƒ
85.000,T.k.:
eig.
grond.
tel.
2
Makelaardij Spijkenisse,
:
k en 2e toilet en 4 sl.k.
R4B bekledlng, schadevrij in nieu- Toyota Celica 75
enz.
Catsstr.99B.
blauw, p'
Vraagpr. de, zeer mooi gel. 3e etage
te
aanv.
met
lift
kl.
49.000,
Binnenkort
te
km.st.
k.k.
Inl.:
E.
koop
aangeboden
R 26
01880-21933.
:. ƒ
we staat, ƒ 9.250.-. 010,
5.950
r. .-;..
Rijkee, Geervliet, tel. 01887 ƒ 115.000,- k.k. Hogema O.G. topflat met slaapetage, bevat.: Bouwj. 1973. Onmiddellijk vrij.
J3750.-.T.e1.010-320448.
VW PERS. BUSJES, bestel en 156355. ■■■' Corona
'
Toyota
coupé
-;.;-,•
UNIEK AANBOD! Kralingen- 1365. ■■■•■5
:R46
kamers,
koop
BV,
keuken,
douche,
169.000,Rot4a
Te
JAGUAR
k.k.
XX
Heemraadsingel
Vraagprijs
ƒ
M,
241,
26
150
uitvoer,
R
en bj.
pick-ups in div.
: ƒ
76
5.950
Rotterdam, te koop, fraai OudR26 balkon, kelderberging, vrij Inl.; v.- Dongen
LHD,
tel.
010-774988.
Ma1959.
Tel.'olo
terdam,
Perdijk
bj.
CITROEN
GS
1500,ƒ
v.a.
club
break
'76
Alg.
Bedrijfsauto
16574,
Joh.
Poststr.
OPEL
MANTA
Hollands pandje, Aegidius- ZWIJNDRECHT,
uitz. Koopsom ƒ 85.000,-. Bij der. Tel. 01626-3450.. R2B 157879of 010-344925. R49 Combinatie, > West-Varken- ±50.000 km zeer mooi en V01v0242 77 , ƒ 13.750 groen. . Prachtauto,
V
VW Golf L 75. ƒ 5.950
straat, nabij gezellige winkel- Modern woonhuis met tuin op ROTTERDAM NOORD, pand 100% hyp. netto mnd. last ca.
4.250,078
-132614.
3-9,
goedƒ
noortel.
010
ƒ 2750,-. 010-853995. m
parketvl.,*kkn.,3 boyenwoning verhuurd, bene- ƒ 500,-. Inl. B.V. Rijn-Staete, TERHEYDEN (4 km ten
PR. VOLVO Amazone i.uitst. oordseweg
152
buurt, Lusthofstraat. Vrije bo- Z. Woonk.
Overschieseweg
■■■<■■
: '
.■■:■■■■■••■
van
193170.R'dam.
R4B
R46 ,:
geheel gemoderBreda); een fraai en st., kl. rood, bj.' '63, ƒ 4.000,den
Schiedam \ "•-'■',] OPEL KADETT bj. 73,-W
,r
\m R26 rustig
yenetage met eigen entree, is slaapk., douche, grote zolder denwoning
be- 070-209311.,- ■ ■■:
gelegen ruim woonhuis Tel. 04188-1449. i,,. ■,
R49 T.k; aangeb. CITROEN HY 2 CITROEN GS spec. nov. '75
tel. 010 -371918 '..:• blauw, 72.000 km., 1 e eig. P<
gemoderniseerd en direct te voor kamer(s), ƒ158.000,- niseerd, nieuwe keuken,
f
enz. Leeg te aanvaar- ROTTERDAM-Z. Mijnsheren- met CV, tuin op het zuiden.
paards; veewagen. met grote 58.000 km geh. in perf. st. Donderdag koopavond • ƒ 1750,-. 010-842015. _Rg
betrekken. Indeling: ruime li- k.k. Makelaardij Martin, Zwijn- drading
• ■
den,
drecht,
tel.
078
-128848.
R26
koopsom : slechts laan, uniek gel. met vrij uitz. Zeer aantrekkelijke woning.
houten bak, met papieren, ƒ 3.250,-078-132614. R46 '"-■;'.'
R46
slaapkamer,
ving,
moderne
;
b
T.k.: BMW 2002 bj. 74, mei
Motorrijwielen .'■;"
59.000,- k.k. Hogema O.G. direct bij Zuidplein, 3e etage Bouwj.
1970. r Slechts
nwe. remmen en banden. Tel. AUTOVERZEKERING tegen
keuken, 2 logeerkamers, dou- ZWIJNDRECHT, j Hoenderse- ƒ
LPG, kl. rood, pr. ƒ 4750,fin.
137.500,-k.k.
Ev..100%
BV,
241,
Rotmet
bevatt.
auto
LADA
Heemraadsingel
topflat
slaapetage,
ƒ
te
1300
1975
;:-R4B
koop
goede
■■.■,070-901809.aangeboden
che en hobbyruimte. Parterre kade. Royale l tussenwoning
zéér concurrerend tarief. Int.
_gfj
terdam, tel. 010 774988. R26 5 kamers, keuken, douche, mog. Inl.: v. Dongen Perdijk
-845521. Na Tel.olo-853995.
Ass. kant. K. L. Bakker, tel. ƒ 2650. 010
woning nog verhuurd. Prijs met CV, woonk. 8.82i x 3.82
BUSCENTRALE,
in
1 0 168019.
W
balkon,
Made.Tel.ol626-3450.
alles
R2B
VW
fietsenberging,
koop18.00
U
0
20
R46
Part.
1e
RENAULT
eig.;
GT,
'76,
T.k.a.
bj.
:
ROTTERDAM,
SUZUKI7SO
v
pand:
open
Langenhorst,
kkn.,
haard
en
01804-13758.
4
R46
gehele
ƒ82.000,- k.k.
tegelvl.,
showroom, | 40 : bestelpers.100%, hyp.
som
ƒ89.000,-.
metall
"
xe,
77,
eind
bwjr.
2.250,Tel.
spec.
gespoten,
ƒ
RAAMSDONK,
met
boven
winkelcentrum
fantastisch
gelegen mog.
kaInl: 010-184065 bij geen ge- slaapk., badk., zolder
busjes en •■ pick-ups. R'dam- AUTOSLOPERIJ W. Lubbers, AUTOBANDEN: speciale aan- groen, M.L.- beh., rad»
Inl. B.V. Rijn-Staete, 070 verbouwde
woonboerderij 010-858364.
R5O
hoor 183838.
R26 mer, ƒ 185.000,- k.k. Make- royaal 3 kamer-maisonette, -209311. .
R26
Kralingen,
Oostzeedijk Bene- grote sortering auto-onderde- biedingen. Reparaties balan- 52.000 km., geh. a. nwmet CV en ca. 3000 2 grond T.k. motor JAWA 350 cc, bj. den
OVERFLAKKEE, laardij Martin,' Zwijndrecht, luxe keuken, badkamer enz.
GOEREE
010
13,
len, vele merken v.a. '60 tot ceren, gebruikte banden, ac- ƒ 8500,-. 010-665465. jw
tel.
(cv. meer - grond mogelijk). '64, met pak, vr.pr. ƒ 1.250,- 333237/3332380f290071. '.
R26 Vraagpr. ƒ 125.00Q- k.k. Ho- □ Friesland .
Stellendam, t.k. een goed ge- tel. 078-128848.'.
heden. Hoofdweg .157, tel. cu's, enz. Wisselband BV j
O.G. BV, Heemraadsinƒ 465.000,- k.k. Inl.: v. Dongen Tel. 078-123594.
sit. en vrijst. semi bungalow, ZWIJNDRECHT. .
R5O -:■■. •■■■'■,:''
Roosstr. gema
R4B
voor 6 uur 201554 203722, R'dam: Persoonsdam 14, tel.I. Zeer mooie BMW automatic
gel 241, Rotterdam, tel. 010 OLDEHOLTMADE (Fr) z.g.onPerdijk Made. Tel. 01626
na 6 uur 503805 502748. Za- 010 842233, Sch'dam, Raam sept. 74, groen metalic, getin>
bj. dcc. '76, gel. op 600 2 gr. Royale 4-kamerflat met lift, CV 774988.
bij
uw
motorrijbewijs
GRATIS
-■
-R2B
'
■
R26 derh, vr.st. woonh.
R46 glas etc. Prijs ƒ 6250. 010;
gar. gr, 3450.
Aangelegde .tuin. Ind.: L-vor- en dubb. beglazing, pas geterdags tot 12.00 u. geop. R46 26,1e1.010-265555.;
aankoop van een motor boven n Personenauto's
■■
669617.
■ .■-.■■■■■ rW
mige . woonk., open keuken. heel geschilderd, ƒ 110.000,- RIDDERKERK CENTRUM, op 6,1 are, md.: kam., keuk., hal, DINTELOORD (centrum) Op ƒ 2500, nieuw of gebr. Aanb. 'i te koop aangeboden
PEUGEOT 504;,T1,,m. '78, T.k. MINI CLUBMAN, zeer
Ind. beg. gr. gr. hal, sl.k., dou- k.k. Makelaardij Martin, Zwijn- goede stand diverse luxe 2, 3 2 sl.k., 2 zold., w.c douche, ca. 35 minuten van Rotterdam
FORD
TAUNUS
1600 L'l*
Gent,
Berguitgez. Willy van
autom., electr. ram. schuifd., sportief, bj. '74, km. 77.000,
tel. 05610-8330 na 18.00 uur. een grote vrijstaande 5-ka- weg
che en badgelegenh.
toilet drecht, tel. 078-128848. R26 en 4' kamerappartementen. --■"-■■
model 74, groen metalic, f
Tel.
010
Part.
Iste
FORD
Escort
eig.
220,
R'dam.
40.000
ree.
ƒ
km,
beurt,
10.000
2100.-.Te1.010-169583.
R3l merwoning met inpandige gaen berging. 1e verd.i 3 sl.k. R'DAM-N., ruime ben. won., Koopsommen v.a. ƒ 72.000,dak. Pr. ƒ 1750. 010;
,
.
R5O 100 GL, bj. type '76. km.st. ƒ 13.750.-.078-173543. R46 ■■■::.-•
.'/.:'
. :;■;; -■■■.;'..-■,;
'.-; R46 nyl
rage, (type drive-inn-woning) 668283.
k.k.- 100% hypotheek moge-■-■--:
met c.v.-hok. Geheel ■ poly bad, ƒ 72.500,_gg
55.000, kl. met. blauw, 2 drs.,
669449.
k.k.
fin.
Hoge
Drenthe
B
MERCEDES
109.000,Vraagprijs ƒ
280 S, autom., m. AUTO/VERZ. met goede ser- "
k.k. Baglas. Pr. n.o.t.k. Geen hande- mog. Inl. buro DoßeMi, 010 lijk. Hogema O.G. BV, Heemradio, pr. ƒ3950,-, 010
64.00
76,RENAULT
6
TL
C
a
Auto's
en
motoren
'74, LPG inst., sed. '79, elektr. vice naar MELISSANT Tel.
gro Vastgoed 01804 15644
241, Rotterdam,
laren Te1.in1.01879-1582. 1 764590. ■<■:■■■
136490.
R46 schuifd.,
R 26 raadsingel
km, radio, ƒ 2950. ; '010->;
■:■-.;.
R26 TWEEDE i . EXLOËRMOND, of 01650 37915 (ook na 19 te huur
trekh.,
radio, 010 509143 ook kwartaalpre- 355138.
tel. 010- 774988.
R26
|g
.
Pand R'DAM-W, leeg pakhuis ROTTERDAM-BLIJDORP, : (Dr), één jaar oude semi-bun- uur).
.
SCHADEAUTO'S. Jaguar XJS ƒ 12.995.-, 078-178827. R46 mies.
R2B
■ • .
R46
POORTUGAAL
(Hoogvliet)
40 m 2, verh. vrije boy. won.
'79.
rflett
2,
75,
1226
Volvo
St.car
245
'80.
2800
SL
bleu
EL
galow, grondopp.
m ROOSENDAAL; Cinnaberdijk HUDSON, autoverhuur, luxeCITR. GS X2, t. '78, LPG gas- T.k. PONTIAC Firebird, febr. BMW
royaal woonhuis aan de Vis- è ƒ 1725,- p.j. V.pr. ƒ 62.500,- keurig onderhouden en geDir. te aanvaarden. 8. Een zeer mooie en royale 3 tiestelauto's. Groenelaan 33, BMW 318, 518 '76. 525 '76. install., beige, •' 45.000 . km, 79, kl. rood, pr. ƒ19.000,-, velours bekl. div. acces. U 9-'
want, voorz. van cv. (gas) L k.k. Inl. buro DoßeMi, 010 stoffeerde 2/3 kamer bene- vrij uitz. 220,000,1e eig., ƒ 5950.' 078.;
k.k. Tel. jaar oude 4-kamer eengezins- Schiedam. 010-267469. R5l Passat LD '79. Golf GLD '79. goed onderh., ƒ 6250.-, 078 Tel. 01804-26624.
denappartement met' ruime Vraagpr. ƒ
R46 st.
'•■■
vormige zit-eetkamer, ruime 764590.'
.
' tV
R 26 tuin
010-705706.
175910. ' .■-. / : ~V. :' V J£
R46 178827.-,,
R32 woning met voor-en achterR46
op het zuiden. Koopsom 05919-9072.
-keuken, 5 slaapk., 190. m2
Prima rijdende RENAULT 8, 9 pers. kleinbus VW 75,
ZELF VERHUIZEN? Bij Corkift
eigen; grond. , Vr.' ' pr. R'DAM-ZUID. Heel pand (21? ƒ 90.000,- k.k. Bij 100% hypo- OOSTERHESSEN. Drenthe. tuin op het zuiden. 144 m2 nelisse: Fiat D, Mercedes en Mercedes 200 D, okt. '74, Dat71, vr.pr. ƒ 250,-; 010
'76,
280
S
autom.
MERCEDES
eigen
juli
Opl:
55.000, mooi en goed, 1e eig
netto
mrïd.
last
ca.
1980
grond.
theek,
half
gesun 120 A F II coupé '77; Peuƒ.198.000,- k.k. Int. H. Poot ge mooie woningen),
:■■?-■,■'
.
■!■-;
Schitterend zeer ruime woonHillelaan
764192.
VW.
f.."
R46
21,
Rotterdam.
kentek. 78, elektr. ram. r.w.gl.
ƒ 3950.078-148829. Jj"
Makelaar, lid N.8.M., Spijke- stoffeerd met grote l zolder. ƒ 525,-. Hogema 0.G.. BV, boerderij, op 2100 m 2 eigen Vraagprijs: r.v f.132.000,-k.k. Tel.olo-853500.
..;,
R5l geot 504, diesel familiaal '77; hfd., st. 50.000: km, metall. Van part. te koop een FORD
nisse, tel. 01880-12051. R26 Winkel-woonhuis, komt leeg. Heemraadsingel 241, Rotter- grond, dubbele garage, vijver, Bagro -Vastgoed . 01804
Ford Taunus 1600 4 drs. '78; groen nw. bnd. st. radio-cass.
Stat.car.
FORD Escort EsW le
Taunus GL, bj. '76, Lz.g.st.
Autohuur Ford Taunus 1600 op gas '76;
Gelegen
Roentgenstraat. dam, tel. 010-774988. R26 etc. etc. Uniek objekt door 15644 of 01650 37915 (ook WALDO-DORZO
en zuin. 76 •?
1300
mooi
R'DAM (Ommoord) degelijk Prijs
19.995.-,tel.
078-183583.
Tel.olo-823754.- ■■.*. vR46
,
nal9uur). : ;
R2B personenwagens . en. ruime Opel Ascona 16 S .78; Toyota ƒ
ƒ 67.000,- k.k. Voor het DORDRECHT
en
2350. Ö7B;
eig..ƒ
CENTRUM,
ideaal
mod.
1e
bouwstijl
ligging,
aan
de
Kiplingwoonhuis
,-;■;
geb.
-R46 OCCASIONS met Bovag-gabestelwagens. Schiedam. 010 Carina '75 '73; Datsun Cherry
148829. .<•■,-•■■■"■ : ï ■•-■'■.'jg
straat, zitkamer 7,20 3,68, hele pand. Inl.' AMR, Mathe- Oranjelaan, diverse in goede voor rustzoekers en natuur- DUSSEN, fantastisch gelegen
263705.
Vlaardingen 010
'77; Audi 100 GL 4 drs. autom. Van 1e eig.' VOLKSWAGEN- rantie: Renault 16TL 75. Peunesserlaan: 295, Rotterdam. staat verkerende 4-kamer ap- liefhebbers. Indien U meer wilt
aan het water vrijstaande
moderne keuken, 3 slaapk. en Tel.
010- 772899.
luxe. geot 504 '76. Opel Kadett '76. BMW! 1602.. bj.T7l.-i'
R26 partementen, koopsommen weten bel dan vrijbl.' met dhr. boerderij (bouwj. 1953), met 353533.
■ ■;-. "... R5l '73; Volvo 144 L autom. .72; KLEINBUS, 9 pers.'de
grote zolderk. met dakkapel,
'76,
VW Golf '78. Autobedrijf Rog- ƒ 1.350.-.T31.010-154900.
77;
kent.
bw.
km.st.
Bovag geel
jr.
veel thermo glas.' Vr.pr. R'DAM, de Savornin Lohman- v.a. ƒ 95.000,- k.k. 100% hy- Koetsenruijter 01650 37915 schuur en weiland (ruim 5200 Zelf VERHUIZEN? Natuurlijkl Opel Kadett Spec.
19 uur) of met ons m 2). Zien is kopen, ƒ 350.000 Triotje huren, Merc. D. 11 m3. garage GHERING, Boezem- 68.000, kl. wit, gr. bekled, gas- geveen & v. Zwienen, Kom(ook
O.G.
na
potheek
mog.
109,
5-kam.won.,
laan
192.000,k.k.
Inl.'H.
gr.
Hogema
Poot,
■
ƒ
zeer -r mooi, • -pr. passtr.4, Capelle a.d. IJsselPerdijk Aelbr.kd. 150,010 774099. ' weg 95, i' t.o.v. veemaekt install.
Makelaar, lid N.8.M., Spijke- ƒ 85.000,- k.k. Makelaarslcan. BV, Heemraadsingel 241, Rot- kantoor te Ridderkerk 01804 k.k. Inl.: v. Dongen
Galan,
010:769799.,
5l R'dam.tel.olo-142068., R46 f 7.750.-.010-747036. R46 West. tel. 010-508900. R46
nisse, tel. 01880 -12051;, R26 de
R26 terdam, tel. 010-774988. R26 15644,Bagro Vastgoed.': R32 Made.Tel.ol626-3450. R2B
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Als bondsarts,' Frits Kessel
zich daarmee : kan; verenigen
zal in Oostenrijk een tussenstop worden gemaakt om in de
buurt van Villach of Klagenfurt een oefenwedstrijd te spelen tegen een Oostenrijks
clubteam.
Ook enkele Italiaanse clubs

se t voetbalbond "bericht, dat
men een uitnodiging om op 4
juni in: Nederland een oefen-'
wedstrijd tegen de Oranje-

>

«Voor de technische staf van
de KNVB'begint morgen ook
de voorbereiding op het W.K.
1982.'- Zwartkruis • zelf, of; een
van zijn;' assistenten • i woont
•

.-.:

E.K.-organisatiecomité . geen
toestemming geeft voor dergelijke ontmoetingen. «sppMi
ï' De KNVB kreeg in het afgelopen weekeinde van de Turk-

..

..

Hotel
: Het hotel bevat 44 tweepersoonskamers. Hoewel het Nederlandse ' gezelschap uit niet
meer dan 30 of 35 personen zal
bestaan, wil de KNVB het hele
hotel afhuren.
Met de hoteleigenaar moet alleen nog worden afgesproken
;

;.

-

-

morgenavond op Wcmbley de
wedstrijd
Engeland-lerland
bij, een restant uit de voorron<

";;

de van het E.K. lerland is een
van de tegenstanders van Nederland in de voorronde van
hetW.K. ■■■;■

Wélrestan

publiekj

!

':

ten stelde prof.

Van Dijk de
het ongelijk. Zijns in-

kunnen onttrekken "dat dergelijke situaties door het in massa
aanwezig zijn van toeschouwers
en een zekere animositeit tussen
supporters vrijwel onvermijdelijk zijn." De president noemde
dat een risico, dat aan de beoefening van de,-.; voetbalsport
"klaarblijkelijk verbonden is." .
Namens NAC merkte mr. Wagemakers nog op I dat de uitspraak van de rechtbankpresident."zeer ernstige kritiek" inhoudt op de commissie van beroep, waarin toch erkende juristen zitting hebben. De voorzitter, mr. Stol, is lid van de Hoge
Raad, mr. Winters is advocaat
en mr. Pompe kantonrechter.;
NAC-voorzitter.:
Frans
Bayings, die na het bekendma-

uitspraak betreft alleen
het uitspelen van de wedstrijd
met of zonder publiek, overeenkomstig de eis in het kort geding, dat NAC tegen de KNVB
had aangespannen. De door de
commissie van beroep opgelegde
(onvoorwaardelijke) boete van
5000 gulden is deze zitting niet in
het geding geweest. Over dat
deel van de NAC opgelegde straf
wordt nader bepaald in de (lopende) bodemprocedure, die de
Bredase vereniging tegen de
voetbalbond heeft aangespan,

••

Of de bond zich bij de uit-

spraak zal neerleggen, valt nog
te bezien. De KNVB heeft veertien dagen de tijd om in hoger
beroep te gaan. „We gaan ons
daar met onze advocaten en sec-

■.

de eerder genoemde punten in

"

'

,

.

::

der.

TOCH TITEL VOOR THIJSSEN
Van onze verslaggever
LOET VAN SCHELLEBEEK

Met
DORDRECHT
eigen ogen was de heer
Mallon van Sport en Recreatie er gisteravond getuige van, hoe groot bij
het Rotterdamse bokspubliek - de behoefte is aan
een betaalbare zaal.
-

In een toelichting op zijn vonnis stelde prof. Van Dijk dat het
bestuur van NAC z.i. in voldoende mate voorzorgen en
maatregelen had genomen om
ongeregeldheden te voorkomen.'
„Het valt moeilijk in te zien wat
van het bestuur van een club,
méér mag worden verwacht dan
de zorg voor een goede outillage
van het terrein, het doen fouilleren van supporters bij de toegang tot het ■ stadion, het; instrueren van een ordedienst, het
onderhouden van contacten met
de plaatselijke politie en het geven van vermaningen aan het
publiek", aldus de president. ■■■
Hij vindt dat het bestuur ten
volle mocht vertrouwen op de
aanwezigheid van een aanzienlijke politiemacht, die bij ordeverstoringen nu eenmaal optreedt onder eigen verantwoordelijkheid. Ook op andere pun-.
~

.:.•:•

Taiwan moet
naam wijzigen
LAUSANNE
Taiwan heeft
gisteren zijn recht verloren om
aan de Olympische Spelen mee
te doen onder de naam 'republiek China. Een uit drie personen ) bestaande districtsrechtbank in Lausanne verwierp het
hoger beroep dat Taiwan had
aangetekend tegen een lagere
rechtbank die de, eilandstaat
had -bevolen zijn' Olympische
naam, vlag en volkslied te wijzigen. Hiermee is de weg voor de
volksrepubliek China vrijgeko-

Trainer/pikeur
geschorst
DEN HAAG
Het tuchtcollege van de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport
-

heeft' de j beroepstrainer

en

-rijder van- dravers J. de

Boer uit Ede voor drie maanden geschorst. Hem is voor
die periode ook de toegang
tot alle wedstrijd- en trainingsbanen ontzegd. De straf
is De Boer opgelegd nadat in
een bloedmonster' van het
paard Rosalia Hinda, dat bij
hem in training is, ongeoorloofde pijnstillende middelen
werden aangetroffen.

Pijnen leidt
in Antwerpen
ANTWERPEN

-

René Pij-

nen, die gistermiddag opnieuw naar het Academisch

ziekenhuis in Leuven afreisde voor de behandeling van
een ontstoken achillespees,
heeft 's avonds met zijn koppelgenoten Roger de Vlaeminck en Wilfried Pef f gen.
de leiding genomen in de
Zesdaagse van . Antwerpen.
Saronni rijdt nog steeds alleen nadat. Sercu en Fritz
zondag wegens een te gladde
baan hadden afgehaakt

-

-

Krijn Amsterdam, demonstreer-

'

Stemmingsbeeld uit de propvolle Arvoshal in Dordrecht:
casseert een rechtse opstoot van Gilbert Halliei zijn heer en
sen niet gemakkelijk maakte
een kampioenswaardige prestatie te leveren. Thijssen verweerS de zich moedig, maar kwam in
11 technisch opzicht zóveel te kort
| bij de (bovendien nog een kop
11 grotere) Jong Oran jeT welter dat
zijn vuistwerk zo nu en dan een
armetierige indruk maakte.'.*;,:;
i.'.

'

:'
'

.

,

;'<■'-.

i

\

'
...

Volmaakt kansloos was 'Wim-

mie', die (vooral van ; . rechts)
meer i klappen i kreeg dan goed
voor hem kan zijn geweest. Zijn
-

derde nederlaag derhalve tegen
diezelfde j Hallie, I maar de hem
toch uitgereikte kampioensmedaille vergoedde veel. •

zijn (enige) wapen te gebruiken.

Eenmaal slechts in de tweede
ronde en<nog één keer!'in' de
gong aan het eind van de derde
ronde . moest de , Crooswijkse
Jong Oranjeklant zon opdoffer
wegbij ten. Maar daartussendoor
vond De Koning zich na een lineaalrechte rechtse versuft terug op de grond.' Een overtuigende triomf derhalve voor Jan
Lefeber die in de eindstrijd vermoedelijk heel wat meer te stellen ' krijgt met -de Huizenaarbokser Ron van Herk.
:

.'..'.-,.

Zwaaistoten
Op zijn weg naar de finale in
de B-klasse x. zwaarweltergewicht ontmoette Jan Lefeber de
aanmerkelijk oudere, veel minder getalenteerde, maar wél o zo
gevaarlijke Hagenaar Rob - de
Koning. Diens zwaaistoten heb»

Amsterdam (links) priemt zn rechtse door dé
aëkking van de Schiedammer De Ruiter, die zichtbaar,

ben al menigeen met het canvas
doen kennismaken," maar Lefeber bleek van dat dreigende gevaar uitstekend op de hoogte en
gaf De Koning geen enkele kans

'

Op diens overwinning op Lefebers clubgenoot Rex Kortram
viel overigens het nodige af te
dingen,' omdat de) Crooswijker
dan wel rommelig bokste; maar
in die bedrijven wel degelijk de
meeste 'èn de v beste treffers
plaatste. Maar kom, 1 de jury. zal

Wim Thijssen (links) in-

meester.^^

Luxemburger

een finéTe tussen twee clubgenoten geen prettig vooruitzicht

hebben gevonden en daarin kon
de zaal kennelijk best meevoelen.' De protesten immers, vielen
reuze mee.
-

,-

'

uitdager
Koopmans
ROTTERDAM De volslagen
onbekende. en . onervaren
Luxemburger Fred ; Serres ï. is
door ,* de > Europese '. Boks i Unie
aangewezen als officiële uitdager van Europees halfzwaargewichtkampioen Rudi Koopmans. De EBU gaf aan de vrij
jeugdige, in een tiental profpartijen nog niet geklopte Luxemburgse * kampioen '■ de voorkeur
boven andere kandidaat-uitdagers ■ als *de Fransman ■ Ilocine
Tafer, de Spanjaard Avenamar
Peralta en de Engelsman Bunny
Johnson. Koopmans en Serres
dienen elkaar vóór 5 mei te ontmoeten. Sportpaleis Ahoy' heeft
voor 21 april een boksgala geprogrammeerd, maar het is onzeker of men voor een het Rotterdamse ■ bokspubliek ' nauwelijks ' aansprekend ■ duel: Koopmans-Serres zal inschrijven.
-

■

Overigeuitslagen:

"

■' JUNIOREN, ■ B-klasse weltergewicht:
Aleandro (VUssingen) verl. op pnt' van
Kensmül (Amsterdam), maar wordt toch
kampioenswaardig ■ bevonden; C-klasse,
weltergewicht: Schlüsselberg (Dordt) w.o.p.
van Yenin (Schiedam) en is kampioen van
Z-Holland; lichtgewicht: Roomer (Schiedam) w.o.p. van Yazici (Den Haag) en is
kamp. van Z-Holland;
<

.•

N-KLASSE, lichtgewicht, halve, finale:
BUlar (Huizenaar) wint disk. 2e ronde van
Marabid (Den Haag); lichtweltergrwicht,
halve finale: Buzagdelad (Den Haag) wint
opg. Ie ronde van Kok (Den Haag); Van der
Ham (Crooswijk) w.o.p. van Otto (Leiden);
middengewicht, halve finale: Van de
Knaap (Westland) w.0.p.". van Molenaar
(Van t Hof, Rotterdam);,
B-KLASSE, zwaarweltergewicht, halve
finales: Lefeber (Crooswijk) w.o.p. van De
Koning (Den Haag); Van Herk (Huizenaar)
w.o.p. van Kortram (Crooswijk); middengewicht, halve finale: Monteiro (Schiedam)
w.o.p. van Scheffer (Dordrecht). De districtskampioenschappen worden op maandag 18 februari voortgezet in Amicitia, Den

Kees Rijvers richt
zieK op 't zuiden
Van onze sportredactie
ROTTERDAM .
Het ontbreekt - Kees Rijvers niet aan
aanbiedingen.-De door PSV aan
de kant gezette | coach is dezer
dagen benaderd door de Madrileense club | Rayo \ Vallecano en
door Olympiakos uit'; Athene.
Rijvers heeft beide j aanbiedingen moeten I afslaan,' omdat hij
met PSV ~■ is l. overeengekomen,
dat hij ,voor, 1' juli niet bij een
nieuwe werkgever zal beginnen.
, Rayo Vallecano, de derde club
van :- Madrid, stuurde ' vorige
-

'

~

j

de tegen de Schiedammer'Aad
de Ruiter drie ronden lang zijn
onmiskenbare. aanleg en verdiende puntenzege èn districts>'.
titel dan ook ten volle.
Pas de achtste partij bood de
kenners écht boksen van enig
niveau. Dat kwam dan voornamelijk ; van de 'Amsterdamse
gastbokser Gilbert <. Hallie die
het de Crooswijker Wim Thijs-

:

~'■

.

verwacht" te hebben en hij liet
zich met name verontrust uit
over de principiële kant van de
zaak. „Er is van buitenaf ingegrepen in de interne rechtspraak van de KNVB. Dat kan
in het Nederlandse recht, maar
het betekent nogal wat. Er, is
met deze uitspraak ook een precedent geschapen voor de toekomst. Als . de president uitmaakt dat NAC geen schuld
treft, dan wordt het voor de
KNVB steeds moeilijker om
clubs bij ongeregeldheden aansprakelijk te stellen."

;•

men om na 30 jaar weer toe te
treden tot de Olympische beweging. Peking heeft dat steeds geweigerd zolang Taiwan meedeed onder dezelfde naam, vlag
en volkslied als gebruikt door
het China van voor de revolutie.

:

,

Brugge aast
op Mühren

De toeloop was zó overweldi-.
gend groot dat het aanvangsuur
ruimschoots werd overschreden,
omdat lang niet ; iedereen een
plaats kon vinden in de op krap
500 belangstellenden berekende
mhal. Ook voor meneer Mallon
zélf was aanvankelijk geen stoel
mbeschikbaar, totdat: bondsvoorzitter Jaap Villerius aan de
ring ruimte creëerde voor de invloedrijke gast.,
Toen dan eindelijk iedereen
zn plaats had ingenomen; duurde het heel lang voordat het geduld van de liefhebbers werd
beloond. Crooswijker Johnny
Schildkamp begon in zijn prestatiepartij tegen de Amsterdammer Luntusburg veelbelovend,
maar liet die uitstekende eerste
ronde volgen door twee aanmerkelijk
mindere. Luntusburg
maakte in die periode gebruik
van zn langere armen en in zijn
pogingen tóch treffers te plaatsen, verloor Schildkamp nogal
eens de controle.' Met de uitslag
„onbeslist"' kwam hij dan- ook
goed weg, al mocht hij terecht
wel aanspraak maken op de
Zuidhollandse.juniorentitel.
Een andere ; Rotterdamse junior, | de Oorschot-zwaarwelter

Vilé zei in een eerste reactie
een dergelijke uitspraak „niet

.

aan zijn verplichtingen voldaan,
maar het is niet ondenkbaar dat
in de toekomst anders wordt beslist, indien een club op een van

Overigens had de KNVB, die
de kosten van het geding,
(ƒ 1100,--) moet betalen, de bevoegheid om het restant van
NAC-Feyenoord voor morgen
op het programma te handhaven. „Maar ik vind dat we NAC
dat niet konden aandoen", aldus
Eric Vilé. De Bredase club zou
op zon korte termijn nimmer de
kaartverkoop in goede : banen
hebben kunnen leiden. R t
Het "sectiebestuur'van de
KNVB zal zich; komende donderdag intern beraden over de
te nemen stappen. Reglementair
is het mogelijk een wedstrijd alleen uit te spelen als het van belang is voor de eindstand van de
competitie, maar zowel NAC als
Feyenoord is er alles aan gelegen die: 27 minuutjes zo gauw
mogelijk af te werken.

Hij moest daarvoor overigens wél naar... Dordrecht,
waar Arvos voor de derde
avond van de Zuidhllandse
amateurkampioenschappen
gastvrij onderdak bood aan
de uit eigen stad (lees: gebouwr Odeon) verdreven
zustervereniging Crooswijk.

Principieel

schvi let

!-'-•'

'

Volgens datzelfde reglement
(punt 2) kan de tuchtcommissie
maatregelen nemen bij schuld
of grove nalatigheid. NAC heeft

,-

,

.

de.',.

Niet aandoen

'.

tiebestuursleden over beraden",
aldus sectie-voorzitter mr. ERic
Vilé, zelf in het dagelijkse leven
.

staan om ons recht te krijgen.
Welnu, gebleken is dat we ijzersterk stonden. Ik hoop dat aan
de hand van deze uitspraak de
reglementen zullen worden herzien, met name het gewraakte
artikel II."
»»■■■
; Deze passage'uit het Reglement Tuchtrechtspraak Betaald
Voetbal handelt over de verantwoordelijkheid van de, clubs
voor het handhaven van de or-

gebreke blijft.

Boksminnend Rotterdam vecht in Dordt om 'n plaatsje

De

„Maar de KNVB zou een galant gebaar maken door die boete nu in te trekken", aldus de
Bredase raadsman mr. Wage■'■"=;, •■*•■
makers.

...

NAC-bestuur te verlangen j dat
het zijn spelers in de rust tot een
correcter gedrag maant of dat

KNVB in
ziens is het onredelijk, van het

rige jar.

:

een.

,

Prof. mr. V.J.A. Van Dijk, de
president van de Utrechtse
rechtbank, heeft NAC volledig
in het gelijk gesteld. Volgens
hem is er geen sprake van een
„ernstig verwijtbaar gedrag"
van het NAC-bestuur inzake het
handhaven van de orde op die
bewuste oktoberdag van het vo-

:

-

■

strijd. fMNpSUHHÉHSBSSSI
Prof. Van Dijk zei zich aan de
,hand van de getoonde video-opnamen niet aan. de indruk .te

-

ken van het vonnis zijn raadsman, zo; ongeveer om : de hals
vloog, was uiteraard zeer gelukkig met de gang van zaken. "Ik
wist dat we ijzersterk moesten

i

het bij de scheidsrechter aandringt op staken van een wed-

De resterende 27 minuten van het duel, dat indertijd
door scheidsrechter Jan Severein werd afgebroken nadat grensrechter Hennie Matena gewond was geraakt
door een uit het publiek geworpen stenen asbak, zal
overigens niet morgenmiddag worden afgewerkt, zoals
aanvankelijk de bedoeling was. Na het vonnis van gisERIC VILÉ
teren heeft het sectiebestuur betaald voetbal van dé ...verontrustend...
KNVB besloten het restant tot nader orde uit te stellen.

jurist.

>-

-

„Sensationeel". Zo reageerde gistermiddag een buitengewoon verheugde mr. drs. E.C.M. YVagemakers, de advocaat van NAC, op de uitspraak in
het kort geding van de Utrechtse rechtbankpresident,
dat de Bredase club het restant van de op 6 oktober j.l.
gestaakte wedstrijd tegen Feyenoord mét publiek mag
uitspelen.
EEIBBfS

nen.

LAKE: PLACID
Indien: de Moskou mogen worden gehouVerenigde Staten de Olympiden.
sche Zomerspelen boycotten zal O Nikolai Pavlov, minister van
dit voor het lOC ook verstreksport van de Sowjet-Unie heeft
kende financiële gevolgen hebinterview met
gisteren in
ben." Het Internationaal Olymeen Italiaans dagblad nogmaals
pisch Comité .is voora zijn in- benadrukt dat sportlieden uit de
komsten voor een deel afhankeSowjet-Unie zullen deelnemen
lijk van de gelden, die; de i tvaan de . winterspelen :in Lake
maatschappijen betalen voor de Placid. Ook de zomerspelen in
televisierechten van de spelen. '84. in: Los Angeles zullen niet
Dat geldt ook, zij het. in" veel worden' geboycot.; De minister
mindere mate, voor de internasloot niet uit dat wellicht Ametionale sportfederaties en de narikaanse atleten aan de Spelen
tionale Olympische comités.' '■•:■'"?.; in Moskou op 'privé-basis' zullen • deelnemen, ondanks■ een
i De Amerikaanse ' maatschappij NBC heeft laten weten als de eventuele boycot van de VerAmerikaanse boycot ;r- wordt enigde Staten. -; '£'■■/■
doorgezet geen tv-uitzendingen
van - de Olympische spelen te
verzorgen. NBC eist dan van het
lOC •■ dat het aandeel van 12,6
miljoen dollar (ruim 25 miljoen
gulden) aan de maatschappij
wordt terugbetaald.
. Voorts" dreigt het lOC nog
eens 1,5 miljoen dollar te ontgaan als Japan niet aan de Spelen deelneemt De 'Japanse tvVan onze sportredactie
maatschappij zal een dergelijk
ROTTERDAM
Arnold
bedrag terugvorderen. Mocht
Australië niet naar Moskou reiMühren komt in het komend
zen dan kost dat het lOC 450.000
weekend naar. Nederland om
dollar. Het wegblijven van Camet vertegenwoordigers" van
nada betekent tenslotte een
Club Brugge te onderhandelen
schadepost van 400.000 dollar.
over een transfer naar de BelgiHet Internationaal Olympisch
sche club.
De Volendammerheeft totnuComité, dat met een budget van
twee tot drie miljoen dollar per
toe geweigerd zijn contract met
jaar werkt, zou de periode tot de
Ipswich Towri, dat aan het einde
zomerspelen van 1984 in Los Anvan dit seizoen afloopt, te vergeles uiterst moeilijk kunnen lengen.
overbruggen'als een groot deel
Manager Bobby Robson heeft
van de tv-rechten zou wegvalhem weliswaar een lichte salalen. „Maar - ook., al. mocht dat risverhoging in het vooruitzicht
eventueel gebeuren dan zal het gesteld, maar Mühren acht het
lOC zeker, blijven bestaan," aldriejarige contract niet in overdus president Killanin.
eenstemming met de waarde die
hij op de Engelse transfermarkt
O De Britse regering zal geen vertegenwoordigt
Het contract van Mühren met
maatregelen treffen om deelneming van sportlieden uit Groot- Ipswich Town bevat een clausuBrittannië aan de Spelen van
le met een gelimiteerde transMoskou te verhinderen. Premier fersom van 350.000 gulden.
. Club Brugge lijkt bereid dit
Thatcher zei gisteren dat de regering niet van plan is de pasbedrag te betalen. De trainer
van Club Brugge, de Nederlanpoorten van ■ de Olumpische
kandidaten in te trekken. De reder Han Grijzenhout, heeft
gering blijft echter wel bij haar Mühren zaterdag in de competistandpunt dat de spelen niet in
tiewedstrijd Ipswich-Brighton
(1-1) bekeken en was na afloop
erg enthousiast over het spel
van de linksbenige middenvel:

Van onze verslaggever HANS REISMANN

UTRECHT

IOG

miljoenen

l

NAC-Feyenoord uitgesteld na rechtbankvonnis

't

Boycot kost

|

(onder andere Udine) zijn bereid om als , sparringpartner
van Oranje op te treden, maar
de KNVB neemt aan dat het

-•

.worden I ge-

haald door de naam van Brazilië, omdat de Zuid-Amerikanen alleen in april naar Nederland kunnen komen.' ■'
Bondscoach'Jan Zwartkruis
reist op 16 februaVi naar Napels om daar de wedstrijd Italië-Roemenië bij te wonen. Hij
gaat dan tevens een kijkje nemen in hotel Raito in de badplaats Vietri sul Mare, dat tijdens het Europese kampioenschap als onderdak zal dienen
voor de Nederlandse selectie.'
Hotel Raito is de vaste ver-

dat er" gedurende het verblijf
van Oranje geen recepties en
parties kunnen worden gehou.'„.
..
den." ..
Intussen heeft Zwartkruis
de toezegging van het sectiebestuur dat hij 20 spelers naar
Italië mag meenemen.

.

Zwartkruis ï besloten dat de
Oranjeselectie al op 4 of 5 juni
richting Italië gaat' v.i";-'. ', •h{}.

moest een streep

Bondsarts Frits Kessel en elftalleider Jack van Zanten hebben in het afgelopen weekeinde een kijkje genomen in Vietri sul Mare en zijn enthousiast teruggekeerd. '■'■' •

.

Van onze verslaggever
DICK VAN DEN POLDER
ROTTERDAM Het Neder-'
lands voetbalelftal trekt al een
week voor,. de ï start; van het.
Europese kampioenschap, dat
van 11 tot en met 22 juni wordt
gehouden, naar het zuiden.
Nu de KNVB er niet in geslaagd is voor woensdag 4 juni
een oefen-interland af te sluiten, heeft het seetiebestuur in
overleg met' bondscoach - Jan

*

blijfplaats van de. Italiaanse
ploeg als die in Napels een in,U speelt.
terland-wedstrijd

'.

vroeg op stap

Oranje

ploeg te spelen, moest afslaan.
Eerder had de KNVB Roemenië afgezegd,' omdat de Roemenen • een return j eisten, en

;

■week zijn trainer de laan uit en
nodigde Rijvers uit meteen in
dienst te treden. Rijvers zou dan
debuteren bij lde derby tegen
Real. Rayo verloor die wedstrijd
7-0.
afgelopen zondag met
Eterder , had ; Rijvers via de
WON ook contact gehad met
:..'.■;:■;
Sparta.Het is niet waarschijnlijk dat
Rijvers het volgende seizoen bij
een club boven de Moerdijk m
dienst zal treden. 'Ik richt me op
het zuiden'; zegt hij. En met het
zuiden bedoelt hij Zuid-Nederland, België en Frankrijk.
'...

,

•.•

~
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FIAT 127 luxe '75. Goede
auto, ƒ2.200. Inr. 010
325830/848922.
R 46
PONTIAC Firebird, duurste
ultv. '72 schermsch. ƒ 3.350.
Inr. 010-325830.
R46
CITROEN GS 1220 S '76, keurige staat ƒ 3.750. Inr. 010
325830.
R46
VAUXHALL Viva '75, 48.000
Tel.
010
km.
198448/844379.
R46
ALFA Sud de luxe, typ '76, orgin. 60.000 km. zeer mooi, 4
deursj 1950.010-299404.

reeds v.a. ƒ 9950,-. 2 sl.k.alléén bij Van Driel, Grindweg
11, R'dam-H'berg. Inr. fin., huren mog. 010-223550.
R6B
Aangeboden: caravan-, auto-,
BOOTSTALLING. Tel. 010
704368. Tussen 9 en 9.30 uur
's morgens.
R6B

;

MAZDA 929 Combi, bj.'76,
spoedprijs ƒ 3750. Tel. 010
R 46
773624. : .
1100
Geen geld! SIMCA
GLX.
4-drs., bj. '78, 40.000 km, met
lichte schade, pr. ƒ 3500. Tel.
010-773624. ■'•' R46
T.k. Amerik. BUICK Riv.. full
aut.. bj. '74,8-cil. Pr. ƒ 8.000.
Tel. 020-330204.
R46
TOYOTA Corina autom., bj.
eind '75. Pr. ƒ 3.600. Tel. 010
.
320804.'
R46
47.000, i.z.g.st. Pr. ƒ 3.500.- PEUGEOT 504 GL, bj. eind
Moetweg.Tel.olo-842597. '75, metal. blauw, i.pr.st.
-^ 01840-17825.
R46
T.k. van part. FORD Mercury
Onze inruilauto's
Cougar KR 7. bj. '76. ƒ 6750,-.
010-222495.
R46
van 2000 gld.
Splinternieuw. CHEVROLET
en hoger
Monte Carlo de Luxe, van
MET 6 MAANDEN .i
ƒ 38.500,- voor ƒ 32.500,- Tel.
DEALERSGARANTIE
R46
115595.
CITROëN DYANE 6 1975
Geen risico's >
57000 km orig. 1e eig. weg.
Geen problemen •
omst. ƒ 2450,- in nw. st. 078
HOOFDDEALER
R46
153873.
\ HYUNDAI
auto,
bedr.
T.k. weg. aanschaf
POLONEZ en SKODA
FIAT 128 CL 2-drs. bj. eind
A. de Leeuw B.V.
'77, i.z.g.st. kmst. 43000 Pr.
t.e.a.b.Tel. 010-744637. R46 Sluisjesdijk 82—86
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I AUTOVERZEKERING zeer
90
l voordelig Premiebetaling per Aelbrechtskade
R46 Wilh.Tellplaats32
kwart. 075-168964.
T.k. JAGUAR XJ 6 3.4

met
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Lelijk EENDJE 2 CV de luxe
'75, zuin., als 2e wag. gebr.,
oranje,ƒ 2450.078-175910.
■■■--■;<■
■■■■■■ V---. R 46
1e eig. TAUNUS 1600 L,
2 nieuw model, 30-11-76, vinyl
top, ƒ 5950.010-164814. R46

-:.

-

-

-

.■

-

-

;

.

■-

bj. eind. '75. Pr.
f overdrive inruil
' R:'.;
.-'
mog. Tel. 010
ï ƒ11.500,
;
R46 VW-PERS. BUS. bj. '72, vr.pr.
849396.
ƒ 750. Tel. 010 825261. R46
Commodore.'77,
T.k.a.
OPEL
K
,'
aut, duurste uitv., ƒ 13.250,-. PEUGEOT 304 '73. Goede
R46 auto.ƒ 950.Te1.010-193306.
[ Tel. 01828-6492.
■
R46
'
VOLVOI44'7I. Als nieuw. 1e
KADETT,
OPEL
T.k.
bw.j.
juli
Tel.
010
eigenaar, ƒ3500.
'75. 010
733760. Vr.pr.
193306, b.g.g.01854 2854.
:
R46
";.'/■'; R46 ƒ5OOO.
2000,
MX
TOYOTA
Corona
AUDI 80 LS autom.. bj.'7s, '73. J. P. S. Vr.pr. ƒ 2000. Tel.
68.000 km., gett. i.z.g.st., 010-552319.
R 46
ƒ 3600,-. 010-219887. R46
A-310, supersnelle
ALPINE
T.k. AUDI 80 LS i.z.g.st. nw. sportwagen, slechts 50.000
!' banden, radiocass. ree. bj.'73.
km gel. Evt. mr. mog. 01869
:
D. Curtiusstr. 14 S'dam, tus- 2596. , .
R46
sen 19-21 uur.
R 46
; RENAULT 4 bestel,
bj.'76, Ford TAUNUS 1974, leerdak.
66.000 km., mooi en goed, kl. oranje ƒ 2950.- 010
R 46
R46 259878.
ƒ 2.750.010-329314.
FORD
GRANADA
2.3
L mei
Part. b.a. FIAT 127 special 3
!
drs., bj.'77 1e eig. 42.000 km. '78 ƒ 12.500.-; Ford 1600 L
alt. binnen gest. pracht auto. Combi '78 ƒ 8950.-; Ford 1600
!
Vr.pr.ƒ 4250,-. 010 865810. L Combi '77 ƒ 6950.-; Ford
'76 ƒ 5950.-;
R46 1600 L CombiCombi
Ford 1600 L
'77/78
FORDTAUNUS 1.6 de luxe, ƒ7950; Ford 1600 L 2-drs
bj.'77, nw. model, verk. i.st. '77/78 ƒ 7500.-; Ford 1600 L
:
v.nw. 49.000 km, radio-cas- 2-drs 77 ƒ 6750.-; Ford 1300
sette, stereo. Vr.pr. ƒ 6950.-. 2-drs 78 ƒ 7950.-; Ford Graevent. mr. kleine ontv. mog. nada 2600 GL 76 ƒ 5950.-;
010-865892.
R 46 Open Asccna 74 ƒ 2950.-.
CITROEN GS XII. t.'76, V.d. Zalm, Berkelselaan 32,
ƒ2975,-. Uphof, Oostzeedijk Rotterdam, tel. 010 665482.
R46
163,R'dam.
R46
DATSUN 120 AF II 78, De auto-show BOVAG. Garaƒ 7950,-, Volvo 242 L, t.76, ge Bovag garantie. Een geƒ 7950,-, Ford Granada 2300 woon goed eerlijk advies. AlL, 77 aut. ƒ 8950,-, Taunus leen Aelbrechtskade 78. 84,
773813
1600 L Combi, 77, ƒ 6950,-, 85. TEI. 010
Opel Manta 73, ƒ 2950,-. Fiat 255847. Een keur collectie
128 Combi. 76 ƒ 2950,-, Maz- van ±100 occasions. Vlotte
da 818 coupé 75 ƒ 3950,-, fin. mr. Opel Manta s.r. 3 '80
Vauxhall Viva special 75 ƒ 19.800,-, VW Golf GTL 79
38.000 km. ƒ 2950.- de Vaux- ƒ 16.500.-, Fiat Ritmo 75 d.i.
hall Chevette 76 ƒ2950,-, 79 ƒ11.600.-, Fiat Ritmo 6.5
Datsun Cherry 75, ƒ 2950,-, d.l. 79 ƒ 11.300.-. Austin Mini
Mini 850. 74 ƒ 1650,-. Simca aut. 79 ƒ 8.500.-. Simca Hori1100 74. ƒ 1450,-. Uphof zon 79 ƒ 11.300.-, Vauxhall
Chevette 78 ƒ 8.900.-, Re163, 010
Oostzeedijk
■. R46 nault 14 TL 78 ƒ 8.900.-, Ford
134322.
car 1.6.78 ƒ 8.900.-,CiVAUXHALL Chevette, 78, stat.
troën CS club 78 ƒ 8.900.-,
i.st.v.nw. ƒ 3950,-. Uphof Toyota 2000 4d. 78 ƒ
Oostzeedijk 163, R'dam. R46 Toyota wagon . LIT8.900.-.
78
MORRIS Marina 1300 L, 75 ƒ8.900.-, Honda Civic 77
met ANWB rapport, ƒ 1975,-, ƒ7.400.-. BMW 320 aut 77
163, ƒ 15.300.-, Opel Ascona 16
Uphof, Oostzeedijk
R'dam. ■: '
R46 77 ƒ 8.900.-, VW Golf D 77
TekoopTßlUMPHSpitfireMK ƒ 10.300.-, Renault 5 TL 77
IV, 12-74 kleur bruin. Tel. ƒ7.700.-, Mazda 323 77
R46 ƒ 7.900.-, Vauxhall Chevette
01890-6386.
77 ƒ 6.500.-, Simca 1100 GLS
V. part. RENAULTI6 TX. type 77 ƒ 6.600.-, Buick Coupé
78, kl. met. grijs, km.st. Landau 77 ƒ 12.750.-, BMW
40.000 km. Pr. ƒ 7900,- Tel. 728 a.n. 77 ƒ 28.000.-, Merc.
138712 na 18.00 uur.
R46 200 D stuur
bekr.
77
RENAULT 4 TL, apr. 78, ƒ 19.800.-.Lada 1500 S 76
23.000 km. pracht auto, scha- ƒ 4.200.-, Opel Kadett 76
devrij, ƒ 6750,-010-329314. ƒ 6.600.-, Datsun Cherry 76
R 46 ƒ 5.400.-, Peugeot 504 Break
T.k. HONDA Accord 4 drs. 76 ƒ4.800.-. Datsun 240
bj.79, 16.000 km., met LPG- z.sport ƒ 8.900.-, Ford Taunus
install. Pr.n.o.t.k. Tel. 01117 76 ƒ 5.800.-, Opel Manta Berl.
Opel Ascona
1815.
R 46 76 Sƒ 10.500.-,
16
76 ƒ 8.900.-, Datsun
Opel Kadett, bj.74, nw. mo- 2000 Coupé 74 ƒ4.500.-,
del, pr. ƒ3450,-. Tel. 010
Ford stat car 74 ƒ 3.500.-,
842015.
R46 Ford 1.6. a.n. 74 ƒ 4.000.-,
Nummer een in aanhangwa- VW Origin Bus 74 ƒ 4.200.-,
gens, boottrailers, vee-paar- BMW 2002 74 ƒ 7.000.-, Ford
dentrailers, autoambulances. Capri s.d. 74 ƒ 5.800.-, PonTHEO STET B.V. duizend tiac Firebird 74 ƒ7.400.-,
nieuwe en gebr. types in voor- Chevr. Camaro 74 ƒ 6.800.-,
raad. Nu grote keus in alle Pontiac La Mans 74 ƒ 5.400.-,
soorten dichte aanhangwa- Daf Volvo 66 s.l. 76 ƒ 5.600.-,
gens (o.a. bagage) Op alle At- VW Golf S ƒ 5.600.-, VW Polo
lanta-trailers nu 10% februari- 75 ƒ 5.200.-. Merc. 280 S aut
korting. Wegens nieuwbouw 74 ƒ16.500.-, Renault R 16
nu div. types aanhangwagens 74 ƒ 2.400.-, Simca 1100 LS
en boottrailers (oa. kieltrailers 75 ƒ1.800.-, Opel Manta
tegen lage prijzen.) Alphen Spec., 73 ƒ 3.500.-, Opel
Commodore CS 73 ƒ 3.500.-,
a/d Rijn 01720
93845
Merc. 200 D 75 ƒ 9.000.-, Ford
Raamsdonkveer. 01621
4622, Heerhugowaard 02207 1.6 73 ƒ.1.600.-, Datsun
R46 Cherry 4 d.l. schade '75
18088.
ƒ 3.300.-, Lancia met schade
Autoverzekeringen W.A. pre- 75
ƒBOO.-, VW 1300 mr.
mie v.a. ƒ 250,- gespreide be- ƒ 350.-. Chevr. Coupé aut. 73
taling mog. 010 828500. R46
ƒ 3.500.-, Austin Princess 77
T.k. BUGGY classic/4 pers. ƒ 5.800.-, Audi 80 LS 73
bj.76, vr.pr. ƒ 3250,-. Tel. na ƒ1250.-, Motor Kawasaki 4
R 46 cil. 78 ƒ 4.500.-, Yamaha a.n.
18.U. 010-846175.
78 ƒ 2.400.-, enz, enz. tot
tandemasser-AANKoopje
R46
HANGWAGEN ƒ 1475,- en ziens.
aanhangwagen 2xl mtr. ALFA 1600 super 78 38.000
ƒ375,-tel. tot 6 uur 01720- km., fin mog. ƒ 10.000. Tel.
'93845.
R46 010-118371.
R46
Let op opruiming tandemas- BMW 316 77,58.000 km., als
ser-AANHANGWAGEN,
nw. fin mog. ƒ 14.000. Tel. 010
■,"■■ :
ƒ 1475,- en dichte aanhang- -118371.
R46
,wagenol62l-4155tot6uur.
km.,
77,53.000
FORD
1600
L
:
.
R46 als nw. Fin mog., 7.500. Tel.
ƒ
veeen
PAARR46
gebr.
010-118371.
DENTRAILER, en een aan200
TOYOTA
Celica
Liftback
mtr.
2 x 1
hangwagen
mog.Tel.
XT7B,
15.250.
Fin
ƒ
ƒ375.-te1.01621-4155■ R 46 010-118371.
R46
-

.

-

*

}

-

VOLVO 242 DL 78 op gas,
48.000 , km., ƒ 15.500.,, Fin
mog.Tel.olo-118371. R 46
T.k. zeer mooie CHEVROLET
Monte Carlo Landau, aug. 73,
8 cil. aut.' Prijs ƒ 4.500.- ook
ruilen. Tel. 010-267255. R 46
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R46
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■ Reisgenoten
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te koop aangeboden.

a
T.k:; VOUWWAGENS : o.a. Clubs
Conway met de mooiste keu- Chapllns, PRIVÉ HUIS. Voor
ken. Nu
nog,. winterkorting.
Geen afl. kosten. Bagage wagens en carvans ook verhuur.
Cor Olie, Noordeindseweg 48,
Berkel-Roderljs, tel. 01891
3747b.g.g.3817.
■ R6B
BIJVERDIENSTE
aanHoge
geb. voor sta-caravanbezitterslnl. Postbus 66, Hoogvliet.
'~.;"
:.;■'■..-■ R6B
■*':.
Te koop 6 pers. STACARAVAN compl. met douche, w.e.
op prachtige camping in Ouddorp (ZH). Inl. tel. 01870
2014.
R6B
Frans Schets CARAVANS, die
zou u eigenlijk gezien moeten
hebben. Charl. Lagedijk 652,
R'dam-Z.Te1.814652. . R6B
T.k. houten STA-CAR. compl.
op camp. Beekse Bergen. Pr.
ƒ 13.000,-.Tel. 010-842598. •
, R6B
-,■■■■■:
T.k.STA-CARAVAN.eenjr.
oud,' El Dorado-camping, in
Vessem. M. Neggers, Best:
04998-3691.
R6B
-V
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
POPULAIRSTE merken car.
IT, Construction, Ralley, Lotus, Roller Star, Dethleffs, Esterel, Maascar, enz. Grootste
keus vouwwag. en stacr. m.
jaarpl. Gebr. van Esveld, Pascalweg 115, R'dam-Lombardijen, tel. 010-325211. R6B
T.k. houten STACARAVAN,
m. staanplaats op Veluwe.
R6B
Tel. 010-255460.
T.k. ADRIA 380, '76, kop kk.
toiletr. koelk., kach.,. voort.,
grondz.,' weinig gebr. Prijs
n.0.t.k.Te1.01803-3112. R6B
Massieve houten RED CEDAR
stacaravans model 1980, houten vloer en schuin houten
dak met groene singels. Bij
ons kunt uw caravan zien bouwen. Winterkorting. Caravanbouw Mobilheim BV, Klapwijkselaantje 7, Pijnacker.
Tel. 01891-2157., b.g.g. 010
211561. : v
R6B
Uw kampeerauto of motorhome VERHUREN? Bel dan Arcalo Ridderkerk 8.V., 01804
.-■■-. v
'
26565."'
R6B
T.k. STACARAVAN merk
Temperton, voll. ingericht.
Vr.pr. ƒ4500,-. Ter. 010
771361.
R6B
-

-

-i

-

"

-

-

:

-

,

STACARAVANS model 1980

-

-

-

gezelligheid en relax. Waar 6
dames u ontvangen op een
prettige sfeer. Tevens gastvrouw gevraagd intern. Antoon-der Kinderlaan 2, Den
. R7B
Bosch 073-140177.
SILVIA lief, slank en blond.
Vanaf 13.00 u. tot 22.00 u. Tel.
010-665275.
R7B
Bij Joke privé CLUB i.d. films,
drankje, schuimbad en nu ook
solarium en dan natuurlijk relaxen met Joke, Tina, Isabel
en nog een Isabel. Geopend
van .11.00-23.00 uur. Zat. en
zon. van 13.00-23.00 uur. Nw.
Binnenweg 361 b, 1 e etage.'.'
NINA 21, si. en bl. ma./vr.
10-16 u., en 19-22 u., za.
11-17U.010-259244. R7B
NIEUW! Sexmass. v.a\ f.50.-.
Bij Monique event. \ drankje
douche aanw.'V. 12 t. 10 u.
Zond. gesl. S.m. mog. Tel. 010
■■
R7B
-523462.
y
-

Leuk rood MEISJE voor ontspanning met heren, echtp. of
dames. Assistente gevr. 010
. R7B
777795. :
ECHTP.'ontv. dames, heren
tegen - kleine vergoeding.
Meisje gevr. 010 777795.
R7B
Klein jong MEISJE komt aan
huis tegen zeer red. vergoeding. 010 769935. Assistente
gevr.; . ";.
R7B
;
ENSCHEDE, Club Aphrodite
vraagt enkele gastvr. Reiskostenverg. bij soll., inwon, mog.,
weekends vrij. Walstr. 3, tel.
053-324838.
R7B
THEA sext met fijne variaties,
heeft ongekende relax mog.
'11-5 uur. 010-777961.
R7B
-

■■

-

-

zkt. tijdelijke bijverdienste in
romantische sfeer. 033
•
13293.
R7B
UTRECHT, lieve j.dames zoeken tijd. bijverdienste in rom.
privésfeer.o3o-310866. R7B
Nieuw, privé, JENNY, 27 jr.,
lang bl. haar, prima figuur
ontv. u ma. t/m vr. 12-22 uur.
G. buitenlanders, 010
R7B
661921.
-

-

Omg. GORKUM An 35, bl. Via
078 153671. Komt ook bij u
aan huis.
■ .
R7B
-

ANNET privé of bij u thuis.
Ook weekends. 010 -129849.
:/

'

.-

■■

:

;

-,R7B

Nieuw, CATHY, van 11 tot 16
uur. 010-863615.
R7B
Buro ELMARO v.h. La Femme
excl. privéadressen voor al uw
wensen. 010-509383. ■ R7B
RIANNE, bemiddelingsburo,
2e Hambakendreef 111, Den
Bosch. Te1.073-410118.R78
Jong, blond, knap, sexy
STOEIPOESJEI Heerlijk figuur verwent u op onvergete-

lijke wijze. Bergweg 293a,
12.00-19.00 u.OlO-668332.
.-,-•
R7B
vrouw
verwent
jonge
KNAPPE
u op privéadres. Tel. 078
:
172479.R7B
"

-

•-.

KONTAKBURO

Gelderland.

Uitsluitend
privé-adressen.
Te 1.08350-3152. .
R7B
,

DOMA 8 is uit, S.M. magazine.

1nt.070-601823.

■■-■

R7B

•

-.

samenwo- Voor
een ESCORT of een pri-

sex:

'■■

'

.....in——il

:'

zonder
ning, huwelijk,
winstbejag enz. Vraag gratis
brochure! KONTAKT-CENTRALE, Postbox 458, Den
R76
Bosch.
J.MAN
34
bez.
v.
jaar in
Mod.
woning zoekt kennism. met j.
vrouw. Omg. R'dam. Brief m.
foto en event. tel. nr.' o. nr.
D53217bur.v.d.b1. ■
R7B
J. ZAKENMAN 32 j., gen., zkt.'
intell. •.'■. hartstochtel.
geh.
gesch. vriendin. Abs. discr.
Br.o.nr.D 53264 bur.v.d.bl. •
R76

Ecléri^RÖc

..

-

a ma

''

-

-'-.

naar.

VJP.'s Private Club
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„La Fleur"
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AMERSFOORT, jonge dame

Breek er een stussen uit en
ontspan; jezelf eens! MASSEUR, tel. 070-466269. R7B
Sur. J.MAN, 23 jr., verw. heren
tegen vergoeding. Van 10.00
t0t23.00 uur. 010-778035. .
;■■■■'■
R7B
en
heBOYS
ontv.
bez.
Jonge
ren privé en esc. Ook wend,
tev. films. 010-673486. R7B
Knap MEISJE geeft massage
en relax. Strikt privé. 010■-.
776958.-.
R7B
Alblasserdam, {VERPLEEGSTER, 32 jr.; via Buro RidderR7B
kerk, 01804-25303.
Nieuw, LINDA ontv. u privé bij
haar thuis. Vele mogelijkhe-R7B
den. 010-255230.
Leuk jong MEISJE, 18 jr., bezoekt aan ' huis tegen red.
R7B
verg. 010-771544.
Alblasserdam, LERARES 37
jr., via buro Ridderkerk, 01804
.
-25303. ■:
R7B
Onderdanige DAME ontvangt
dom. heren na 12 uur op afspraak. 070-601822.
R7B
Nw. privé LIA, 30 jr. voor nette
J.MAN 26 jr met eigen bedr., heren. V. m.t.vr. v. 10 t. 5 u.
fin. onafh., goed postuur, on- 010-521929. G.buitenl. ■ R7B
geh. z.k.m. j. dame v. 20 t/m MIDDELBURG. Heren ook zin
30 jr. v. ser. rel. Br. o. nr. waar
ik zin in heb? Indische
D 53282 bur. v.d.bl.
R76 SARITA.OIIBO-13593 R7B

Kennismaking,'

+

-

!

VLAAMSE HEER, 42 j.groot,
niet vrij, zoekt beschaafde dame (25 tot 40 j. uit N.-Brabant
of Limburg) om samen verlof
door te brengen in Spanje
(maand maart). Interesse voor
vreemde talen gewenst. Diskretie verz. Geen agentshap.
Schr. Havas. Carnotstr. 3, ■ Zomerhuizen
B-2000 Antwerpen, ref. 4704 te koop aangeboden
die doorgeeft.
R7l
T.k.een compl. VAK.HUISJE,,
het ge.h. jaar toegankelijk bij'
M Vakantie buitenland
Doorn. Vr.pr ƒ 12.000.- Tel.
ALPEN, zonnig chalet bij Sa- 010-740023.
R69
moëns(Fr.) en Montana(Zw.).
Winter en zomer. Tel. 015
DIVERSE TIPS
134216.
R67
Te huur in- zonnig WALLIS ■ Erkende huweiijks(Zw) prachtig chalet met.
uniek uitzicht voor max. 6 of buro's i«ttflÉHßSi
12 pers. voor uw wintersportPaas- of zomervakantie. Inl. 's Uw PARTNER wacht bij de
avonds na 7 uur 010 343736. grootste organisatie voor huR67 welijks- en . relatiebemiddeling: Stichting Trait-d'Union,
BUSREIZEN. 9- en 10-daagse samenwerkend met de stichreizen naar Karinthie en Salz- ting partnercentrum. Toekammergut met volledige ver- spassing van de modernste
zorging in prima hotels. Ex- methoden. Vraagt u eens ons
cursies en verzekering inbe- kosteloze boekje „Wie zoekt
grepen. Vanaf ƒ 485.- OKLi- wie?". Hoofdadm.: Postbus
nes, Tilburglaan 26, Den 300, Ede. Tel.: 08380-14192
Bosch. Tel. 073-145731. R67 en 13000. Rotterdam: Con38b. , Tel.:
Bung.
app. in Frankrijk radstraat
(kust bergen), Zwitserland, 010-121120. Erkend door de
R77
Engeland en Wales, Duits- R.V.T.
land, België, Luxemburg en
Oostenrijk. • Gids: INTER- ■ Huwelijk en
kennismaking
EUROPE. Beemster. Tel.:
02999-444 of 567.
R67
Zoekt U een partner? Veel invliegreizen
VOORDELIGE
en
naar de U.S.A. en Canada, ho- geschrev. dam. heren in alle leeft., ook met hogere of
telcoupons, verhuur apparteopl. Bur. "SUCCES"
menten, ' autohuur,.': rondrei- acad.
010-776787
R76

FORD TAUNUS T '74, in prima
st, geen roest, ƒ 1850. 010
370979.
R46
SIMCA 1301 S, t.'75. in goed.
cond., 1e eig., geen roest,
ƒ 1450.010-370979.
R46
PEUGEOT 204 Break, t.'73,
prima auto, ƒ 1500. 010
370979. :
R46
600,
'75,
als 2e auto
FIAT
gebr., 1 eig.; ƒ 1450. 010
370979.
R46
SIMCA 1100 LS, t.'74, 5 drs.,
nw. uitlaat, ƒ 1450. 010
370979.
R46
FORD Escort combi, t' 73, prima auto, 3 drs., nw. band.,
R46
ƒ 1450.010-370979.
100 BESTELAUTO'S, piek
ups, combi's, pers.busjes, luxe bestel v.a. ƒ 1250 tot
ƒ 12.000. Gar. Rysenhout, lid
Bovag, Bennebroekerweg 17,
Rysenhout bij Aalsmeer. Tel.
02977-24229.
R46
120 DAF'S 33-44-46-55-66 en
Volvo 66-343 v.a. ƒ 350 tot
ƒ 11.750. Bijna alle typen en
kleuren. Gar. Oud Zuid, lid zen, camperverhuur etc.
Bovag. Bennebroekerweg 15, Raadpleeg eerst de SpeciaRijsenhout bij Aalsmeer. Tel. list:. 077..-. 27041. A.N.V.R.
02977 24229. Geen parkeer- Reisbureau Vonk, Witheren•
.
problemen.
R46 straat2l,Venlo.
R67
Zeer mooie BMW 525, eind FLORIDA, vakanties tegen
'77, ANWB-gekeurd, met Spanjeprijzen. Bel A.N.V.R.
LPG, f 16.950.010-650815. Reisbureau Vonk voor linllch. ■■■ ■ .■.;■- ..■..
r R46 Sngen/folders. Tel. 077
R67
DATSUN Cherry 100A, bj. '75. 27041.
T.e.a.b. Tel. 078 -158162. Na LuinoLAGO-MAGGIORE
17u. ■■■■•;■•-' ■■~■■■■ . R46 T.h. sunclass-bung. vrij voor
2e Auto mooie gave MINI 5/7, na 16/8.078-125695 of
1000, bj. "75, zonder gebre- 123007..
_■■-■■■ R 67
ken, 51.000 km., ƒ 2.350.010
Beterebuitenlandse VAKAN650815. :
R46 TIE-WONINGEN. Van 28 juni
8MW2500, autom., kl. blauw,. 12 juli 1980 hebben wij nog 30
i.g.st. Vr.pr. ƒ 3500. Tel. 010 mod. vakantiewoningen (3-8
:
858715.
R46 pers.) vrij in Oostenrijk,.Zwitserland en Luxemburg tegen
Weg. sterfgeval FIAT 127, zeer aantrekkelijke ; prijzen.
naar
keuze, (Oost. ook 26.7-9.8). Géén
nieuw te lev., kl.
ƒ 1.000. onder nw.pr. Tel. 010 wachttijd. Vraag ons vakantie-200545.
R46 woningenboek 1980
VrijeVlekkeloze SIMCA 1100 GLS, data-lijst.: Eerste Ned.' Autobj. '75, altijd binnen gestaan, toerismebureau "I.T.'V ZwaR46 luwlaan 4, Bergschenhoek.
ƒ 2.450.010-650815.
Tel. 010 147692 & 01892
Als 1% van onze lezers op
R67
3318.
uw TIP' reageert.:., dan ■ zit
uw ■: brievenbus • verstopt, RICCIONE. gr. badpl. bij Rimini-lt., 200 voordelige vak.
staat uw' telefoon i roodgloeiend en moet de politie won. Korting: t. 21 juni en na
het verkeer voor. uw deur 30 aug. 70%, 1.12 juli en na 16
regelen... Probeer het eens:; aug. 40%. Reisb. Adria Holiday, 085- 332502. ■•.■..-.
R67
Bel 010-11.92.00
-

■ Caravans

---

véadr., „Buro: Eliane". Tev.
gastvr. gevr. 010-120951.

R7B
BURO NOORD voor net iets
betere adressen. Ook ruime
keus voor een dame thuis.Vele mog. Met spoed gevr., jonge charm. gastvr 010"■•>•■-.
R7B
654528.
De beste sauna en massage,
waar? SAUNA France ƒ 50.-.
Man en vrouw. Schiedamse
Singel 137, open 11—23 u.
'
R7B
-

en relax in privé
Heren, kom bij BERT. Privé, LIFÈSHOW
sfeer, huisbar aanw., tv. div.
lekker,
wel
niet duur." Bel. v. voor echtp. 010-774319. R7B
afspr. 010-845662.
R76
18 jr. willen geJ. ZAKENMAN met bedrijven RON, ER WINspelen.
durfd met U
Uitsl. Hedoor Ned.
België zoekt, ren.'o7o
649337. Escort.
weg. teleurst. meisje of gezin
■ '-•■■-■■.;•■■■ R7B
die hij evt. fin. kan ondersteu- mog. .
nen. Ook als je een donkere M'burg, de echte blonde BRIhuidski. hebt kan je reageren. GITTE is er, weer, vol nwe.
Br. met foto en evt. tel. nr. heb- energie, nog mooier als tevoben f voorrang. ; Br.. o.nr. ren, alle relax mog.heden.
'R76 Tel.ollBo-11706. •■-;. R7B
D 53280 br. v.d.bl.
-
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Fern a's Seco n d Home
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Vlissingen

Snel per
telefoon
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Nieuw!

Den Bosch
geopend
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T.k. FIAT Ritmo 65 CL. 8 mnd.
oud, 4.000 km, i.st.v.nw.; met
div. acces. Pr. ƒ 11.000,-.Tel.
R 46
078-155209.

Te huur luxe MOTORHOMES
2-6 pers. Vraag onze folder.
Tel. 01736 6548,b.g.g. 4994.
*■:■■•/.-.. ■:■...
R72
.

.

TRIUMPH Spitfire 1500 half
'75, rood, zomer en winterkap
ƒ 6.450,- 010 669617.- R 46
Van part. OPEL Record 2000
S, 5 drs. stationcar, mei '79
6.000 km. pr. ƒ 17.500,- tel.
R46
010-859629.
RENAULT 4 L eind '76,61.000
km. vr.pr. ƒ 4.000,- tel. 010
376094.
R46
AMC PACER DL T'76, i.pr.st.
153306, Loƒ5750,- 010
: R46
rentzl.SOaS'-dam.
T.k. OPEL Berlina 2000. '76,
pr. f7.000,-. Tel. 010
854231.
R46
SIMCA 1005 LS, bj. '77, km.st.

If

:
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-

■

i monde. Tel. 010

'<

'

American Automart, Benedenrijweg 309, IJssel828055, na 17 uur 384354.
R46
r

«'

My Fait Lady

'•

Te huur VW-BUSJES voor vakantie. Hencorn, Riederlaan
7bR'dam 010 -198179. R72
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AT DISCOUNT PRICES!
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■ Kampeerauto's

'"-'
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.

New Chevrolets

-

R7B
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te koop aangeboden

D5328S bur.v.d.bl.

PRIVÉ kn. j. vrouw verw. u op

Dordt
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j ■ Personenauto's
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heer,van.niveau? Geen
bed.' uit discr. Br.o.nr.

Door geh. het land meisjes a. de manier zoals u dat wilt
huis, div. type's; v.a. 19 jr. Via Films aanw. Tel. 010-262087.
•
R7B
de escort v.-: „MODERN
KONTAKT'V 05750-18259 of Geheel NIEUW van opzet, Jo03404-13552.
R7B ke en Mary, div. mog. ook aan
Tel
Binnen e. half uur e. meisje a. huis : omg.'Arnhem,
■■-■■
R7B
huis, v.a. 23 jr., via MODERN 085-2183U. ■
KONTAKT, 010-550866. R7B BEKENDMAKING
openingT
Nieuw MAK en Martin, 20 jr. Heeft u speciale wensen, wilt
iets aparts wat
All.' vA heren v. 11-24 uur. u eens echts
andere; u nog niet hebben
'
010-865051 .Prvié.
R7B kunnen
bieden. Bezoek dan
PRIVEHUIS t.h. Centr. R'dam. onze exclusievefarm zeer disvoor jonge vrouw of man. Inl. creet. Tel. 040-814383. R7B
tussen 5 en 8 u. 010-348809. '
ONTSPANNINGS.■/,:■■■ :-:■■■' R7B Nieuw!
■.*--•■■:• :
MASS. ' ■ relax, ook voor
ECHTP. v. life show of trio. ouderen. Ma. t/m vr., 13-21 u
Ook voor dames. Komen ook
::V;
R7B
aan huis. Tel. 010-665275.
BEELDSCH.
meisje verw. ~ü
■■■-...
R7B
langdurig privé. Nw.BinnenPRIVÉ Den Haag, 070-255415 weg 399a. Tel. 010-256483.
t/m
van
Vrijdag
van Dinsdag
____________R7B
12-17uur.
R7B
PRIVÉ! Voor al u pret bij Ria in
Dag. geopend vanaf 16.00 uur, weekend gesloten,
Math.laan 302 R'dam-Soc Cant. Inl. 010 775550. . Rood, blond, bruin en zwart, bed, vlsl., bl. 35 jr. trio mog,
:
'■, ; ■ .'■'' .". T
■■.■-.■ ■' ;:; ,■.-■ ■
R7B wachten op u in BABYLON Nw.Binnenweg 399
t/m.
.■•,,..■
met smart, Wolphaertsbocht d0.12-19. .
R7B
: R7B
Altijd nieuw, altijd anders. Met relaties
323, R'dam-Z.
JANNY 19 jr, lief en sexy, verWaar doet ze het van? Ver- went u graag. R'dam-Z ma-vr.
dient geld als water, en toch 10tot 23 U. 010-840737. R7B
Voor een gezellig borreluur. Non-stop open van nog zo jong! Ook voor u heb14—03 uur. 's-Gravendijkwal 92, R'dam, 010
ben wij plaats als gastvr. in on- WILLEKE 22 jr, mollige sexpoès, verwent u eindeloos.
364076. ;
R7B ze sfeervolle club erv. niet ver- R'dam-Z,
ma-vr. 10-23 uur
eist, gehuwd geen bezw,
uur.
za.
10-17
010-840567.
RUBBERLADY
met
veelverz.
VIPS
Inl.
PRIVA28 j.
discr.
LINDA 36 j. Silvia 20 j. Jonge
-■■■•
R7B
ass. gevr. 070 546459. R7B zijdige rubber interesse, zoals TE Club, 's-Gravendijkwal 92,
rubber nursing,. wil haar of 010-364076.
R7B Privé GINA alleen 23 jr. bsL
HELGA weer terug/mollig m. hem ontvangen in haar nieugeen haastwerk. Komt ook
gr. boezem. Dag. v. 11-17 u. we bizarre rubber huis. Geen Arnhem "MAISON CAROLA" thuis. Tel. 070-890827. R7B
085-813343.
Ass.
gevraagd
Draai goede nr. 070 653198. hard SM 010-770697.
R7B voor deavonduren.
R7B PRIVÉ huis. DSB Discretie
•■•-■•■•.■.
R7B
SANDRA,
Privé
Spanking, tra- service en begrip, geopend
Dordt Privé
Amersfoort PETRA,. Privé,
12-23 uur. Weimarstr.
bandage van
14.00-22.00 u., woensdag ge- MAISON MAIKE simply vestie, u.eurolagnie,
419, 070-649069. Zat. van
ma/zo.
11-24
Schieweg
sloten, 033-752959.
R7B the best. 078 136868.
12-18uur.
R7B
. R7B
c,
'
■; -. R7B 232 010-674189.
nw. BARBARA ont. u privé bij ;:--.■:■■
onze dames komen
HEREN,
Nieuw
leuke
in
Vlissingen,
haar thuis. 010
364750. BURO AMOR heeft vele uitbij u thuis. 010-701202. Da10-22 u.. tev. ass. gevr. R7B stekende privé-adressen v.a. vrouw 35 jr. via Buro ZEE- mesgevr.
:
:
■■. R7B
LANDOIIB4-66263.
R7B
PAUL (Ind.) v. alle relaxen, 19 jr. Ook v. een dame thuis.
MARISKA,
Bern.bureau
PapeIndische
rePRIVÉ,
massage,
ook SM evt. bij u thuis, 010- Hele weekend open 010
Tiel.
steeg
70
Tel.
laxen,
schuimbad
zo.
.m.
■-.'
■
•■
■.■■
327461.•:-■-■
R7B
653640. Ass. gevr. ',/,
R7B
i
Tev. kunnen wij
11-24 Schieweg 232c, Rotter- 03440-18840.
inschrijven. R7B
relax mèt 23 j.boy/, dam.
R7B gastvrouwen
Leuke gastvrouwen ARNHEM,
en
aanw.
Tel. 085
nwe
film
Capelle
sexpoes 19
leer
leuke
Seksboetiek
STIELTJESaanwezig in
426039. ■•.■-■-.;■•■■■■•-■■-.■:■.-R7B PLEIN garandeert elke week ong. voor alles in via bureau
010-509055.
TAMARA ontvangt u privé een | nieuw < filmprogramma. APHRODITE
,
01180-36309.
R7B Verkoop en verhuur van films Charm. dames gevraagd. R7B
en videobanden. Verder alles Capelle ga eens bij lief sexWIM leuke blonde jongen ont- op seksgebied, zoals bladen, katje 21 j. ongeremd genieten
vangt u privé, all. v. heren. 010 protheses, lingerie, lederen via APHRODITE 010-509055.
■"'-■
-865921.
R7B kleding enz. Vrijdags tot 9 uur Charm.dames gevraagd. R7B
Hinthamereinde 40. 's SEX 2000 bekend om MAS- geopend. Seksboetiek StieltBureau APHRODITE heeft
Hertogenbosch, tel. 073 TURBATIE, vibrator en lesbi- jesplein 14.Tel. 010-848312. tientallen
excl. adressen van
'
:-131942.
R7B sche show. Altijd nieuwe ..■
■■•:-,'' •.•■■■ .R7B
eersteklas gastvr. v.a. 18 jr.
ZWOLLE voor een rustige re- films, entree nog ' steeds Voor een lief meisje a. huis 010-509055 tev. damesgevr.
Charmante gastvrou- v.a. 19 jr. belt u-MODERN
lax. Bel Marga voor ml. 05200 ƒ 12,50.
R7B
5 010-550866 of
wen
voor bijna al uw
aanwezig
-10808.
R7B wensen, ook meesteres
HOSTESS-SERV-Go-Go
aan- KONTAKT.>.
03404-13552/
R7B zoekt voor omg. Arnhem en
CLUB SEX INN voor een ge- wezig. Van 11 tot 23 uur. Zat.
R'dam
charm.
dames.
zellig borreluurtje redelijke tot 17 u. Oranjeboomstraat
Utrecht
R7B
R7B 3 lieve vriendinnen ver- 010-766918.
prijzen, leuke meisjes, club 287, R'dam.
sex-lnn voor discreet relaxen,
ELDORADO,
Sauna
. in
wennen
Only
u
romantifor
LESBISCH meisje eventueel
mèn, Hogezand 90, Den
goede films en striptease. met vriendin voor echtparen sche
sfeer.
030
Westzeedijk 74a, geopend of triosex, escord mogelijk. 311195. Tev. ass. gevr. ■ Haag. 070-460037.
R7B
,
vanaf 4 uur. ■
R7B Tel. 070 605135. Uiterst disR7B R'dam heerlijke vrouw, 30 jr.
VLISSINGEN, 01184 13523, kreet.
R7B Nieuw THAISE bodymassage ong. voor alles in excl. via
privé relaxen, dagelijks Verk. DEN HAAG. José, sexy tee- gegeven door Thaise scho- APHRODITE 010
509055.
.
Qüakkelaarstr.4.
R7B nermeisje. Yvon volslank. Do- nen. Nieuw Zuid-Amerikaans Charm. dames gevraagd. R7B
Nieuw, privé KARIN, van reen slank, tevens meisjes meisje aanw. Verder Suri- ANNEKE jong 21 met vrien13.00 tot 21.00 uur. Tel. 078 voor S.M. en travestie. Niveau naamse en Hollandse meisjes din, komt ook bij u thuis, zat.
'
155391.
discretie
R7B en
verzekerd. die u verwennen met Griekse, open 070-893520.
R7B
R7B Franse mass. lesbische show,
CLUB SEX INN met zn onge- 607674. Tot ziens.
RALPH,
Nieuw
19
voor
alle
retravestie.
Tel.
dwongen sfeer, een van de Nieuw jonge BOY's 18 en 23 j. triosex,
laxen, evt. bij u thuis 010
070-851987.
Cheriziens,
Tot
R'dam,
ontv.
en
gezelligste clubs' in
bezoeken heren privé
R7B
da. .
R7B 693640.
club Sex-lnn met charmante ookw-kends. 010-622192. \
■••
gastvrouwen, nieuwe films en
.;■' ~■■■■■■<
R7B Jonge vurige SEXPOESJES Financieringen en
'n goede striptease. Westzeevinden alles geweldig. Es- ■
hypotheken....
.1, ;.•
dijk 174a. ■ Geopend vanaf 4
doornstr. 182.070-605782.
'
uur. •■-■'■■ ■■:
■
R7B
Blondje en haar ItaliaanATTENTIE, leuk all-in. Pr. bij se vriendin 22 j. knap en Privé SEXMASSEUSE ELLES.
Joyce, prettig Intiem op zn sexy echt uw geld 010-777514.
R7B
Frans zonder taboes. Za. ook waard. Trio Film en Bad Bij Buro JOSÉ kiest u uit foto10-6 u.. 010-770327.
R7B ook mog. Tel. 01184
boeken. Daarna kunt u zelf zo
Uw charm. ANNEKE ontv. u 67436.
R7B vaak u wilt met uw favoriet 3 Persoonlijke leningen.'
48 x ƒ 120.netjes en discr. in haar rokontakt opnemen. Dames ge- ƒ 4.000.60 x ƒ 175.mant. en sfeerv. flat i.h. C. v. Lief en geduldig dat is JOSÉ vraagd. 010-115227.
R7B ƒ 7.000.96 x ƒ 215.ƒ12.000.
R'd. V. ma. t/m zat. 11-22 u.; privé, Heer Franken str. 50b, v. RELAXEN
in
privé-sfeer, ƒ22.500.96, ƒ 392.
zond. v. 12-19 u., tel. 010 11 tot 17 u. Einde Bergweg.
.
085-647620.
R7B
364089.
R7B
R7B
2e hypotheken
SONJA voor massage. Ma. tot ƒ15.000.SEXFILMS 3 x 60 m.. ƒ 50.- CATJA. Duits type, 19 jr., vrij. 11-17 u. Tel. 010
vanaf ƒ 170.cat.J. Bakker, Postbus beeldsch.
vanaf ƒ 270.ƒ25.000.Orajneboomstr. 377894.
R7B
1073,
Enschede,
giro 34a. G. overburen, m-vr. 11-6.
ƒ30.000.- . ! vanaf ƒ 321.2733158.
■..,-:■-■■ R7B Nieuw: MARCEL, privé en aan ƒ 50.000.- . . . vanaf ƒ 602.RBl ■.-:■
huis, alleen heren. 010
een
Voor
eerlijk, betrouwbaar Goed lopende club zkt. GAST- 154273.
Continu-kredietén
R7B
-■-;.■
adres,
Buro
Ridderkerk. VROUWEN, hoge verdiensten
ƒlO.OOO.GASTVROUWEN gevr. Hoge ƒ15.000.- . . vanaf ƒ 120.Discr. verz. 01804
25303. mog. 010 364893 na 16 u.
vanaf ƒ 180.mogelijk. Club
verdiensten
Dames gevraagd. '
R7B
'
ƒ20.000.'■; R7B Cupido, Noordsingel
vanaf ƒ 220.61,
Zonder taboes div. heerlijke Privé LINDA
ƒ25.000.- . . vanaf ƒ 270.-:
R7B
Sonja spec. v. R'dam. ■■".•
SEXMASSAGES voor ƒ 75.-. grandioze triosex, ook apart.
Geen taxatiekosten en
MAURICE. Transsex jongen,
Za. ook 10-6u. 010 770327. 010-864632.
afsluitprov.
R7B super vrouwelijk. Uitsl. heren.
■
R7B
v.a. 8,9%
1e
Hypotheek
g
uur.
070
Nieuw in KAPEL-AVEZAATH Van. 10 tot 16
Uw
intermediair.'
:
■■■
R7B
privé relaxen van 10 tot 24 u. 604139.
Tel.: 03448-1878.
Smets
R7B MODERN KONTAKT. AmsterSOPHIE en haar nieuwe as- dam voor een goed privé
Money Shops
Zeer luxe privéhuis met sistente Rosa ontvangen U adres, ook escort, v.a. ƒ 25,—,
beschaafde
gastvrou- hartelijk.ollBo-11048. R7B 020 -107061, geop. v. 10-21 u. Pleinweg 238d, Rotterdam
wen in
R7B
010-860733
HUISVR. Indisch type, 31 jr.,
verwe. u bij haar thuis, Lief MODERN KONTAKT Zutphen Lid Ned. Ver. Fin. Adviseurs
voor ouderen, ma. t/m vr. v. privé adressen op niveau ook
's-Avonds na 19.00 uur
.
■; tel. 020-995534.
R79
10-17 uur. 010-768516. R7g v. excort, keuze d.m.v. foto's
Privé bij jong MEISJE van ma. v.a. ƒ 25,—. Geop. v. 10-21 u,
05750-18259. Gastvr. gevr.
t/m vrij. v. 10—15 uur en van
■ '■■ R7B Rs£/« **T| || [• il»?
Tel. 073-141031.
R7B 20-24 uur. 070-460150. R7B SIG. ROS, Hoef kade 1320
i
MAISON CENT SEPT, Sade's
LIEF jong meisje verwent u bij droompaleis, uitsl. s.m. 070 D.H., tel. 070 802027 v.e.g.
privé adr. d.m.v. foto's v.a.
haar thuis op lieftallige wijze. 601822, na 12.00 u.
R7B
ƒ25,-. Fit. S'dam. 010
Ik neem de tijd voor u. Geop.
CLUB DOMA vrij.av. live 159127. Fil. Tilburg 013
12 tot 23 u< Heemraadsstr. S.M.
shows. Inl. lidschap, na 12.00 420174.'■■.■■' ■■'
R7B SCHULDEN? Dan is dëlfege14b, Rotterdam. :
R7B u.
070-601823.
R7B MODERN KONTAKT Ridder- ling en concentratie daarvan
opéén punt ook voor u de juisRENATE Nijmegen, betrouwkerk v. adressen in de privé te oplossing. Wendt u zich,
Venus
baar en discreet, tel. 080
sfeer, v. 19-55jr., keuze d.m.v. zoals sinds 1957 vele duizen447542.
R7B Met Antoinet, Anita en foto's
bem. v.a. ƒ 25. Geop. v. den vóór u deden, tot het AdMonique v. film en relax.
VOLSLANKE dame v. ma t/m Nwe Binnenweg 361 (in- 10-21 uur.lnf. 01804-23034. viesbureau voor Middenstand
R7B en particulieren BV, Kon. Env
vr. v. 12-18 u. Privé 010
R7B ■..'..,..gang winkel).
734887.
R7B
MODERN KONTAKT Wester- malaan 18 te Bussurn, tel.
EINDELIJK gevonden, lief, voort v. de betere privéadres- 02159 16903. Geen voorberelax. Prettig en oisc.
hlm
eerlijk discreet en niet gezien
' . R79
ledere week de nste films met worden.* rond enige parkeer- sen, v.a. ƒ 25,— d.m.v. foto's handelingskosten.
8456 geop. v.
gratis stripshow
drankje problemen, tussen Utrecht, 08303
die u wordt aangeb. door één Gouda, R'dam en Den Haag. 10.30-20.30 Gastvr. gevr. R7B
van onze leuke meisjes. Zaag- U belt 01828 6791 en hoort Gastvr. gevr. v. thuisontv., esmolendrift 16,010-665759.
MODERN. KONTAKT,
.
alles.
R7B cort,
■■■
;R7B
01827
2100
of 03404
:■• -r:
TANJA, 22 jr., Miranda, 21 jr., 13552 of 08303-8456.
R7B Laag tarief voor ambtenaren
LIEVE bruine schat ontvangt u jong, lief en sexy. Ook voor
privé aan huis, van 1 uur tot 8 triosex, ma. t/m vr. 10—18 u. Parttime baan. Speciaal v. de en gelijkwaardige beroepen.
uur's avonds. 010-865228.. Tel.olo-328092.
R7B avond d.m.v. thuisontv. of es- Binnen 1 uur geregeld. Onze
.
corte van MODERN KONR7B
persoonlijke; leningen worDen Haag, 3 lieve jonge top- TAKT, liefst Rotterdam e.o. den gratis thuis bezorgd.
less MEISJES 18, 19 en 22 Tel. 010-550866.
R7B ƒ '1.000 ='24 x ƒ 50
jaar, ontvangen u graag 070
KONTAKT,
MODERN
Zeist
36 x ƒ ' 55
v. ƒ -1.500
:
,
905179.
■
R7B excl.
36 x ƒ 110
privéadressen. Grote ƒ 3.000
s.m.
roept slaven sort. keuze d.m.v. foto's. ƒ 6.000
S.M. BABS,
60 X ƒ-151
Tropisch Privé
op, slaven aanwezig, traves- Geop. v. 10-21 u. Bern. v.a. ƒ 9.000» 72 X ƒ 195
tie, bandage, nursing etc. be- ƒ25. Inf. 03404
13552 p.s. ƒ 15.000
84 X ƒ 287
3 jonge . knappe sexy handeling
na - tel. afspraak, Ook escort.
.
240 X ƒ 223
R7B ƒ 20.000
meisjes verw. u op alle 070-458205.
R7B
240 X ƒ 435
ƒ 40.000
mogelijkh. 078 -134658.
Clubßianca
■f-75.000 360 X ƒ 845
R7B S.M. RUIMTE. Te huur aange360 X ƒ 1127
boden tussen 21.00-4.00 uur. Prachtige meiden. Veel ƒlOO.OOO
DIANA, jong en aantrekkelijk, 1n1.070-458205.
R7B shows en films: Maas- 240/360 mnd zijn 2e en 3e
verwend u op onverg. wijze,
R'dam;
'21,
hypotheken.: Bij ons geen
HAAG, 070 466540. haven
ookSM 030-891451.
R7B DEN
Sonja, mollig, 38 jr., en Paula Spoed. Ass. gevr., tel. taxatiekosten afsluitprovisie
849544.
R7B of dergelijke kosten.
Nieuw. PRIVÉ Ind. meisjes en slank, 22 jr. Ma. t/m vrij. van
■
v
Hol. Simona. Ma-Vr. 11-23. za. 10tot16u.
R7B MODERN KONTAKT. Schie1ehypotheken v.a. 9%
R7B MONA Lisa,
11-18.00010-865614.
spoed, assisten- dam v. privéadressen, div. Continu-Kredieten als2e hyONTSPANNINGSMASSAGE tes gevr. Geen. topless. Tel. leeft., bem. v.a. ƒ 25. Keuze potheekalleen rente, afl.'naar
R7B d.m.v.. foto's v.-inl.'olo
keuze.
ƒ 50. Topless 13.00-22.00 u. 010-253248.
010-143875. Juff.Huizinga. Bern. Buro „DE VELUWE", 159127 p.s. geop. v. 10-21...R7Bi
ƒ 15.000,-vanaf ƒ 141,'.■■■■•.■
--R7B het juiste adres voor discrete,
ƒ 25.000,- vanaf ƒ 235,ZUID-AM. 20 jr. verwent u
ƒ 30.000,-vanaf ƒ282,Privé-huis "ROODKAPJE", exclusieve. contactadressen.
discr. ook bij u thuis via Kla; ƒ 50.000,- vanaf ƒ 470.< 08385';
Veenendaal.
tel.
met
relaxen
jonge Z-Am. 14360. Jan Roeckplantsoen verblad 01830-24751. R7B
Voorschotbank
meisjes in div. relaxkamers, 16, één hoog. Tevens kunnen
of bij U
o.a.':spiegelkamer • +._ sola- wij weer gastvr. inschr. R7B NWE. MEISJES privé
Klaverblad,
Crefinass b.v.
thuis
via
Buro
rium. Alles is mog., Spec. Fr.
01830-24751.
Hortensiastraat
44-46
R7B
ANOUSCHKA,
22,
Den
Haag.
Bel
01184
-13231
Massage.
Oud-Beijerland
■••■■ .■: .
■
beeldschone
blonv.
langharige
BURO :( KLAVERBLAD
R7B
met groene ogen. Ze besch. meisjes, discr. en geen
dine
D'amour,
relax,
MAISON
privé
heeft gr. B. en L.8.!! Privé 070 haast. 01830 24751.
R7B
zonder taboes met de char- -648725.
■
■
R7B Capelle mooi slank meisje 24
mantste gastvrouwen:; met
Inlichtingen ook 's avonds
R 79
spec.teit trio. Van ma. t/m do. Nieuw, DAISY, Laura en Mar- jr. ong. het absolute einde via en in het weekend
tot 2.00 uur, vr. t/m zo. tot 4.00 jolein,' ■ videofilms, Franse APHRODITE, 010 -.509055.
uur. Tel. 01184-17587. R7B massage, 070-890737. R7B Charm. dames gevraagd. R7B

Wij organiseren nu bok voor Lieve gastvr., showsi'video (ook op kamer) en geR7B
Hoogvliet e.o. iedere woens- zelligheid. Havenstr. 139,'Ass. gevr. 253248.
dag ONTMOETINGS-AVONDEN voor alleenst. Inl. Wapen
v. Hoogvliet,.Wilhelm Tellplaats42,olo-161505. R76
voor uw gezelligheid en plezier met onze!nieuwe
Geh. HEER, 50 j., zoekt een en bekende
meisjes.'Snacks; shows, airconditio'
leuke vriendin, zonder fin. ned. • Creditcards accepted. Geopend
: van 12-24
bed. Br. o." nr. D 53269 bur. uur. My Fair Lady, Strevelsweg 58, R'dam.
R7B
'■•-;
v.d.bl. . ' -■-•-■■ :■■-,.■::
R76
J.MAN, 19 jaar, z.k.m. met homo-vriend, brieven liefst met
foto o. nr. D 53273 bur. v.d. bl.
■••.:..;■;■■■ ,-R76 Met enige nieuwe aanwinsten heeft u als vanouds
■'■ ■ :■•-■
weer keuze uit 10—14 gastvrouwen. Gratis entree
J.m. 40 j., niet huis,' auto en en drankje, vaste, prijs, ledere dag, ook zaterdag
werk, is eenzaam moe z.k.m. j. en zondag geopend van 12.00-24.00 uur. MIDDENvr. met kind. Br.o.nr. D 53246 WEG 144, Amsterdam-O. Telef. 020 946949. R7B
t
bur.v.d.bl. •sjBBCSBBfc, R76 ■
'

m

De Mona Lisa

fin.

■

■

~

,

.;

met

'

Vervolg Rubriek

:

;

Welk MEISJE of jonge vrouw
wil erotisch gesprek per tel,

:

�
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-

_

'

:

AUTO-TIPS

/.

r

Club The Coaster

.

Mkiz

'

*

Privé voor U in Ridderkerk MIVROUW 46 )r: vlot type zkt.
RANDA. Betr. en discr. v. 11
chip in de jaren '80 om samen
te programeren. Min. 1.80 m
23 u. 01804-10824.
R7B
vraagt
gastvr.
lieve
club.
in gezellige
Stieltjesplein
leuk om te zien en fijn om mee
22
Vlaardingen,
meisje
blond
R7B
te • leven. • Br.: m.' foto; o. nr. 13,010-850348.
jr. z. excl. via MODERN
53279
bur.
v.d.bl.t
D
R76
,KONTAKTOIO-159127. R7B

.

<■

Bereik pc.r gemiddeld nummer volgens
Nat onderzoek Persmedia 1977 1.162.500
■"■■
mannen en vrouwen ■'" ■'■

Extra PAASVLIEGREIS Portugal/Algarve 8-daagse reis, 4
sterren hotel op strand, h.p.,
gratis ï huurauto.":' Vertrek
4-4-'Bo.' Inl. Reisbureau Centrum,"Botersloot 44, R'dam.
Tel. 010-142044 of vraag onzefolder. \'■ ,
R6J
LONDEN, hotel bij Hyde Park,
logies en echt Engels ontbijt.
Enkel in febr. p.p.p.n. ƒ 29. Inl.
Favoriet Reizen,.Willemstad,
: .
,
01687-2415.
R67

'

fffm teMOlO) fti 92 oö

RENAULT 4 bestel, bj.' 77,
47.000 km.; mooi 'en goed, WATERSPORTƒ 3.500.010-010-329314.•-,.,-.
, R46
-•-.'■'.•:--':■,' ■•■'■
MANTA GTE, '74, z. mooi, gn.
roest, ANWB gek.,'ƒ 5.900.-, ■ Zeilboten
010-290174, veel extra's R46 te koop aangeboden
PEUGEOT 504, GL. '75,
ƒ 4.650.-, m. schuifdak, i.z.g.- Te
koop: wegerfs privé en za.
st. 010- 850521
R46 kelijke omstandigheden onze
FORD Granada 20 L 4 drs 9 16
2 (3721- FAJALOBY)
mnd. oud, 8700 km met ANWB met 2 tuigen, waarvan 1 tuig 2
rapp. Pr. ƒ 15.750.-. tel. 010 jaar oud nieuw dekzeil 5 pk
.
650253.
R46 buitenboordmotor,
tuigage
zeer
mooie
en goede geheel nieuw (rvs) geheel in
T.k. ■
OPEL Rekord 1900,4 drs., bj. goede staat van onderhoud.
'73 zien is kopen. Pr. Vaste prijs 8000.- Inl. 01899
ƒ 1.575.-. tel. 010 820918 na 10448of 010-671020.
-,■
18.00uur.
R 46 T.k. FOXHOUND 24 met alles
Van part. VOLVO 144 DL erop en eran, 79, cat.prijs
automaat, '74 78.000 km., Inkl. BTW f48.000,-' nu
sport, uitv., kl. oranje, radio, f 10.000,- voordeel; Foxcub
schuifd., als nw., ƒ 6.250.-. 18 4 pers. kajuitzeiljacht, geTel. 010-186692.
R46 heel zeilklaar, f 13.750.- FoxASCONA 1.6 S 77 als nieuw club .18 gebruikt slechts
42.000 km.'keuring toege- f10.000,-. Hameeteman, Van
staan.olo-761219.
R 46 Slingelandtlaan 52,' Dordrecht, tel. 078 .132076 en
PEUGEOT 604. '76 alles 143966.
R56
elektr., lederen bekt., technisch 100%, i.g.st.; ƒ 6.750.-. o Motorboten
'ï
Tel. 010-840658.
R46
te koop aangeboden 7
Citroen DEN OUDEN biedt
aan: Allegro ,1300 super '77, Te koop WEEKENDSCHIP
Honda Accord autom. '77. (westlander) 950 x 240, met
Opel Rekord 2100 diesel '76, Mercedes dieselmotor. Prijs
Peugeot 504 GL '75, Peugeot ƒ 10.000,-. Ydema, Haven 17,
504 autom. '77, Renault 14 TL Maassluis. Tel. 01899 -12681.
'78, VW Golf Diesel '77, 2CV/ •■■•'..".■■;■■ ■ ■■■
■ ?-■-■ ■"-;.' R57
Dyane, Ami 8 Break LN, GS en
CX in diverse typen, CX 2500 Koopje gebr. BOOTTRAILER
Diesel '78, CX 2400 familiare ƒ 290,- en gebr. kielboottrailer
ƒ 1.475,-Tel. tot 6 uur 01720
met LPG '78. DW 23 inj. Pallas 93844.
R57
op
Nu
één
'74.
jaar garantie
hydraulisch veersysteem van Opruiming boottrailer ƒ 375,GS en CX. Eurocasion, en KIELBOOTTRAILER 01621
R57
ANWB-gekeurd, met volledi- -4622.
ge garantie. Ook goedkope inruilwagens. Kipstraat 31, Rot- OVERIGE
terdam, tel. 010
14.44.00.
R46 RECREATIE-TIPS
Vrijdag tot 21.00 uur.
Door omst.heden t.k. VW
DERBY luxe. bj. aug. '78, kl. ■ Vakantie
binnenland
groen, gelop. 11.00 km. 010
815133.
R46
Te huur aangeb. in Zeeland
Part. b.a. SIMCA 1100 LX '77. op. een camping in Burghauto,
1e eig., pr.
67.000 km, Haamstede, 1 CARAVAN, gegebr. als 2e auto. Vr.pr. schikt voor 2 volwassenen en
R46 2 kinderen. Ind.: TV, radio, ijsf 3750.010-865892.
Particulier biedt aan: VOLVO kast, gascomfort, stromend
242 DL automaat, dcc. 1975, water, kachel en toilet aanwerood, prijs ƒ 7950. Tel. 01899 zig. Heeft U interesse? GelieR46 ve kontakt op te nemen met de
15001.
■
Heer H. A. Meuldijk. Tel. 010
autom.,
Van part. BMW 520
133195. 's avonds na 20.00 u.
kleur Reseda groen, metallic, en
het gehele weekend. R66
bj. eind '77,65.000 km, groen
schuif/kanteldak,
glas,
getint
OUDDORP AAN ZEE, luxe
BK LPG inst., trekhaak, en ra- recr. bung. Tel. 01869 -1951.
met
4
dio/cassetterecorder
R66
speakers. Pr. md. ƒ 18.000.
Tel.: na 17.00 u. 010 266070. ZEESPORTVISSEN met m.s.
■:■ ■■■: ■
;:■
■■-■■ -■: R46 Mijntje of m.s. Goeree vanuit
Stellendam. 01819 62044.
AUTOVERZEKERING
v.a.:
R66
A.R.
ƒ
273,85,
578,60.
Ass.ƒ
kant. B. C. Verburg, Den T.h. voorj. VAKANTIE (15
R46 febr.) 8 pers. st.bung. op recr.
Haag.o7o-503104.
terr. midden Limburg, voorz.
T.k. TOYOTA 2600 Crown v. alle comf. Pr. ƒ 475,- p.wk.
9 Tel.olo-127614.
hardopp. Bj. '74, VW
R66
pers. Bj. '77, te bevr. 010
OUDDORP,
luxe
.
bungalows.
R46
164653..
■
Nog vrij voor heel seizoen '80.
VW Golf '76, zilvermet.„ 01107-1203..
R66
68.000 km. met achterwisser.
Tel. 01880-14057.
R46 T.h. in Sir Jansland nieuwe
STACARAVANS p.w. 010
RENAULT
16 TL
'76. 767537
767316, 01114
R
12
TL
f5.500.-.
'77. 1623.
.
R66
combi
6.000.-,
'76,
R 12 TL
ƒ
Ideale
Drenthe.
VAKANTIE
in
Tl,
'76,
ƒ 5.250.-, Peugeotso4
ƒ 6.000.-. -Bovag gar. Swan- Verhuur Stacaravans en Staborn 010 658734, Benthui- caravan-zomerhuisjes . ■; van
R46 ƒ 165,00 tot ƒ 450,00 p/w.
zerstraatll7.
met electra/water/gas/t.v./
OPEL Ascona 19 N, 2-drs.. koelkast/verwarming
enz. Pamet.,
stegroen
sportvelgen,
sen en Pinkster weekend van
reo installatie -f booster, b.j. ƒ 117,50 tot ƒ 235,00. Ruime
'79 (febr.). Vr.pr. ƒ15.500. speelmogelijkheden voor kinTel. 010 669485. Bellen na deren, recreatieleiding aan17.00U.
R46 wezig. Ook nog enkele SeiT.k.a. LANCIA BÈTA 5 bak, b). zoenplaatsen vrij. Recr. oord'74, klein defect a/d motor. camping "De Zorg Vliedt" no.
Parallelstr.4ob,R'dam. R46 5 Wateren (Dr) 8438 SB. FolR66
BMW 2002 '75 65.000 km deros2l2-7258.
i.z.g.st. ƒ 5950. Tel. 010
OUDDORP, t.h. in rust. gel.
193306,b.g.g.010-197821.
park luxe sten. bung. 6 pers.
m. gr. tuin, cv, open haard,
818
S
'75
motorisch.
MAZDA
KTV,
tel. en radio. Tel. 010
010
ƒ1.450.
R66
325830/848922.
R46 523792/01878-1116.
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INHOPT

CORRIE DE HTMAVO-LDEIPJONNG(56)

Jeanne Doornen

Overdag

is

journaliste-juriste ;'
en schrijfster van de

boeken

: VerkrachV
ervaringen,'
vooroordelen,' achtergrondenen Heb je
soms aanleiding ge-

naar

ting,

school

Handleiding
slachtoffers
van verkrachting bij
de confrontatie met
geven?

voor,,

kan ook

politie

Nou

Abonn. ƒ 20.- op gironr.'
3631645 t.n.v. M. Kleynjan,
Rotterdam^

-

VOS-cursussen:

Boekhandel:

,
Brood
Rozen,
centrum,
Nieuwstraat
Dordrecht,
078 :SHar-d
40605/40875. ■Op (tijdig)
verzoek ook
rijdende
winkel
;

Informatie in vrouwenhuis of gemeente

Vrouwen
vrouwen:

bellen

-

Landelijk contactadres:
Postbus 6, Amsterdam

Feministisch Socialistisch Platform:

*

Rotterdam 010 131442;
Dordrecht 078
143309;
Gouda 01820 25500. '' •;,. v
-

-

12, Den

■
-

Rooie Vrouwen;.

Tesselschade154, Amsterdam,
125811, Rotterdam020
secr. Koldeweypad 6,010
200801 .
:

•.

-

-

¥NVB: ;•■ 'V.'.'.,:-'
Ie Van

der ! Helststraat
21 h, Amsterdam.'-

PPR-vrouwenkontakt:

Land. coördinatiegroep,
Baronielaan' 224, Breda,

-

:

len leren, maar

Vrouwencafés: , '..,I
■ Delft, Molslaan 46a, 015
-126511 (ml.).,.:■;■■■

-Dordrecht, In de l kolfbaan, Nieuwstr. 1.. . ' :;;.

'■

RegentesseGouda,"
plantsoen Ba, ml. 01820 -'

;,~;.
17732.
Krimpen a.d. ' IJssel,
Verbindingsweg 120,01807
-19563.
Rotterdam, v. Vollenhovestraat 62, ml. 010 ;
141018.
Schiedam, De Teerstoof, Nieuwstraat 12, ml
010 259591.
Spijkenisse, Rest. Pak,
Poli, i, winkelcentr.. Groenewoud.: :,
■■■.■...•_.
. Vlaardingen,
. Buurt-,
zentr. De Haven, ■ Weeshuisplein links, ml. 010 ■
341383.
■ ■•«:■'
~

....

*-

-

Vrouwenhuis:
:

\

076-653006.

M'n vakkenpakket' is; Frans,
Engels, " Geschiedenis, : Aardrijkskunde, Nederlands en Biologie. Geschiedenis vind ik leuk.
Vroeger was het alleen jaartal-

krachting: •'■.:.';
010
258239. . Postbus
'.-.

Ombudsvrouw:
Den Haag, Postbus 1520,
070 554513; Assen, Postbus 450,05920-14365.

straat

Anders was ik misschien
daarheen gegaan. Het is '■ hard
werken hoor op de MAVO, veel
huiswerk.'

Vrouwen tegen Ver62160, Rotterdam.

Man Vrouw Maatschappij: ' i

:'■"-.' (land.)

Voor adressen van de
verschillende bonden van
bij
FNV,
de
FNV
Plein'4o-'45 nr. 1, Amsterdam, 020 134626.

;

-Rotterdam, v. 'Vollen-

hovestraat 62,010

-

141018.

nu, is dat: bij-

zaak. We zijn nu bezig met de
periode na 1900.;
De geschiedenis halen we uit
de bestaande boeken.' Nee hoor,
er wordt niet speciaal aandacht
besteed aan * vrouwen , uit onze
'geschiedenis, zijdelings wel,
maar we hebben te weinig tijd.
: Ik zou eigenlijk wel willen dat
het vier jaar duurde, in plaats
van drie jaar, want dan heb je
meer tijd voor andere dingen.
Voor anderen is het wel fijn dat
het drie jaar duurt Een meisje
is begonnen met het idee dat ze
daarna naar de sociale academie
wilde., Die. is dus heel gemotiveerd om het snel te doen. y. ■:.■.-■
Ik ga drie ochtenden per week
naar school. I Op maandag,
woensdag en vrijdag, van 9 uur
tot kwart over. twaalf.- Ja, 's
middags: probeer ik m'n 1 huiswerk te maken," maar het gezin
:
.
moet wel doorgaan.'

■

'

Haag.'

'

."'■',•

Vakbond:

,"

Geïsoleerd
„Er is wel iets voor me veranderd, ja, nu ik naar school ga. Je
gaat met andere mensen om; je
komt buiten het gezin.' Ik heb
jaren i geisoleerd ■< gezeten.' Dat
vond; ik toen 7 ook normaal.' Ik
was niet ongelukkig;hoor..Het
huishouden vond i best leuk.
.

i

-

;

.

Ik was 54 toen ik. begon."Ja
hoor, ik vond de eerste dag wel
griezelig. ■Ik | loop nou, eenmaal
niet over van zelfvertrouwen.
ledereen vond het eng de eerste
weken. Van lieverlee wordt dat
.
'
minder.:
Waarom . ik voor de MAVO
koos?, Ja, waarom, de adverten-'
tic stond daar. Later hoorde ik
van de open school en VOS-cur-,
sussen.'■..""'.'•'.' ''^,~p.

-

Secr.
16572,
Postbus
Amsterdam, ml. woensdag van 20.00 22.30 uur,

Pastoorwaranda

ten schrijven.

;.

-

Dolle Mina:

tingsbijeenkomst geweest waar
ze vertelden over de avond-MAVO voor volwassenen, hier hv
Zuid, en ik heb me meteen in la-

.

.

&

■>■■

,_

"'

;.

ling.

....".-'

■■'..

.:.'..''•'

1 Van de groep waar we mee
begonnen zijn zijn er nu nog zeven over: Er vallen er veel af.

";

:

'

:

|

.

Ach het valt ook wel mee. Ik
vind het wel leuk dat ze van die
hoge cijfers haalt. Daar ben ik
wel jaloers op. Ze doet goed dr

.best.--

■

'-,

Hoge cijfers? Nou, dat vind ik
wel wat waard. Ja, dat is waar,
het is natuurlijk in de■' eerste
plaats goed voor je eigen ontwikkeling. Nee,; ik geloof I niet
dat er wat veranderd is thuis.
Het gebeurde wel dat de tv niet
aanging, omdat zij moest leren,
dan ging'ie af.
Ik vind het wel jammer, ja,
dat ik niet heb kunnen doorleren; ik ben vroeg van school gegaan. Ik kan het natuurlijk proberen, maar ik werk nu buiten
de stad,' kom om kwart over zeven thuis," dan wil ik eigenlijk
wat lezen en tv kijken. ;
.
Misschien doe ik het nog wel
eens, ja, bijvoorbeeld als ik gepensioneerd ben." .

~

'

,

.
\
. . i,.,
hadden.,.'■,
■ Je wordt er beslist zelfverzekerder door. Ik kan het iedereen
aanraden. Ik hoef er niet per sé
een baan mee te vinden, het is
meer voor je eigen ontwikke-

"Mijn man en ik hebben het
van te voren wel doorgepraat.
M'n man ging akkoord. Na zes
weken vroeg hij wel: „Wanneer
is het nou afgelopen". Er waren
toch dingen die anders liepen.
Veel '■:. van '■' die ' vrouwen" op
school, die werken zo verschrikkelijk hard om maar op school
te kunnen blijven. Alsof ze willen zeggen: zie je wel, ik kan het
wel, ik verdien het wel om op
school te zitten."
„Laatst nog", zegt Corrie nu
tegen haar dochter Els die bij

ten.

;

GELUKKIG
Activiteiten JEERNU
OVER
VOS-cursus

Clubhuis."De Bark" in

't Oude Noorden organiseert deze maand voor de
vierde keer een VOS-cursus. VOS staat voor Vrouwen Oriënteren zich op de
samenleving." Op ; een
VOS-cursus. kan ';, over
werkelijk . van, alles gesproken,

voorbeeld

'.worden.,

Bij

opvoeding,
huishoudelijk werk, relaties, verslaving, reclame,
woonomgeving en sek'
.
sualiteit. :'.
De onderwerpen staan
niet tevoren' vast. Deelneemsters bekijken op de
informatiemorgen, die op
20 februari is, waarover
ze het tijdens de 12 bij-,
eenkomsten < willen hebben.
Er is een oppas voor de
:
kinderen.
Belangstelling? Bel dan
naar het clubhuis, Bloklandstraat 146,* tel. 662731
(Klazien) of Riet (142452).
~

'

...

-

BOM-vrouwen
Op 13 februari, organiseren een aantal Bewust
Moeders,
Ongehuwde
een
"BOM-vrouwen",'
thema-avond■ (met film)
over. het moeder worden
..-,•

zonder getrouwd te zijn.
Vrouwen die; overwegen
dit ook te.doen,' kunnen
elkaar die avond óm 20.00
uur in het Vrouwenhuis,
Vans Vollenhovenstraat
62, Rotterdam ontmoeten.
Andere geïnteresseerden
zijn ook welkom.
'.'."..•'
;*»

:„Ja,\dan denk je:

Vrouw en
politiek

De Rooie vrouwen in de
Partij.van de Arbeid organiseren ' een .;■ cursus
"Vrouwen en . politiek",
om'vrouwen'wegwijs te
in | wat de. Rooie
maken'
vrouwen precies willen.' 1.
Met behulp van een lesmap,'5 dia's en; discussie
wordt geleerd hoe ons dagelijks •: leven,"; ons per
soonlijk handelen te maken heeft met wat in het
groot, op politiek niveau
dus, gebeurt. En nog belangrijker: hoe kunnen
vrouwen de politiek heinvloeden?
De; cursus kost ƒ 3,50.
Die kan op de kennismakingsavond betaald worden. 'Wie belangstelling
heeft, wordt' uitgenodigd
op de kennismakingsavohd,'". 14 februari,- om
20.00 ■", uur. 1. Goudseri jweg
90 (met lijn 8 te bereiken),
Rotterdam.*lBßßßffifflKSfc3
>•

:

'"'

wat

ben ik nu aan het doen"ik]
kan dat het kind toch niet
kwalijk gaan nemen, ik
heb , het toch gewild: Ik
.

kon daar dus niet goed
met anderen over praten:
Tot j het eerste:, kind r drie
jaar was en naar de crèche
ging: Toen kwam ik moe-

ders . tegen [en die hadden
allemaal hetzelfde meegemaakt. Die woonden bij
mij'in de wijk: Achteraf
denk ik: had ik daar maar,
eerder thee kunnen pra-,
ten, dan had ik daar niet
*

zon schuldgevoel
had.'

over ge■/"
■
••

"'•

Je moet er aan wennen, het
gaat niet i allemaal: vanzelf. { Je
weet niet hoeveel tijd je aan een
kind moet besteden; je weet niet
hoe je het allemaal moet doen, je
was gewoon heel onzeker. En alleen. Je schrikt ervan dat je af
en toe het gevoel hebt van had
ik dat kind maar
zo weinig j verteld; dat' het ook
wel eens heel moeilijk kan zijn
om een kind'te>hebben dat 's
,

I

nachts huilt, of die zo vaak voe.■
ding moet hebben. •'.' :
Moederlijke gevoelens krijg je
niet: meteen mee, daarkeek ik
ook van op. Eigenlijk is dat logisch,: je moet dat kind' leren
kennen. Terwijl er wordt gedaan alsof je dat allemaal meteen aanvoelt". 7
DiUs een ervaring van Marie,
36 jaar. Een ervaring die ze niet
voor ; zichzelf gehouden heeft,
integendeel. Marie was één van
die honderden vrouwen, die in
het s NOS v televisieprogramma
„0t.... en hoe; zit het nou met
Sien?",haar verhalen kwamen
vertel
Geen- opwekkende verhalen
waren het waarmee deze vrouwen, soms met tranen in hun
ogen en een brok in haar keel,
kwamen aanzetten. Over menstruatie,:;, seksuele voorlichting,
abortus, overgang, bevallen, dik
of dun zijn, verkrachting en ander (seksueel)geweld. Daar valt
een hoop over, te zeggen. Daar
valt nog veel van te leren, van
die;h ervaringen., van andere
vrouwen. Vrouwen als Marie.
: Jonge en oiide, dikke en dunne, mooierds en lelijkerds, slimme en domme, lieve en hanige
meiden. I Ze .waren' er, allemaal
en ze hebbben één ding gemeen:
ze zijn vrouw en hebben daarom
--

-

:

;.'

zeggen over deze •
onderwerpen, die in „Ot.. en |
hoe zit het nou met Sien?" aan ]
'.-,
bod kwamen.
• Al deze verhalen staan nu in
een boek dat „Gelukkig kan je
er nu over praten" heet.
Het boek, met een mooie, rooie
linnenkast vol geruite doeken
op de voorkant, is samengesteld ;
door Agna Arens, Anja Meulenbelt. Marijke Rawie, Ynske Ro-,'
denhuis. Behalve Anja Meulebelt zitten deze vrouwen in de
redactie van „Ot". en hoe zit het
nou met Sien".. .
'J
Achter in het boek worden de
reacties van kijkers vermeld, '\
maar ook van de vrouwen die
hun verhaal zo moedig kwamen
doen; en van het thuisfront te .»■.
horen kregen hoe die dachten %:
over -haar televisieoptreden".*
Zoals Liesje: ; „Ik belde mijn J
moeder op, ik kreeg haar niet
: telefoon, ;;wel.' haar \
aan
vriend. Die zei: ;,Je moeder is er
niet. Sinds zondag ben je dood ]
elkaar veel te

,-,

:

'

-

;\

•

*

*

;

-

Hij was verwend

':

*

Rotter-

'■■ ->■■;■:; ■:■.-.:.,
zin..:'
Toen ben ik naar die voorlich-

'

;

daar toch?"
„Ze vindt dat jij je taak hebt
volbracht", grinnikt Els terug,
„je mag nu alleen maar Oma
zijn*.;: »')
■■
• Enkele dagen later bel ik Corrie's echtgenoot op om te vragen
wat hij van de aktiviteiten van
zn vrouw vindt. '
: „Ik heb 't wel eens' vervelend
gevonden dat ze zit te leren, dan
kunnen we niet met elkaar pra-

KAN

Blijf van mijn lijf:

Vrouwenkrant Rotterdam: .

Maar nu, je kunt over andere

dingen praten. Ik wist ook niks,
ik kende m'n eigen stad niet
eens. Bij mij in het clubje zit een
vrouw die werkt bij een kunststichting, en zij deelt aan ons
een krantje uit waarin staat wat
er allemaal in de stad te doen is.
Dat wist ik vroeger echt niet. !
Ik had vroeger wel;het idee
dat ik achterbleef bij m'n kinderen. Je voelde je zo stom, hè. Ze
gooiden weleens een Engels
woord door de kamer, maar je
snapte niet waar \ ze het over

plek het gesprek volgt, „zei mevrouw M tegen me: moet jij nog
naar school? Jij hebt vijf kinderen grootgebracht, wat zoek je

■

22c,;
815522

DoorLizeAlnk

haar moeder thuis op de bank
ligt uit te zieken en vanaf deze

PRATEN

Ebenhaëzerstraat

-

Eén van de redenen is dat het in
de
gezinnen . moeilijkheden
geeft Mannen die zich bedreigd
voelen. Ze moéten wat prijs geven. Zoiets wordt meestal niet
met zoveel woorden gezegd.
: Misschien weten de! mannen
zelf : niet waarom het opeens
slecht gaat in hun gezin. Zij waren degenen die in huis alles
wisten. Nu leert zij op school dat
het anders is en ze kan weerwoord geven. Neem nou bij
voorbeeld een meisje bij mij uit
de klas. Ik voel me er eigenlijk"
een beetje schuldig onder, want
je kon het zien aankomen. Allemaal achten en negens had ze.
Halverwege het jaar hield ze er
op eens mee op. Ik hoorde later
dat er problemen waren bij haar
thuis.
Daarom zou ik willen dat er
wat meer begeleiding kwam
voor zoiets. Ja, bij voorbeeld een
maatschappelijk ■ werkster. Dat
was toch niet nodig geweest.

!

Abortuskliniek

"

,

.

twee in de klas, maarh het
'zijn vooral vrouwen hoor. De
oudste uit onze klas is over de
60, de jongste 19 jaar.'
Ik wilde altijd al graag naar
ier

school. Op m'n zestiende was ik
graag', doorgegaan, ik zat op de
vakschool, maar dat ging nu
eenmaal niet. Bovendien, ik was
;al bevoordeeld boven mijn
L
vriendinnetjes die op hun veertiende gingen werken.
;.; Op m'n zestiende ben ik de
huishouding in gegaan, bij een
mevrouw op de Randweg. En
dat heb ik eigenlijk altijd gedaan, huishouden. Ja, en op een
gegeven moment gaan de kinderen de deur uit en dan valt er
ergens een gat, hè. Ik was ook
een tijdje ziek geweest en kwam
daarna niet meer op gang.
En wat merk je dan, iedereenvraagt: hoe gaat het er mee, ben
je nog ziek, veel verder kom je
dan niet, je praat eigenlijk nergens anders over..Vroeger had
je het altijd druk, een druk ge-

krijgt

t

geztn'

Iten ook mannen op. Wij hebben

Adressen

.

Eigenlijk zouden we als.
vrouwen moeten zeggen:
oké, we . doen ; aangifte,■maar dan moet het vol-"
• gende veranderen. Er moet'
een systeem komen waarbij een. bijna anonieme
aangifte mogelijk is. Bij;
«oorbeeld datje meldt, datje op een bepaald punt in
de stad door een man met',
het volgende
op die en die wijze bent'
verkracht. Als de politie"

I

!

'

jarenlg

-"Ze zeggen wel Moeder-MA-

w/«v-.- S

020-240382.= .;

MET
ELKAAR PRATEN. "'"y-V ï l
/

VO, "lacht Corrië", maar er zit-

-

:

*

dergelijke aanwijzingen,
kan zij in ; zon
buurt gaan surveilleren:
Je zou ook de kans
ten krijgen om bij een'
genzit ontvangt zij boven-,
aangifte met de politiedien een dagvaarding om \ vrouw
of -man te besprede
te komen getuigen op
tot welk punt je wilt
ken
rechtszitting. Er wordt
meewerken.
haar daarbij steeds voorVerder zou het vanzelfgehouden dat zij verplicht
sprekend moeten zijn dat
is te komen (bij de dagje van het verloop van je
vaarding zit zelfs een lulzaak op de hoogte wordt
waarin
ge-"
lig foldertje
gehouden: Het is echt te'
dreigd wordt met gijzegek dat dat nu niet geling als je lef hebt weg te
beurt.
*'J
blijven) en dat zij op vraje als getuige op de
Als
i
gen die haar gesteld worzitting moet komen zou je
den móet antwoorden.
zelf of via een advokate de"
Als je er niet tegen kunt
gelegenheid moeten krijrakenog
op
eens
te
alles
gen jouw visie naar voren
l/m en de zenuwen krijgt
te brengen. Mensen die
van al die juridische toe, nooit verkracht zijn, heb-,
standen heb je pech gehad.
ben meestal geen of maar
En als je eens wilt vertelvaag idee van wat dat
een
len hoe jij je voelt en hoe '
betekent: Er zou ruimte
de hele gang van zaken op
voor moeten zijn dat jij:
je af komt, wordt je vriende bij uitstek deskundige,
delijfc maar kort duidelijk
vertelt hoe | het voelt vergemaakt dat' je 'opinie kracht
te worden en welke,
misschien best interessant gevolgen
het voor je leven
het
maar
dat
die
voor
is,
gehad,
(angst voot
heeft
verloop van het proces abmannen, angst om alleen
soluut niet terzake doet.
te zijn, afkeer van seks,
Het gaat immers om het
nachtmerries).
wettig beioijs en voor zoVoor het merendeel zijn
ver persoonlijke omstandit verlangens die nog ver
digheden' ter sprake kovan de verwezenlijking
;men, zijn het de persoonzijn. Op één punt ligt dat
lijke omstandigheden van
anders. Via een sluipweg
meneer de verdachte (je
zijn Arnhemse feministi-.
verkrachter). De jouwe
sche advokates er een paar
maar
met
je
bespreek je
geleden in gemaanden
psychiater.
slaagd , het slachtoffer in'
Heikelien -. . 'Verrijn
elk geval een stem tijdens,
Stuart heeft onlangs op
het proces l e geven.
:.
deze plaats . al uitgelegd
Zij
op
zich
als
werpt
hoe advokaten zich tijdens,
"beledigde partij" en eist
een verkrachtingsproces'
smartegeld voor het aanfcunnen misdragen. .Ze
gedane leed. Omdat de befcunnen suggereren dat je
ledigde partij het recht
. liegt, dat je het leufc vond
heeft haareis te motiveren
verkracht te worden, dat
zij op deze manier
kan
je de verkrachting hebt
haar verhaal kwijt over de
uitgelokt, noem maar op.
pijn en de nasleep van de
Het is geen wonder dat
\ verkrachting. We zijn er
zoveel vrouwen weigeren
nog lang niet, maar dit is
aangifte te doen van ver: v
een begin.
"<J
krachting. - Maar. , niets
doen is ook. onbevrediJEANNEDOOMEN .■;.

TE
LEREN,'
DAN
KUNNEN WE NIET

Na 38 jaar is Corrie de Jong (56, 5 kinderen, man
werkt bij een bierbrouwerij) weer in de schoolbanken
gekropen, nadat zein de krant een voorlichtingsadvertentie over dé MAVO voor volwassenen had gelezen.
Zelf wilde ze liever eerst een voorbereidingscursus
doen, maar tijdens de informatieavond had de rector
gezegd dat ze best meteen met de MAVO kon beginnen.
Zo gezegd, zo gedaan. In mei van dit jaar hoopt Corrie haar diploma op zak te hebben.

Hoofdpostkantoor
Coolsingel, Rotterdam, 010

Postbus 1354,
dam, 010 772255.

justitie.
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gend: de dader denkt "dat
dat zomaar kan", en verkracht misschien nog andere vrouwen, het publiek
denkt dat verkrachting,
haast niet voorkomt, je
onthoudt jezelf de mogelijkheid op deze manier del
zaak af te ronden. ;
..." Binnen de w>uu>enbeweging zijn de meningen'
verdeeld, maar een grote
groep zegt [ wel 'aangifte'
doen. En
uiteraard
wordt datzelfde • advies,
steeds gegeven door func-:
tionarissen van politie en',

, Ik vind, dat we moeten
zoeken naar.nieuwe vormen in het strafproces
waardoor naast de staat en
de dader ook het slachtoffer iets te zeggen ' krijgt..
En dat dan vooral bij die
delicten '■; die zeer' ingrij-'
pend zijn in het leven van
een mens, zoals verkrachting en zware mishandeling. Hier zal ik het alleen
over verkrachting hebben.
Hoe gaat het nu als je
aangifte doet? Je wordt
verhoord door de politie
en vaak hoor je daarna
niets' meer van de zaak.
Dat komt omdat in het:
Nederlandse
strafrecht
verkrachting beschouwd
wordt als een vergrijp te-,
gen de maatschappij: na
de aangifte : handelen de
vertegenwoordigers . . van
die maatschappij, officieren van' Justitie en rechters, de zaak af. Om de dader fcunnen ze daarbij niet
heen, maar het slachtoffer
verdwijnt uit het beeld. ;
..' Tenzij zij nog nodig
is
om het bewijs tegen de dader rond te krijgen: Dan
wordt zij opgeroepen om
een verklaring af te leggen bij de rechter-commissaris en als het even te-

.:

172888.

justitie

aj zeg.

ledereen die op het niveau
zesde klas lagere school zit
kan naar de MAVO voor volwassenen. Wie denkt dat er
nog Vrat bij te spijkeren valt
voordat dit niveau wordt gehaald kan eerst een voorbereidingscursus doen.
Er zijn in Rotterdam en
omgeving drie instellingen
die zich met dagopleidingen
voor volwassenen bezighouden.'
De . Gemeentelijke
Stichting Avondlyceum, de
Protestants
(voorheen) .'
Christelijke Avondscholengemeenschap die nu op oecumenische basis werkt :en
Mercurius, vroeger : bekend
als de avondhandelsschool.
Deze drie instellingen verzorgden tot voor vier jaar alleen avond-onderwijs voor
volwassenen. Door een initiatief van moeders in Middenmeer (vandaar de naam
Moeder-MAVO) kwamen er
ook in Rotterdam en omgeving dagopleidingen voor
volwassenen.
Sinds die tijd hebben mensen die op latere leeftijd willen „doorleren" de kans
overdag MAVO, HAVO, Atheneum* of Gymnasium te
volgen.
Genoemde j instellingen
zijn hard bezig om in de toekomst gezamenlijk naar buiten toe op te treden. Bij voorbeeld met het vakkenpakket,
het doorverwijzen van leerlingen naar elkaar enzovoort.
In het komende studiejaar
wordt daar een begin mee
gemaakt. ;
Het schoolgeld voor i een
dagopleiding bedraagt óm en
nabij de honderd gulden.
Voor wie dat een bezwaar is
bestaat de mogelijkheid een
vergoeding aan te vragen bij
de gemeente. Ook leermiddelen, boeken bijvoorbeeld,
kunnen door de gemeente
vergoed worden. Informatie
over studiekostenvergoeding
geeft mevrouw B. J. Vredenbregt, Stadskantoor, Haagseveer 35, kamer 313,.Rotterdam, tel. 010 173242 ;
Wie, net als Corrie de Jong
naar de MAVO wil, moet zes
vakken doen om een diploma
te krijgen. Als deze zes vakken tegelijk worden gedaan
kan het diploma in drie jaar
gehaald worden. Het is ook
mogelijk eerst het ene vak te
doen en daarna een ander of
twee vakken tegelijkertijd.
Voor elk met goed gevolg afgelegd vak krijgt de leerling
een deelcertificaat. Zes van
die certificaten vormen het
MAVO-diploma. , ' V:
Voor meer informatie over
dagopleidingen voor. volwassenen: HIC, Maarten Bern-

en
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„Gelukkig kan je er nu over.

praten" is uitgegeven door

SARA'en kost ƒ14,-. Eén opmerking: bij een tweede druk zou ik
de titel graag "erandcrd zien in

.!

j
i

j

"„Gelukkig . kun! je ( er :nu over.•-;■
praten", De punt op do i.:

UINSDAGï FEBRUARI JïoU/HüTA/MJKyüLK, 16

Telefonisch
geldlenen

fUm tel.(010)1192 00

■

■ Bereik P ei' gemiddeld nummer volgens

,

Nat.' onderzoek Persmedia 1977 1.1Ö2.500

JSui

mannen en vrouwen

•'»•

informatie
v Geen
IV werkgever f'J

f '2.000,- '=l 24 x

ƒ, 4.000,-= V 36 x
ƒ; 7.500,- . 48 x
60 X
ƒ.10.000,ƒ 15.000,- ='-60 X
120 x
ƒ 25.000,-

',

=

=!

DIVERSE TIPS

)

=

■ Financieringen

:

100,144,212,-

l

236,348,362,-

b.v.

Michel

en hypotheken

•

Gevolmachtigd
Intermediair .•■' y.''i\ir
Bel 010 264430 265559
's Avonds en weekends '■:
Via uw adviseur. Overname goedlopende leningen.
010-731133-150767
Geen kosten. Plankredieten en 2e hypotheek.
Rotterdamsedijk 261 -263
Netto 24 m. 36 m. 48 m. 60 m. 96
Schiedam
R79

Laag tarief 24-96 mnd.

<

Ik ga eerst naar vandemieer,
want cfë wereld is al fëfijfc göib^*

-

-

•

<

nï.

5.000

10.000
15.000
20.000
30.000

250
486
722

180

145

124

346

276
408

234
345

513

959

679

540

456

803

677

1438 1013

93 Laat nu uw lening omzetten in
een DOORLOPEND :.<■, KRE171 DIET..
via .'."■': Euro-Krediet,
250 R'dam,tel.olo-824181. R79
330
Snel geld!
«

•

489

45 min.-crédiet'

De Bont B.V. 010-860422

085-452866

140d, Rotterdam

Dordtselaan

I

's avonds 070-233181

Wettelijke tarieven.
Overname lopende K le-

Den Haag 070-500802, Den Bosch 073-128944.

ningen.

2e Hypotheken

Geen' bemiddelingskos-

Wees kwaliteitsbewust. Let ook bij geldleningen
niet alleen op het tarief, maar vooral ook op de condities. Zorg ervoor dat u geen lening sluit waarbij de

VERSTEGE'

WIJ bieden u VASTE RENTE gedurende de GEHELE
LOOPTIJD en bovendien een korrekte regeling als u

Ook voor 1 e en 2e hypoR79
theken. ,

bank

ten.

B.V.
HEM

tussentijds de rente kan verhogen.

snpllfir 3flost
En: U betaalt bij ons GEEN NOTARISKOSTEN en
-.■:;
GEEN TAXATIEKOSTEN, enkel 1% afsl.prov.
'y

10.000,15.000,20.000,
25.000,40.000,-

126,50
190,-/

-•

—

-

50.000,-

x

180

240 x

.<!';• ..'

-

234,25
293,468,50

253,
316,50,

585,75

632,50

■

x ■ 60x

120

ARN-

Zakenflitsen

T.k. weg. ziekte, zeer goed lopende SNACKBAR, in uitstekend woon- en werkgebied in
Gouda. Opp. 100 m 2. Visc.
omzet ƒ 290.000. Tel. 01820
.
. RBO
20634.
I.
GROENTECUTTER-13

149,50. 228,
224,341,50
299,
455,50
373,50
569,597,50 .910,50
-

-..

-

--.

-

1.138,- merk
Duurland. 010-515766.
1.707,RBO
1.265,50
2.277,VLOERVERWARBeckers'
Voor een snelle aanbieding:
MINGSPAKKETTEN eenvoudig te installeren, goed en
\.
Financieringskantoor Moonen,
goedkoop. Inl. Beckers' Veri: ■;■-; uw intermediair voor alle kredieten, ,
warmingen en Zwembaden,
Saroleastraat 42, Heerlen.
Lagestr. 8, Rijsbergen, tel.
Tel. 045-710886 (dagelijks van 9 tot 21 uur) R79 01606-1347.
RBO
Te koop ca. 1500 tubes VALiv' p MA ruitenreiniger. Prijs 0,60
per stuk ex. Btw telef: 04784
_rzilvert al jaren tussentijds Uw Spaar1886..
RBO
brieven tegen de hoogste waarde. Eind-' Te koop ca. 2.000 BUTYtel. LEENKITPATRONEN bruin
Mecklenburgstraat
44
hoven
en grijs, prijs ƒ 1,50 per stuk
040-437124
ex. Btw telef: 04784 -1969. ■
.
Adam Keizersgracht 99 (gebouw Euro■ '>■■ - RBO
R79 WEEGSCHALEN
center) tel. 020-265749.
nationaal
Berkel Picolo 3 en 5 kg. plaAdv. + Fin. Knt. "Ommoord"
teau of pan voor markt-/win010-515766. RBO
Pers. leningen tot ƒ 50.000.- 2e hyp. tot ƒ 100.000.- kelwagen.
voor
670598,
010
652100
1308,
Rotterdam.
VLEESSNIJMACHINES
Bergweg
R79 kantine-snackbar.
010
.
b.g.g. 010-212534., .
RBO
515766.' ■ ' ■ : ■
voor
prijzen
Speciale
SCHRIJFMACHINES, telmaPers. lening, 1e en 2e hyp.; continu-kredieten
chines, stencilmachines enz.
Gevolmachtigd Intermediair
met 1 jr. garantie. Ook zaterdag open v. 11—16 uur, Fa. B.
Ruis, Witte de Withstr. 15,
R'dam.Tel.olo-140644. RBO
Th. : gevr. WINKELRUIMTE
met woonhuis in R'dam of
omg. Tel. 010 291469 na 18
R79 uur.
's avonds en weekend 010 829259.
RBO
75.000,878,50
100.000,-1.171,25

746,50

949,-

1.120,1.495,
-

■

'

SSpaarbrief-kollektief

-

.

-.'.

-

-

-

Direct Contant Geld?
Inter Assurantiën
Rotterdam, tel.
010-829977

' Twee- en driezitsbank uit VanderMeer's
ziteilanden met leuke poefs erbij.
"Ik hou van mooie dingen om me heen.
Ik hou van sierlijk. Ik hou van echt.
eigen meubelfabriek met kussens opgeEn ze latenje altijd allerlei stoQes zien. Ze
Daarom ga ik eerst naar VanderMeer.. vertellen je op hoeveel manieren 't kan.
hangen aan blank grenen spijlen:
',:: En omdat ik hou van lekker kiezen. Watje er
En datvind ik erg belangrijk, want ik bepaal
G^kéP^ÏÏ***
niet allemaal ziet bij de zitgroepen bijvoorgraag zelf hoe m'n wereldje er uitziet. Deze
j
beeld! Leuke tweezitsjes in Chesterfield-stijl. ,; ybloemenbankjes, datis nou predes zoals ik
:
Cmè^^ö
Effen bankjes met'n mooie ronde rug. Hele
hebben wil, ja."
i" 0--.-4 -^"i ■".'".

:

~
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Postbus 30, 5240 AA ROSMALEN. President Rooseveltlaan 13, 5212 AA ROSMALEN. Kantooruren: van
<<\~, £'
08.30 tot 21.00 uur.':- ;
A '~ ,''".:■,■!• R79

l

■

*

■

;

snel geld?
fiba gebeld!

010-657711 na18u.188548.

SCHIEDAM, mooi winkelpand
aan de Hoogstraat, voor alle

m

gratis thuisgebracht
Bemiddeling Fiba 8.V., tel. 072

-

doeleinden gesch. Opp. ± 50
2, Ind. winkel, kl. kant.ruimtoilet, vrije boR79 te, magaz.
yenwon. . verhuurd
voor
ƒ 1.500,- p.j. Huurder heeft te
kennen gegeven te willen ver-

127203.

:

+

..

Direktgeld nodig?

huizen. Vraagpr. ƒ 130.000,Gratis thuisbezorgd. Lopende leningen geen be- k.k. tnl. 010 180485 b.g.g.
RBO
zwaar. Kwijtschelding bij overlijden. Ook continu' 01840-13014.
SCHILDERIJEN, 51 x4l doek.
kredieten. 1e en 2e hypotheken snel geregeld via
Buitenl. coll. ƒ 35,- p.st. Min.
Tempo Financieringen 010 822653
RBO
1Pst. 02208-4950.
R'dam. Ook 's avonds en weekends. R79 Te pacht aangeb. SNACKBAR
in de Grote Visserijstr. 6a
R'dam. Borgsom ƒ 5.000,-, te
bevr. tel. 010-657319.
RBO
BOUWPAKKETTEN centrale
verwarming v.a. ƒ 1.750,- mcl.
leent u bij ons goedkoop, voor goede BTW
W.Scheffer. Bergweg
nu
betalers
binnen 30 minuten
339a., R'dam. tel. 010 .
66.64.93 (naast Eudokia ZieOok overname van lopende leningen
RBO
ƒ 5000,- is 60 x ƒ 119,- ƒ 30000,- is 96 x ƒ 488,- kenh.)
ƒ 10000,- is 60 x ƒ 228,-. voor eigen huisbezitters Plastic DRAAGTASSEN. Onƒ 15000,- is 72 x ƒ 301,- ƒ 40000,- is 180 x f 456,- bedrukt of bedrukt met naam,
ƒ 20000,- is 84 x ƒ 355,- ƒ 55000,- is 240 x ƒ 605,- elke maat en kleur, scherpe
prijs, bel. 043-627959/ RBO
Zit u in de kou? Bestel nu uw
isolerend glas. Nieuwe rijkssubsidie-regeling met 30P.
korting. PEGERO zonweringen en aluminiumbouw b.v.,
U kunt ons bellen van 9.00-21.00 uur. GevJxant.
R79 Kleiweg .160,. R'dam. Tel.
Ook zaterdags, Postbus 81168, R'dam.
:
2291080f221980.
RBO
AMBTENAREN opgelet, bel Vraag eerst VRIJBLIJVEND
R'dam-C
NW.Bouw
via Euro Krediet R'dam voor ADVIES, leen dan geld. spe- T.k. t.h.
Uw lening. 010-824181. r 79 cialist voor pers. len., hypoth., winkelruimte v.a. 74 m 2 kantoorstudios vanaf 41 m2. Inl.
doorl. krediet, auto, boot en Batenburg bedr.huisvesting
caravanfin. lage tarieven 4000 010-118540.
RBO
is 30 x ƒ 164,9000is 48 x 247,
Binnen 1 dag geregeld
TELEFOONbeantwoorder.
s;.l Lopende leningen
14.000 is 72 x2Bl, 20.000 is
72 x 394. Overn. lopende len. Koopv.a.ƒ 575. Huur v.a. ƒ2O
worden overgenomen
mogelijk. Geen info. bij werk- p.m. Natebo 020 456456.
Geen informatie bij
RBO
■.•:■.:.gever. Fin. buro Ewijk, Spanwerkgever.
gesekade 6b, R'dam uw be- Te koop 1500 kg.: HOOG• Enige voorbeelden
trouwbare bemiddelaar. Bel. GLANSLAK. Prijs ƒ 1.75 per
ƒ 1.500 =24 ><.■'ƒ.7s
010-156136van8t/m2l u." kg. ex. btw. Telef: 04784
R79 1886.
ƒ 2.000 =36 x ƒ 72
RBO
36 x ƒ 90
ƒ 2.500
ons
voor
het gunstige T.k. gevr. OPHEFFINGS parBel
ƒ 3.500 =36 x ƒ 126
CONTINUKREDIET, rente v.a. tijen, restant partijen, en schaf 4.000 =48 x ƒ 116
10.000 -110 p.mnd., 15.000 de partijen. 070-661522. RBO
60 x ƒ 169
ƒ 7.000
165
p.mnd., 20.000-220
HORECA-paƒ 12.000 96 x f 213
p.mnd., 25.000 275 p.mnd., Aangeboden:
96 x f 286
pieren voor café-bedrijf. Inl.
ƒ 17.000
330 p.mnd., 40.000
30.000
96 x; ƒ 366
RBO
ƒ22.000
400 p.mnd. Afl. naar keuze, 010-827541.
Voorschotbank,
Aangeboden HUURPAND geZeeuwsche
AssfiboßV
tel. 01180
schikt voor horeca exploitatie.
Middelburg,
Voorschotbank
28037. Ook voor p.l.retc. Penta Services,. Groothan10.000 96 x 171,15.000 96 delsgebouw, R'dam. tel. 010
010-843562/853469
RBO
96 x 413, 119500.
x 253,. 25.000
Ook 's avonds
R79 TELEFOONBEANTWOOR35000-96x575.: , ,
1
'.',
en in de weekends,
HYPOTHEEK tot 130% uw ad- DERS t.h. en t.k. Otte Electr,
Herman Costerstraat 3a
's-Gravendijkwal 101, tel. 010
viseur Kellendonk : 079
Rotterdam-Zuid R77
RBO
211680?M«KBM«f' R79 -760588. .
-
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Algero Krediet B.V.
Bel 010-215144*
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Geld nodig?
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Nu gebeld, overmorgen geld!
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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 f 25.000,tegen 375- of 500,- per maand.

;

MeübeSinruii:

.

30.000,- is 450,- of 600,-

i
■

■

20.000,- is 300,- of 400,.25.000,'- is 375,-of 500,-

5.000,- is 75,- of 100,10.000,- is 150,- of 200,15.000,- is 225,- of 300,-

VENTURA; videoclub;u Verhuur, verkoop van grootste
sortering speel- en pornofilms ,1

T.k. BOUVIER, 10 mnd., reu.
010-840773.
RB7
V
:.■;''
■■. ."-.'■;; ' „■
Drentse
PATRIJSHOND
T.k.
CAFE-BAR omg. Kleiweg te Rotterdam. Redelijke
op film en video. Nwe.Binnenprijs voor uw oude meubelen bij aan- lief voor kind. 16 mnd. oud
omzet,', huur zonder woning' ƒ 800 per: maand.'J
weg 399, 010- 256283, tev. dejhoogste
koop v.nwe. Inl. Groenewegen, tel. 010-216642.
Met stamb. en inenting, pr
Koopsom goodwill-inventaris ƒ.115.000.-. Heineken
'
'
postorders.
RB4
:
R9O
ƒ 450. Tel. 01883-8278. RB7
■"
'
■
■
zaak..'
i ■
FOTO NEDERLAND speciaal
Yorkshire
TERRIERPUPS
SNACKBAR EN EETHUISJE omg. West-Kruiskade
Aluminium
JALOEZIEËN.
voor inruil en verkoop v. fotote Rotterdam. Omzet ƒ 300.000.- per jaar. Huur mcl.
'-■.'Ü'-.-^a'M Eventueel bezorging mogegoedkoper. ■ Lessen
en filmapparatuur. Grote sort. Meer dan 50
RB7
1-kamerwoning ƒ 360.- per; maand.' Koopsom
lijk.Tel.o7o-992888.
voorbeelden: 100
op foto- en filmgebied. Nwe. Enkele
AUTORIJSCHOOL Andre Ras
200
150
70,-,
goodwill inventaris ƒ 165.000.ƒ
breed
hoog
337,
t.o.
Grand
Binnenweg
kan overdag weer leerlingen ■ Diversen.
gelegen
LUNCHROOM-DAGZAAK
in . centrum
Theater, tel. 762889. : RB4 breed 200 hoog ƒ 89,-, < 200 plaatsen. Tel. 010-164289.
Utrecht. Opp. zaak 180 m2, 124 zitplaatsen. Huur . .
200
300
107,hoog
ƒ
breed
RB2
■
•
RB9 HELDERZIENDE, Parapsy■
■
mcl. BTW, servicekosten en GEB f 4650.- per
breed 200 hoog ƒ 149,-, 350
■ Postorders ,
010
maand. Omzet ƒ 350.000.- fisk. Koopsom goodwillbreed
147,-.
Haal
150 hoog ƒ
op
die
Uw RIJBEWIJS in één keer choloog J. van Dalen, tel.R94
'••■
%
inventaris ƒ 230.000.-.'.
Vouwdeuren
25
Dat kan in Egypte met -372822.
korting.
halen?
CONDOOMS,
Durex,
Fronam,
restantenfolder
%
RESTAURANT omg. Den Briel. Klassezaak. Omzet
korting. onze begeleiding. Bel vt-or de
Betaal Rolgordijnen ,25
proefpakket 21 st. ƒ
helderziend
ƒ 325.000.- fisk. Huur ƒ 2166.-" per; maand mcl: Restanten voor bodem- na 5 dgn. Manzou,11.
Tevens muggenhorren. Voor- redelijkste prijs. 010 -147781. Mevr. Horsten Tel. 010
postbus
.
prijzen,
PARAGNOSTE.
meten
en
,
.
mooie zeer grote woning. Koopsom goodwill-inwaarden
zelf
RB9
zijn:
R94
675734-207810.
de snelle beslis- 82051,2508 EB Den Haag (De halen. > Jaloezieënfabriek
ventaris ƒ 200.000.-.
RBl
Zwijgerl. 26c).
kan!!
Snel
en
zeker
-■-';.(.!
sers
het
'
■
■.:
:■nog
Nu
voor
Petit
Restaurant
te
33
Fif privé-DETECTIVES, alle
Café met mogelijkheden
Zuid, Showroom Putselaan 64
RIJBEWIJS halen in Egyp- vertr. | opdrachten, in binnen
Maassluis. Inventaris pas totaal vernieuwd.Omzet
Opruiming tot
OPRUIMING Porno Films en Tel. 855650 en Hilledijk 202, uw
Inl.
video alle genres en nog veel Tel. 849904.
R9O te 0.1.v. desk. begeleiding 078 en buitenland. Tel. 010
ƒ 3000.-' per week. Huur : ƒ 208.- per. week. Géén
7 februari
010 142044 of 's avonds
R94
f,1.van
110200. ..-■■ ;::
85.000.-.
doe.
Koopsom
goodwill-inventaris
ƒ
postzegel
meer
woning.
Klassiek BANKSTEL te koop. -180012.
RB9
horecapapieren vereist. Minimaal eigen
aan Intermedia PB 1522Haar- Tel. 010-152420.
Ervaring
R9O
T.S. lichtgewicht AFDEKZEIColorTV
geld ƒ 30.000.-.
lem verkoopKruisweg 44, ',
LEN, gewapend gezoomd geEen kroonjuweel van een AX5 dagen uw
In
COFFEESHOP-DAGZAAK te Leiden op zeer goede
;%
Hifi-Video
ringd pr. mcl. BTW vrachtwij
MINSTER TAPIJT, 400 cm
winkelstand. Zondags gesloten. Huur ƒ 1225.- per vier filialen in Rotterdam ■ Kunst en antiek
y v j'
onder rembours 4x6m. ƒ 95,breed, van 349 voor 229. Zuimaand. Koopsom goodwill-inventaris ƒ.180.000.-.
!
Tel. 010-654222.
sx6m. ƒ 110,- 6xBm ƒ 195,verwollen
zwain
Berbertapijt
BISTRO te Santpoort. Huur mcl. 3-kamerwoning
B.V.'
PERSIAN
CENTER
'
.
: RB2
6xl Om. ƒ 225,- Bxl Om ƒ 325,.400
cm
re
noppenstructuur,
2000.maand.
BeKoopsom goodwill-inGrootste importeur in de
garage ƒ
per
6xl2m f 270,- 10x12m ƒ390,ventaris ƒ 55.000.-. Noodzakelijk
eigen geld TV DEFECT, Quick snelservi- nelux van: Koetslampen, olie- breed, normaal ƒ 349 p. mtr
Theo Stet B.V. Heerhugovoor
de stuntprijs van in Egypte met onze bekomt
mnd.
nu
:.;:•,.
direct,
,
cedienst
3
ketels,
ƒ25.000.-...
kanlampen,
koperen
i
010-126497 of waardtel. 02207-18088. R94
COFFEESHOP-DAGZAAK gelegen in winkelcentrum gar., geen voorrijkosten. 010 nen, samovars, telefoons, ƒ 199 en gratis gelegd. Reser- geleiding,
02159-17543
of
wiete Sliedrecht. Koopsom ƒ 50.000.-. Huur ƒ 200.- per 324662. Ook avondservice.
kandelaars enz. Heeft nu ook: vering mogelijk. Tapijtimport
RB9 Voor KINDERWAGENS
020-765275.
Kuijp,
Bergweg
.••.-•-.'>
Van
der
;RB2 gewichten blokken, bakken
week.
gen babymeubelen en textiel
CAFE-BAR met zaal te Eindhoven Stadsdeel Ges-, ANTENNE-TV, rep. en pi. van met hengsel, godslampen, 212-214-216,. R'dam. Tel. AUTORIJSCHOOL Les Best moet u zijn bij Burgerhout. NeR9O kan wegens uitbreiding nieu- derlands grootste speciaal010-661938.
tel. Omzet ƒ 150.000.-. Huur pand mcl. 3-kamerwoal uw antennes met garantie. bijz. kruisen,. weegschalen,
enz.
enz.
ma.
we leerlingen plaatsen. Tel. zaak. Nergens zoveel keus en
balansen,
ning ƒ 1300.- per maand. Koopsom goodwill-invenOpen
Belnuolo-259410-708678.
'■■
010-773569.
RB9 altijd de goedkoopste. Kindertaris ƒ 85.000.-.
V m vrij. 9 tot 12.00 uur (dinsd. ■ Kleding, schoeisel ■
'.RB2
; ;
■■..•.'■/
wagens reeds vanaf ƒ 224,SNACKBAR gelegen aan drukke doorgaansweg in
Kastanjegesl.)
Magazijnen:
AUTORIJSCHOOL
EUREKA
weggeef-oprui- kan
Temeuzen. Omzet ƒ 350.000.- fisk. Huur pand mcl. KTV DEFECT? Ervaren mon- laan 37a, Bergen op Zoom Radicale
Ook
in meubeltjes veel voor
nog enkele dagleerlingen
deelkoopjes. Reservering mo44<amerwoning ƒ 320.-. per week mcl. BTW Koop- teur komt direct. Geen voorrij- (ing. poort). Tel. 01657 256. mingü BONTMANTELS-Bont- plaatsen. Tel. 010 258080.
39-43,
kosten, 3 mnd. gar. 010
som goodwill-inventaris ƒ 220.000.-.
Alleen ■ voor handelaren ■en hoeden. Krankzinnige koopRB9 gelijk. Goudsesingel
■
R 94
jes, 25% t/m 60%. korting!! ■•. ■
198735,ook avondservice. S grootverbruikers.
Rotterdam.
'
RB5
Service
B.V.
Nationale Horeca
,
■:<*;.■.■>
Volle garantie. Goedkoper
RB2
Autorijschool
hang-,
COULISSENTAFEL,
PASFOTO'S direct klaar
Schiedamsedijk 84a, Rotterdam
:
KTV SNELSERVICE aan huis hoekkastje, dekenkist,' secre- kan absoluut niet! De BontkoWalg-Heno, Meent-127, tel.
La Route
Tel.: 010 120592 of 010 120687
met gar. Gratis prijsopg. Geen taire, stoelen, tafels, blokken- ning, Hoogstraat 97, RotterR 94
Bovendien als extra heeft nu buiten Honda's 135895.R'dam.
dam-C:
voorrijkosten.
010
770420
bak, haardstel, tinnen maten, reclame bij koop reisgeld bin- en BMW's ook een
Tussen 18.00 uur : en 20.00 uur, 070
zo.
377853, dag- en av. serv. RB2 zilveren en
gouden voorwer- nen geh. Ned. v. 2 pers. terug. BMW automaat! Op de- MASSEUSE/pedicure za.894
RBO
938031 Of 01834-2344.
afwezig.
Tel.
360796.
:
en
karaffen,
glazen, tegels, Koopavond tot 21 uur gepen,
POLITIE-SCANNERS
ze wagens hebben wij
krist., vele merken, grote keus schilderijen, veel klein antiek.
R9l voor overdag nog enkele
De hoogste waarde voor uw
van 198,- tot 1598,-, 20 soor- Ook inkoop,en taxatie. Antiekb Doe het zelf, hobby's^
010
vrij.
ten, grote g.p. antenne gratis. handel v.d. Nieuwe-Giessen, Sensationele opruiming!!! Alle plaatsen
.
RB9
BONT218949.
Saris Expert, Bergselaan 319, Avenue' Concordia ■' 136, rekken moeten leeg!!!
R'dam. Tel. 010-653822. RB2 R'dam. tel. 010-138075- MANTELS!! ' Bonthoedjes!! Autorijschool „MIKE" kan HOBBY-CENTRUM-Rijpma,B,
189111-704881. .■ .: RB5 Enorme kortingen, 30% 70%: weer dag- en avond-leerlin- Schiedamseweg .109
RBO
S Advies B.V. Telef. 070 987178.
geeft K
Kijk, vergelijk, het bespaart U
Bellen na 17 u. R'dam 1e en enige modeltrei■ Muziekbeurs
T.k. v. part. Hollands wortel- veel geld!! Unieke garantie. gen plaatsen.
nenspeciaalzaak van R'dam.
.
r: Tel.
CAFETARIA op. winkel- STICKERS alle formaten.
010-342959.
noten KABINET enkel gebo- Dit kan alléén: Het Bontpaleis,
010-763479.
R*.
centrum te Rijswijk evt. Wegwerpaanstekers bedrukt T.k. aangeb. ' PIANO merk
winkelw. • ƒ 7.000,- gen ±1700. Hoog 250, breed Hoogstraat 153, Rotterdam-C. Uw RIJBEWIJS in Egypte in 5 FAILLISSEMENTSPARTIJEN;
woning aanw., goede in- 69 et. Chroomstickers v.a. 85 Tchaika,
195, zeer uniek en gaaf.'Pr. Reisgeld v. 2 pers. bij koop te- dgn. tel. 010 342570 na 17u.
ventaris,
omzet gld. per 1000. Haen Postbus weg. omst. t.k. ƒ 5.000,-, 5 jr.
merbati
grenen,
.
RB9 vuren,
f 24.500.-.010-136489. RB5 rug. Vrijdags koopavond tot 010-357736.
thuisbez. Tel. 010
gar.
wordt
Tel.
033
723201.
432
A'foort.
vloerƒ220.000.
schroten,
rabatdelen,
Vr.pr.
■
uur.
R9l
.
'V
RB3 H.H.:i Spaans BOERENAN- 21
RBO 844140.
delen,
enz, Tel. 010 253611 ■
ƒ 150.000.'83|
■ Huisdieren
■■■--R92
TIEK en kleingoed. Tel. 010 Totale algehele super-opruiCAFé te ; R'dam met T.K. of t.h. wegens dubb. T.k. ZANGINST. m. echo
EB5 ming!! Korte en lange BONT- T.k. Yorkshire TERRIËR, 8 Bod gevraagd op misslag
onr.g., omzet ƒ120.000. werkz.heden OAMESKAPSA- zuilen en compl. 1 bas-instal. 351138/185003. .
RB3 Nw. staand HERENHORLO MANTELS,
bonthoeden. mnd., ƒ375. Tel. 010
RIJKSDAALDER 1970 en misVr.pr. ƒ 210.000.
LON in Vlaardingen, tel. na 010-813931.:--!'. ■:
en pak- 260941.
RB7 slag kwartje '55, C. Timmer
■
CAFETARIA op goede 18.00 uurolBo4-24134. RBO Zwarte Weense VLEUGEL GE, westminster uurw. 4 me- Koopjes, 50% korting
mee-prijzenü! Alles moet weg.
mans, Wielstr. 25, 4264 AT
ƒ 3.000, Duitse piano ƒ 2.000, lod. notenh. gevl. 3 gewicht,
stand te R'dam, huur TELEFOONbeantwoorders
Bontspecialisten: La Rei- Let op! De meeste sortering Veen.
De
RB5
078
-173543.
850.-,
R92
PAPEGAAIEN,
kakeƒ1250 per m., goede v.a. ƒ 495, huur v.a. ƒ 5, p.w: Knopaccordeon ƒ 800. J. J. ƒ
ara's,.
ne,
75 (vijf
omzet. Vr.pr. ƒ 155.000, Tevensocc.olB9o-6688. rBO Tol, Delfgaauwstraat 52b, Grenen schouwen kabinetten, en Jonker Fransstraat
sortebeo's,
en
grootste
toes
zeventig), Rotterdam-C.
■ Vermist
met : ƒ 30.000,R'darh, tel. 010-653427. RB3 tinkasten, ANTIEK "Het Erf",
eigen
ring in Nederland. Wij bestaan
CAFETARIA
(Kralingen)
weg.
te
Opvallend
financieren.'
tel.
010
BONT!
Bont!
Bont!
maar
een
geld
-:;
wij zijn
:
.
Noordsingel 58,
niet van 1936
VERLOREN: Di.middag Amro
ziekte t.k. Omzet ƒ 150.000,- T.k. Duitse PIANO'S v.a. 672700. ■ ■■■'.* ■:,:-.. RB5 afgeprijsd.
Snelle' aflevering jonge frisse zaak. Dennis, Bank Vlaardingen,
dameshorPenta Services
p.j. pr. mcl. goodwill,' invent. ƒ 750,-. Steinbach wit ƒ 875,-.
van uw reparaties. Bonthuis
21, Amsteren pand (mcl. 4 kamers, badk. Van. Zegveld, .V.; Cittersstr. BERBER KARPETTEN 160 x Wouters, Schieweg 96a, Rot- Pretoriusstraat
loge. Tegen hoge bel. terug'B
RB7
dam.Tel.o2o-657658.
Groothandelsgebouw,
R93
230 cm voor ƒ 449. Ruimecol- terdam. Tel. 010 666066.
bez. 010-349949.
keuken, WC) ƒ 180.000,-.'Tel. 72b, tel. 010-255195.
R'dam. ■ Tel.
010
lectie China-tapijten,' ovaal, c
Tamme en sprekende Amazo010-744479.
R«n
':'.
,
R9l
119500.
■■■ RBO
■
rechthoekig en rond. Tapijt■ Foto en film
grijze
ne '"PAPEGAAIEN,
ara's,
import Van der Kuijp,: Bergroodstaartpapegaaien,
Huur een i WASAUTOMAAT a Radio en TV
FOTO POSSE, het adres voor weg 212-214-216, R'dam. Tel.
kaketoe's, beo's enz. Vrijzitmet kooprecht bij Saris Exinruil, in- en verkoop foto- en
,
RB5 ■ Rijwielen en
standaards, div. papegaaiepert, Bergselaan 319, R'dam, Gediplomeerde: K.T.V. MON- filmapparatuur, Bentinckplein 010-661938. .. ,
'(, bromfietsen
kooien. Grootste van NederRBO TEUR rep. bij u thuis. Geen
tel.olo-653822.
vöor.k. bij rep. 144346. RB2 44, 3039 KM R'dam, Blijdorp, ■ Meubelen ■',-',
land. Sandee, Ridderhof 12.
tel. 010-666.956.
T.k. gevr. HORECABEDRIJ■: RB4
PUCH-MAXI,
nïod.
01804-25680. ■.'.
koop
Te
Ridderkerk
rep.
uw
of
TV
Wij
voordelig
VEN. Penta Services, Groot.
:
■
■ .
RB7
350. Te 1.65.15.09
(zond. voorrijkosten I bij Te h. Porno video's alle syste- GORDIJNVELOURS, in meer '78, prijs f■■-■■•■
handelsgeb. te R'dam. Tel. KTV
kwaliteiten
RB6
4
kleuren
in
rep.VTel.
1e
dan
50
Pijn010-169759. RB2 men „ARTSTORE".
RBO
010-119500.
en
RASHONDEN.
Inverkoop
ackerstr. 27a, tel. 010- vanaf ƒ 17,95 p.mtr. Ook in T.k.a. ZUNDAPP brommer, m. Telefoon 01820-19923. RB7
bruin. Gordijnkappen naar ster-wielenr - ƒ 2.000.-. Tel.:
.
In diverse nieuwbouwwijken TV NIET OKE? Na 5 jr. Philips 675897.
RB4
van Rotterdam, Vlaardingen. dag-avond-weekendrep. gar.
maat. Van der Kuyp, Bergweg 010 -198077 tussen 12 en 15
Ruimt
BOBTAIL
(Old
English),
Maassluis en Capelle a/d Us- Gratis voorr. prijsopg. 777111. FILMVERZENDHUIS
■■■■'-■■■
216. R'dam.Tel.olo-661938.
RB6 sheepdog-pup, reu t.k., pr.
sexfilms
4
m.
nnn uur.
Op!
(kleur)
240
RB2
sel | vestigings-mogelijkheden
voor ƒ 100.-. Zendt betaal- Te koop
ingeënt en ontw. 15
Pa- ZÜNDAPP brommer, i.g.st., stamb.
voorCAFÉ-BEDRIJVEN. Kan- ANTENNE install. voor radio
naar Postbus 5701; Rot- lissander BERGMEUBEL.
ƒ 500. Bellen na 18.00 uur. wkn. Bij R. Schouten,; Frekaart
. Rem".
130
120
„De
x
z.g.a.n.
Ig.
tv.'
Bur.
didaten kunnen telefonisch
tech.
RB6 gatstr. 158, Den Helder. RB7
RB2
hg. x 45 br. 010-201281. R9O 010-768113...
reageren via nr. 010 -123.888. R'dam, 010-651951.
CB 27 MC uitsluitend voor de
handel,' uit voorraad CB ANTENNES magneet inzinkbaar
en met beugel montage Vï golf
base antennes eigen importen
laagste prijzen CB 27 Mc import Oostzeedijk 140 RotterRB2
dam, 010-333148.
TV KTV-rep. dag en avond,
serv. geen voorrijk. met gar.,
Techn. bur. De Jong 010
840018,853254, lid NVRD.

:

aflossing.

Te koop aangeboden:

.

+

f

Maandbedrag inklusief rente

Utrecht: Rijksweg Oudenrijn-Arnhem, afrit Utrecht Rotterdam: Gróothandelsgeböuw, Weena 737. Den Haag: Spui hoekKalvermarkt. Den Haag: Winkelcentrum Waldeck, einde taan van Meerdervoort. Amsterdam: s
Stadhouderskade 74. Diemen (bij Amsterdam): Rijksweg Amsterdam-t Gooi, afrit De Sniep. Beverwijk: Rijksweg Haarlem-Alkmaar, Velser-tunnel, afrit Zaandam. Eindhoven: Noord Brabantlaan bij de Rijksweg
Tuinstraat 32, aan de weg Waalwijk-Tifburg. Heerlen: Spoorsingel 2. Enschede: Winkelcentrum De Klanderij. Almelo: OranjeTilburg-Maastricht, afrit vliegveld. Etten-teor: Rijksweg Breda-Roosendaal.
straat 25. Arnhem: Rijksweg Arnhem-Nijmegen, afrit Elden. VanderMeer'sMeeneem-MenbelMarkt vindtu in de toonzalen Utrecht, Waalwijk en Den Haag (Winkelcentrum Waldeck).
unhn

.

en los er uw lopende lening(en) mee af.

Ter overname aangeb. ZELFop
BEDIENINGSWINKEL
groot volkstuincomplex ■in
R'dam-Ommoord, plm. tuinen
vr.pr. goodwill en inventaris
ƒ 8.500,- waaronder eilanddiepvries, open wandkoeling,
diepvries, elektr. kassa enz.,,
mcl. plm. ƒ 2.000,- goederen,
lage pacht, geen papieren
vereist.lnl.olo-513t72. RBO
Wij bemiddelen bij het kopen
en verkopen van zaken, bedrijven en lege b.v.'s. Economisch Adviesbureau H. J.
Sier, O. Nassaustraat 16,2271
SK Voorburg, tel. 070
•
RBO
875183. .
in
zouden
het
er
wel
willen
Wij
pompen, voor SCHRIJF-,' telen rekenmachines, kassa's en
telefoonbeantw. en copieermachines, eerst kijken bij
Aveha. Meer dan 1.000 machines in voorraad. Prijzen
v.a. ƒ 95,-. Aveha Kantoormachine Import BV, verkoop en
technische dienst, Schieweg
45, R'dam. Tel. 668437, ook 's
RBO
zaterdags geopend..
GEVELREINIGING.
Vraagt
vrijblijvend prijsopgave. Tel.

■

Neem ook zon voordelig
doorlopend postkrediet

focononiie

over kritiek Tweede-Kamerlid Moor:

DINSDAG 5 FEBRUARI 1980/HET. VRIJE VOLK/ 17

Riezenkamp

'n concern worden

'Bij
gemakt'

ookfouten

gewest een belangrijk,deel van

?"+'<•s.•?

'

voor de gemeente ook

.Riezenkamp ("Ik ben niet
voor de uitslag van dat onderzoek") vindt ook dat hij op
zijn totale beleid beoordeeld
moet worden. Maar het is toch]
niet niks als een Tweede-Kamerlid dergelijke consequenties
aankondigt?
Riezenkamp: "Ja, dat zou zo
zijn, denk ik, wanneer dat een
hele grote uitzondering zou zijn,
maar ik heb begrepen dat hij
vaker heeft overwogen op te
stappen. Dus ik denk dat het
niet zozeer mijn probleem is.
Op de gewestelijke vergadering bleek ook dat de kritiek gemncentreerd zat in één afdeling,
zuidoost. Bij anderen zal ook
wel wat leven maar ja, vandaag
is dat de haven en morgen iets
van een parkeerbelasting of zo.
Op zich is dat dus niet veront-

'

,enß.",

slecht gaat het daar nou mee?.
.Riezenkamp: "Als je- kijkt

BRITSE

.'•-'(

Vraag: „Gaat hét met het
stukgoed dan zo slecht dat na
een dag' staking al verklaard
'moet worden dat het slecht is
..;_.;.';.?
voor de haven..
;'•'• Riezenkamp: „Uit het
karak-.
ter van de staking was duidelijk

laatste zeg nemen sommige par-;
tijgenoten mij dat weer niet in
dank af. ■'v a-v :' ij^r: ''■}■>-■':'';'' 7| Dat massagoed.de kolen, olie,
enzovoorts, de vraag is hoe lang
dat verder stand kan houden. Ik
denk dat we daar toch genuan-'■:

Vraag: De haven, hoe goed of

bang

financieel"

aantrekkelijk maar;; als ;ik • dit

-

zijn grieven onderschreef en een

onderzoek toezegde.

Het massagoed heeft een heel

goed jaar achter de rug. Dat is

riiet te moderniseren...• A &.-<;* :V;.

■ ■ Vraag: Maar wek je zo niet de
indruk je drukker te maken
voor het bedrijfsleven dan voor
de werkers in de haven?
Riezenkamp: „Ik heb toen
meer gezegd. Ook dat het erbij

•".

STAALSTAKING

BREIDTUIZTCH

-'

.

. Vraag:
ment er?

king.

.

£•'

......

(Van onze soc.-econ. redactie;

Saoedi-Arabië
BAHREIN
wil proberen door prijsverlaging of produktieverhoging de
overige landen van de organisatie van olieproducerende landen
(OPEC) ■te • dwingen een prijs
van 26 dollarper vat (159 liter) te
• ■ '*■ ;
hanteren.
<t |
I Het gezaghebbende Libanese
financiële blad Middle East Economie Survey. meldt dat. ,De
Saoediês zijn -verontrust door de
alieprijsverhogingen door • diverse landen het . afgelopen
-

;,;',".

uitgebreid naar de particuliere staalbedrijven na een uitspraak van
het Engelse hooggerechtshof dat
een staking in deze j bedrijyen
.-; .",.
niet onwettig zou zijn. i
De staking heeft zich

-

.

PTT-verhuizing

;

Als gevolg van deze uitspraak
heeft de staalfabriek Hadfields
in Sheffield aangekondigd zijn
belasting, maandelijks 10 miljoen, niet meer te zullen betalen.
De particuliere bedrijven war
ren niet betrokken bij het loongeschil; dat aanleiding was voor
de staking bij de British Steel
Corporation waar op 2 januari
110.000 staalarbeiders het werk
neerlegden.

niet uitgesloten
(Van onze soc.-econ.
redactie)

DEN HAAG- De ambtena-

hebben geen spijkerrenbonden
arde garanties gekregen ■ dat
bij

de

.

jongen ontslagen,
TT-verhuizing

naar Gronin-

M zullen uitblijven. Ontslag,
™>et wel zo veel mogelijk wor«i voorkomen, schrijft staatsecretaris Smit-Kroes (Verkeer

Waterstaat) aan de bonden.
Nu de regering heeft geëist
lat de PTT voor juli een plan
*r de overplaatsing klaar

.

'

■

Saoedi-Arabië

■

,

/

vorige

heeft

Suikerfabriek
moet blijven
■' STEENBERGEN > De regering moet met de suikerindus-

'CSM onderhandelen' over

trie

De stakers eisen een loonsverhoging die gelijk is aan het inflatiepercentage van 17 procent.
De minister van industrie, Sir.
Keith Joseph, zei in het Lagerhuis dat de regering geen partij
zal kiezen in het zelfvernietigende verschil tussen werknemers en werkgevers.

behoud van de werkgelegenheid
in de fabrieken in Steenbergen. |
Volgens de PvdA-Tweede Ka,'merleden Hartmeijer en Castricum bestaan er plannen tot reorganisatie , bij CSM, waarbij
aan sluiting van het Steenbergse
bedrijf wordt gedacht.
','. Zij vinden dat het concern de;ze plannen opnieuw in overweging moet nemen.
'.•:,

\
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met terugwerkende kracht met

twee dollar verhoogd tot 26 dol-

lar en is teleurgesteld dat de andere landen daarop hun prijzen
ook weer omhoog gestuurd heb•
v\
ben. '

Bij die groep is gisteren ook
Indonesië gekomen, | dat op de
prijs van een vat van 159 liter
nog eens twee dollar heeft gedaan, waarmee die prijs op 32,75
dollar is gekomen. Oman, dat nu
nog 28,20 dollar rekent,; overweegt eveneens de ruwe olie
duurder te maken in navolging
..
,
van de anderen.
,

Mercedes Benz

neemt verkoop
in Nederland
in eigen hand
;

onze soc.econ. redactie)

.;j ,ï (Van

•
\

;;:';■

UTRECHT -. Het Westduitse automobielconcern
Daimler-Benz heeft de ver-,.
koopactiviteiten in Nederland volledig in eigen hand
genomen.. Gisteren is de
overname. van de Nederlandse importeurs Agam en
Mehaco officieel, bekrachtigd. Daimler-Benz heeft all
eigen verkooporganisaties
in de VS en Canada en.
kele andere-; landen yin

■.
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NIEUW DELHI
De ontwik-'
kelingslanden moeten hun ' industriële produktie f in de. komende twintig jaar flink opvoeren, zodat zij rond de eeuwwisseling een kwart van het wereldaandeel in handen hebben.
Nu bedraagt dit nog slechts negen procent. ' :
-

■

Tijdens de conferentie van de
Organisatie •; voor Industriële
Ontwikkeling van de Verenigde

:

*,

■
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laten
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West-Europa.
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Wanneer is dat mo■•

Nieuwe lamp moet
Philips in
Terneuzen redden
'l'

.

. ;:

(Van onze soc.-econ.
■'.

'■■ TERNEUZEN
In de woningen- van een aantal Philipswerknemers in Terneuzen
-

brandt sinds enkele maanden
een nieuwe lamp, met de codenaam SL, die weinig stroom
verbruikt maar toch dezelfde
: lichtsterkte heeft als andere
lampen. Produktie van die
lamp is volgens deskundigen
: de enige kans om het bedrijf
| in Terneuzen (785 \ werkne.mers) te redden.
'•De flitslampjes, die er.nu
worden, zijn eeri
■ nog gemaakt
I aflopende ' zaak. I Ze worden
steeds.meer verdrongen door
elektronenflitsers en als het
zo doorgaat moet het bedrijf
óver vier jaar definitief dicht.

Vraag: Werkloosheid kan je
bestrijden
door omscholing
maar ook door te zorgen dat er
arbeidsplaatsen bijkomen. Er is
al enige tijd een speciale functionaris voor j het, werven van
bedrijven. Hoe werkt dat? v i'fij.f

:.

Resultaten
Riezenkamp: „Nou, concrete
resultaten heb ik niet. Althans
dat ik ze zo'kan oplepelen. Alhoewel, ja, een concreet resultaat is, als je ook praat over behouden van werkgelegenheid,

"Sinds 1975 wordt

op

werktijdverkorting .
het personeel aangevraagd om de overtollige
voorraad flitslampjes weg te
werken. Ook nu dreigt in de
produktieafdeling weer verkorting van de werktijd voor
244 mensen voor 24 weken. ' "',
De vakbonden vragen zich
af in hoeverre Philips de
werkloosheidsfondsen, die de
werktijdverkorting betalen,
misbruikt om de eigen problemen op te lossen. De arbeidsinspectie is inmiddels om in~
.
formatie gevraagd.
De
Industriebond ■> FNV
'heeft gisteren een pakket van
ruim vijftig vragen afgevuurd
op de raad van bestuur van
Philips. De bond wil in het
overleg deze maand volledige
opening van zaken over de retijden

voor

' redactie)

gezette

organisatieplannen.

w

; :>.

ONDANKS SLEPERSSTAKING

winst hij

Hogere

Smit

(Van onze sociaal-economische redactie);

ROTTERDAM
Smit \ Internationale heeft vorig
jaar een pure winst gemaakt van 17,4 miljoen gulden.
In werkelijkheid is de winst nog belangrijk gróter. Dit
komt omdat het bedrijf de drie miljoen gulden, die de
sleepbootstaking van het af gelopen na jaar heeft gekost, later van dé werkgeversorganisaties weer heeft
teruggekregen. Dit bedrag kwam echter pas binnen na
afloop van het boekjaar, dat bij Smit loopt van oktboer
tot oktober. WESÊÊ- ' -v '■■'.k~i..~--'X'
•■'■ i '-

:-k

jaar leverde het
concern bijna tienduizend
personenauto's en... ruim
tienduizend ' bedrijfswa-'••,
gens: in •; Nederland. Daarmee '■'•' is - Nederland"' ■na
Frankrijk
grootste
de
afnemer van
Europese
Mercedes-Benz "bedrijfswagens. In ; totaal werken'
bij Daimler-Benz in Nederland 1300 mensen. ■.■■.* r
Vorig

,

'•

!

-

~-■...-.

Naties (Unido) is gisteren beslor
ten een commissie in te stellen
die dit streven op gang moet
brengen. Omdat elk van de 127
deelnemende landen zo zijn
eigen gedachten heeft over die
ontwikkelingen, zal de commissie eerst-proberen de standpunten dichter bij elkaar te bren. gen. Later kan men het dan eens
worden over. een hulpprogramma voor de komende twintig

-

....

'

Beurs Amsterdam

.

Vreemd geld

J ■-iz

Meer industrie naar
Derde Wereld

1

week de prijs van zijn ruwe olie

,

!D

weekeinde.

..

heeft, vrezen de vakbonden dat
de „vrijwilligheid" voor personeelsleden om mee te verhuizen
.
in gevaar komt.
De ABVA, KABO en de Christelijke CFO besluiten morgen of
zij het overleg met de PTT-directieraad zullen hervatten. Dit
gebeurt op' een, gezamenlijke
vergadering met de leden. 'Het
gesprek over het spreidingsplan
was eenzijdig opgeschort nadat
het kabinet afgelopen: vrijdag
het besluit over een versnelde
operatie bekend had gemaakt

.

Het bruto ■ bedrijf sresultaat,
dus vóór belastingheffing, was
vorig jaar bij Smit 25 miljoen
gulden. Dit was 12 miljoen gulden lager dan in het boekjaar
'77-'7B. In dat jaar was de pure
winst echter weer lager dan vorig jaar, namelijk 16,1 miljoen.
Dat Smit ondanks de slechtere
gang van zaken in het bedrijf
toch nog een grotere winst gemaakt heeft, komt volgens het
jaarverslag door twee tamelijk

toevallige meevallers. Verkoop
van enkele kantoorgebouwen en
schepen leverde nogal wat geld
op. Bovendien verloor het bedrijf door ongelukken twee bevoorradingsschepën.' De verzekêringsüitkering voor die twee
schepen-,was echter belangrijk
hoger dan hét bedrag waarvoor
de boten 1 nog bij Smit te boek
stonden. : S*. * :'■, ....:,, '■■■
-(Het aantal personeelsleden bij
Smit Internationale vermindere

.

-

Ontslagen bij

F'ansefranc.

lijk."

•

Nederland
DEN HAAG
heeft vorig.jaar bij de banken
voor 11,2 miljard gulden gespaard, ruim een half miljard
minder dan het jaar daarvoor.
Hét gezamenlijk spaartegoed
steeg in 1979 volgens het CBS tot
bijna 105 miljard gulden.

.

.

Saoedi-Arabië wil
olieprijsdruken

:

':';

.LONDEN -De MetalBox Company, de voornaamste fabrikant van
blik voor dranken en
voedsel in Groot-Brittarinië, heeft gisteren 2500
mensen, een derde van
het personeel, tijdelijk
ontslagen wegens een tekort aan grondstoffen
door de Britse "staalsta-

Spaarzaam volk

-

Interaiol

praat

met voor zijn bedrijf postende stakers. ■-''..'"

'"'

"«se mark

■■••

Vraag: Indertijd is aangekondigd dat er wat gedaan zou worden aan de omscholing van
langdurig werklozen.
Riezenkamp: „Daar hebben
we nu een miljoen voor op de
begroting. Zo rond april komt er
een nota ovér. : Besprekingen
daarvoor zijn al ' gevoerd.' Met.
het bedrijfsleven moet dat nog.
Ik wil proberen te bereiken dat
bedrijven ook garanderen dat ze
mensen in dienst nemen die zijn
omgeschoold."

.

in

redactie)

.

Sheffield (midden)

(Van onze soc.-econ.

'

fabriek '"Hadfield's

(Van onze soc.-econ. redactie)

..

'"«.'■".-'■!:.'/ :■',><
is moeilijk.
„Dat
Riezenkamp:
Op dit moment hoeft het niet zo
ver te zijn maar dat kan volgende week wel het geval zijn. Dat
hangt ook van de onderhandelingen met onder andere. ECT af.
Het kan ook nog een maand duren."
:/t''ïivVV'

:

.'.

DEN HAAG De Nederlandse Gasunie en haar twee Duitse
gen te noemen."
.\y i
partners gaan in Algerije praten
over wijzigingen in het aardgasVraag: Hoe staat het college
Verwacht wordt dat
tegenover het FNV-verzoek om' ; contract. voor
de levering van
geen Zuidafrikaanse kolen.te' Algerije.
aardgas een hogere prijs
haar
-gebruiken?
zal vragen.
1 Riëzenkamp: „Dat moet nog : 3 De OPEC, waarvan Algerije
lid is, heeft onlangs besloten om
in het college behandeld worden. Mijn persoonlijke mening de aardgasprijzen op te trekken
is dat we over zon boycot" met naar het peil van de olieprijzen.
zn allen nationaal moeten be- Algerije voert een nieuwe ecoslissen. Met alle elektriciteitsnomische politiek waarbij geproducenten, dat zijn de grote probeerd wordt minder afhanafnemers van kolen. Of beter kelijk te worden van het buitengezegd, worden dat waarschijnland en buitenlandse onderne-

>■

De directeur van de staal-

voor gas

-

we.

•'

beeld

USA dollar
Engelse pond

dan is het behoud van Brown
and Root in de regio zon resul-,
taat. Er is in de sfeer van trans; portbedrijven
het nodige ge' beurd. Er is best een aantal din-

trouwbaarheid van de haven
ten goede, komen en waar de gemeente op het sociale vlak waf
kan bijdragen, dat naar vermogen zal gebeuren. \ -.:-..; *,*, •-la-'é.i
Riezenkamp: „Nou, de commissie van goede diensten.bij
Smit hebben
dan uiteindelijk voor elkaar gekregen. Ook
proberen we in \de gesprekken
met werkgevers en werknemers
te bereiken dat dié meer begrip
voor elkaar krijgend'
:v;

ven in het afgelopen anderhalf
jaar wel wat gebeurd. Onder
andere de containerterminal op
de Maasvlakte komt er, zo is besloten. Maar gaan die containerbedrijven |er nou ook gebruik
van maken? Het duurt wat lang
allemaal.
' :^'''/'Qf!i'^.
s'f>
Riezenkamp: „Nou, het loopt
wel, maar het loopt niet hard.
Het duurt ongelooflijk lang. Dat
verbaast mij van het bedrijfsleven. Maar:we kunnen niet altijd
in de afwachtende rol blijven.
Er komt een moment dat de gemeente zelf op pad gaat voor die
■-•
terminal." o
f ''*':'

die ABVA-claim voor
vergoeding van kosten die Rotterdam in verband met-acties
heeft moeten maken, die' 800
gulden voor het nautisch personeel van het havenbedrijf terwijl dat aan de REÏ en de ROTEB niet werd gegeven omdat
dat te veel mensen zijn... I
Riezenkamp: "Dan praat je
inderdaad over cóllegebeleid.
Kijk, je praat over een concern
waar aan de lopende band honderden beslissingen worden genomen. Daar worden ook'fouten
gemaakt. Maar je moet op beleid
worden beoordeeld. Niet op incidenten."
.;,i-V;";
Vraag: "Maar de som van incidenten kan ook bezwaren oproepen.
';'•,'.',■' '"."
Riezenkamp: "Ja, de een zal
daar anders aan tillen dan de
ander. Maar een goed moment'
om daar naar te kijken is bijvoorbeeld de behandeling van
het fractieverslag. Er zijn meer
mogelijkheden om met elkaar
op de mat te gaan. Maar dat is
niet gebeurd op de manier dat

meer

■

Vraag: „Er is in de sector ha-

Vraag: Dat lijkt me wat te
simpel. Er is kritiek op bijvoor-

°sßank

~

Terminal

<

ï

":S,;,

;.

wil

Algerije

.;^Y..

'

,"<

ABVA-claim

:

•

Verder hebben we weinig mogelijkheden. Ze zijn er bijvoorbeeld weer welbij verplaatsingen van bedrijven, bijvoorbeeld
in de stukgoed. Daar kan je wat
op dat sociale element letten, het
behoorlijk mee laten wegen.','

Gezegd wordt dat er
een aantal dingen is gebeurd die
socialisten niet behoren te doen.
Riezenkamp: "Volgens sommige socialisten behoor je niet
te drinken, volgens anderen
weer niet uit te gaan" en weer
anderen hebben een combinatie
van die twee en mag je ook niet
y,;.\ ; ,; ;
\
lachen." ;

$lebruarll9So

-,

commissie".

t',Vraag: die arbeidsverhoudingen.' In de havennota staat dat
de rust en de stabiliteit de be-

■■

Vraag:

,*;

Riezenkamp: „Ik ben niet
bang voor de uitslag van
het onderzoek van de

hoort tot het sociale gebeuren.
Ook over het hiét-bonafidé karakter ervan heb ik wat gezegd.
Ik heb ook'iets gezegd over de
rivier die niet in brand staat." > 'ï&

:

■jweede-Kamerlid Frans Moor
uitte toen deze zijn vertrek uit
de politiek aankondigde. Die beslissing schortte hij op toen het

'

hoort, zo'h staking, dat het be-

,

sche
langrijk deel het mikpunt van
ie kritiek die ' partijgenoot en

:

van Haven en EconomihouderZaken,
was voor. een be-

•

.?,

■■

,-"•

•

dit beleid fundamenteel fout is
geweest.! En tussen de laatste
behandeling van het fractieverslag èn nu is er geen opeenhoping van incidenten op basis
waarvan je kan beweren dat het
:";.-«
zo slecht gaat. ■'■■. :
Natuurlijk zijn er problemen.
Maar ik heb in deze partij ook
nooit anders meegemaakt." . '■.;

'Drs. Jan Riezenkamp,! wet-

>

men.
■Het is politiek misschien aar r
diger en zelfs handiger om daar
je mond over te houden, maar ik
vind dat je dit soort dingen tóch
moet signaleren. De bedrijven
in de stukgoed j staan .allemaal
aan de vooravond van het nemen van investeringsbeslissingen óf ze moeten de zaak langzaam maar zeker het moeras in
laten zakken door gewoon maar

.

kritiek best een onderdeel kan zijn.".

j

sief, veel concurrentie, nou als
ik dit zeg dan neemt de vakbeweging mij dat niet in dank af,
'Als ik zeg dat van,dé '■ totale
goederendoorvoer '■:. maar v een
zeer gering gedeelte stukgoed is,
dan neemt het bedrijfsleven mij
dat niet in dank af. Maar dat is
•
ook waar.

;

Van dan

-

'

ROTTERDAM

dat die. niet door de • bonafide

vakorganisaties werd gesteund.
Ik constateerd 'verder dat de
sector stukgoed problematisch is
en dat is na de staking toegeno-

;

"Ik heb geen zin om uitvoerig aahaan
de kritiek die iemand heeft op dè
besteden
dacht te
beslissingen van het college voor wat mijn sector betreft of kritiek op mijn persoon. Daar zie ik geen aanleiding voor. Ik wil wel over mijn beleid praten waary

ceerd optimistisch over kunnen
zijn. Mede omdat Rotterdam havens heeft voor diepstekende
schepen.,'.'.,-.-. >'/•,'.-';..''.'• ■■.' .■'•■•■'
;We moeten, dat;is onze ver-'
antwoqrdelijkheid, uit het gein-:
vesteerd vermogen van een paar
miljard gulden in de haven ook
proberen een paar centen te
,
verdienen. :
We kunnen natuurlijk roepen
dat we : de grootste : haven ter
wereld zijn maar daarmee heb
•je, natuurlijk niet de grootste!
macht. Een. haven is niets anders dan een knelpunt tussen A

naar het stukgoed dan zie je eèn
dalende tendens.';. Daar -zitten
problemen in. De meeste men-;
sen werken,er, zeer looninten-

Van onze verslaggever JAN BOOISTER

het afgelopen jaar weer. In totaal zijn nu 3381 mensen in
dienst. Dat is in Nederland 78 en
in het buitenland 65 mensen
minder dan in het voorafgaande
,
jaar.
In het jaarverslag van Smit
staat dat het bedrijf op dit moment druk bezig is met een onderzoek naar de diepere oorzaken van de sleepstaking van het
afgelopen najaar. Smit stelt dat
het „met inzet van allen", moet
kunnen lukken om de schade te
herstellen die door de staking in
de interne verhoudingen in het
bedrijf is aangebracht.
De winst die Smit behaalde
met het havensïeepbedrijf was
duidelijk lager dan vorige jaren.
Komt er geen nieuwe staking of
andere bijzondere ontwikkelingen, dan verwacht Smit voor het
lopende jaar | weer een grotere
winst te kunnen behalen met
het sleepvaartbedrijf in het
Rotterdamse haven. :
■
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Spaarinrief-Konéfatief^
voor betrouwbare verzilvering contant
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a
verzilvert al jarentussentijds uw spaarbrieven \ \\.\
tegen de hoogste waarde. Berekening per computer.
Eindhoven, Mecklenbürgstraat44, tel. (040)437124 rjr&>
Apeldoorn, J. van denVondellaan 41, tel. (055) 255782 M J©
Den Haag-Rijswijk, Haagweg 85, tel. (070) 907871
CjfS»
Amsterdam, Keizersgracht 99 (Gebouw Euro Center)
Discretie verzekerd.tel.. (020) 265749 &) PJ
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Rotterdam-Gouda

Heel speciale rente van óns, de kleine meneer dah

wil ik iedere maand f 25,- automatisch naar d
Zo, dievjorigen zit er al meteen lekker
warmpjes bij, zeiden wij. Komt voor mekaar:
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5 februari 1980.
De burgemeester
voornoemd,
A. A. van der Louw

•'••■'•
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Enkele voorbeelden van maten en prijzen' •' .
• Aluminium jaloezieën
Vertikale jaloezieën
br. x h.
prijzen v.a.
prijzen v.a. -■■•'">
br. x h.
300x200cm a-W,-nu 452.- 100x200cm. J76r-nu 67,
400x250cm U75:-nu574.- 200x200cm 286T-nu 108.
. 500x300 cm 1540T-nu 673.- 300x200 cm 398;-nu 155
Elke gewenste tussenmaat op bestelling snel.. ":.S.\l
leverbaar. Diverse maten aluminium jaloezieën direkt '
uit voorraad mee te nemen /
•■■_*
Bovenstaande prijzen zijn geldig tot het eind van
?;£ƒ?££"
deze maand
...'js\/:.
U bespaart dus veel geld als vin onze showroom de ■:
gewenste maten opgeeft, de kleur kiest en 50%
' "
'
aanbetaalt.

Kop 1335 plus 55, Nijmegen
n<
plus 52, Usselkop 1183 pluss| t,:
IJssel 662 plus 30, Deventer

52<

Sluis 728 plus 2.
':, De stuwen zijn open te
Bon*.
ren.; Roermond Belfeld en
.

"

St>

Maas de stuwen te Llth en d|,
Grave worden in de loop van
dag gestreken. De dooroaarhoo,"
van de Verkeersbrug te
draagt 725 cm. De doorvaaruW
aan de sluis te Sint-Andries S,

l
VenüT

;

dtIIOk^BLIWOS■

Bank voor babys ook.

vertikale jaloezieën
SHOWROOM ROTTERDAM
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Hoog Water
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6-2-1960 Ie tij 2e tij: Rak Zuidii
19.45; Dordrecht 7.43 19.36; FM!»
dam 7.02 19.10; Schiedam 857 |gt
Vlaardingen 6.47 18.55;
Maassli
3.32 18.40; Hoek van Hollands;
17.52; Scheveningen 6.05 iao7

■
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ringvlietsluizen
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draagtsBocm
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Jonker Fransstraat 96a (centrum)
Tel. 010-14.17.17
't Geopend: woensdag en zaterdag
van 10.00 tot 15.00 uur
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5.1917.28

Overzicht
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Weekstaat27jan-2febr 1980
Scheepvaartbewegingen in

Nieuwe Waterweg

De burgemeester van RotBEKENDMAKING
terdam maakt bekend dat
het Dagelijks Bestuur van De burgemeester van RotRijnmond bij besluiten 15 terdam maakt bekend dat
januari 1980 goedkeuring de gemeenteraad in zijn
heeft verleend aan de be- vergadering van 24 januasluiten van de gemeente- ri 1980 heeft verklaard dat
raad van 1 november 1979, bestemmingsplannen
waarbij de raad heeft ver- worden voorbereid voor.:
klaard dat bestemmings1. een terrein gelegen aan
plannen worden voorbe- de Lijsterlaan;'
/.' ! ;.;
reid voor:
2. gronden ten noorden
1. gronden ten noorden van Schiebroek;
van de spoorbaan gelegen, 3. een perceel gelegen tustussen Van Aerssenlaan, sen Teilingerstraat, AlBentincklaan en Staten-" mondestraat, \ Anthonieweg;
straat en Schoterboshof;
2.- gronden gelegen tussen zoals deze gebieden nader
Havenstraat, Piet! Heyn- zijn aangegeven op de bij
straat en Achterwater.
de betreffende besluiten
De raadsbesluiten die op 9 behorende tekeningen..-.
november 1979 zijn gepu- De raadsbesluiten liggen
bliceerd, hebben door deze met de tekeningen voor
goedkeuring een wer- een ieder ter inzage op de
kingsduur van twee jaar gemeentesecretarie (kagekregen, derhalve tot 1 mer 209, stadhuis). De benovember 1981.
sluiten genoemd onder 1
Met ingang van heden lig- en 2 liggen tevens ter ingen de besluiten van het zage bij de wijkraad voor
Dagelijks Bestuur van Hillegersberg-Schiebroek
Rijnmond met de daarbij (C.N.A. Looslaan 1) en het
behorende
voorberei- besluit genoemd onder 3
dingsbesluiten voor een bij de deelgemeenteraad
ieder ter inzage op de ge- Centrum-Noord (Schiekameentesecretarie (kamer de93).
209, stadhuis). De stukken Rotterdam,
met betrekking tot het ge1980.
bied genoemd onder 1. lig- 5 februari
burgemeester
De
tevens
ter
gen
inzage op
,'."J
de secretarie van de deel- voornoemd,
gemeenteraad Centrum- A. A. van derLouw
Noord (Schiekade 93)
Rotterdam, .
5 februari 1980.
De burgemeester
voornoemd,
A. A. van der Louw

•

Burgerlijke stand
Gehuwd te Charlois op donfo
Januari 1980: J A v d Br:
22 M C Bartels 19; J H v Mark'
:'

dag 17

steyn 30 M J M Dekker 25; C Pinp
24 N v Helden 24: J J Wijnstekeis;
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Bechts: Lekker chintzjack met
plooien. In given, gebroken
wit, kobalt en rood. Mt. 116
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Fijne corduwypantalon met
piping In turquoise, paars;
cyclaam en de nieuwe kleur
-

...

Sealand Galloway USA Alexan
derh SL stg Sealand
Bright Sky Griek Europoort GEM
.■-••■■

Doggersbank Ned . Merweh SOM

leuke uni blouse met lange
mouw. In uit, turquoise. lila en :
"•■.:•■
aqua.Mt,92(9.-)f\

gr0en.Mt.92(12.-)y\
/,//;7 i,'
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touwldgSSM

zivarlenmarineMUlé
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dmkMlef.lnturquoise.lilaen
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Interzee ■

■

.*-■,''-■.;
Seaportpier I

Holland Ned. Waalh.'

Slavenburg/Huizer

Silverkite Eng. Botlek DOW Ruys
Poolster Ned. Jobsh. St Job Visser
' en Visser
Ice PUot Griek Waalh. NZ Loods
' Oriënt vlees Muller
David Dormann Eng. Botlek GEM
-

Pax Pan Europ GEM ldg Fixing
Isla Santay Ecuador Waalh p J
••.■■'.
MTR stg Muller ■
Waldhom Zwitser Botl Fr SWart

Schitterend'sweatshin'met'oJ>
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portstgVCK

Alchimist Berlin Cypr. Botlek NM4

.
ertsVSß
Doris Dts Beneluxh Uniniill ldg
' .
.avk .■■,;•" ■
v"
Norleader Eng Schiemond grind
Deka ' ...••>■
Bell Raider ler Britth stg Bell Line
Ghiona Griek Eruop BP stg 5 ldg V
Ommeren
■ -f
Edgerma Ned Europ GEM ldg EP
-'

CPLdgCarebeka
BurgO/Dts. Waalhaven p-7

-

Transworld

MT stg

Nordie Ferry Eng. Beneluxhaven
• Europ. Stg TFS
■
Dutch Sailor Ned. Botlek Oxirane
Ballast Broere Nanny Onstad Noor ■ Botl Fr
■ Swarttouw Wagenborg . - Elhel Everard Eng. Waalhaven 30
ballast AVK
Ibesca Anglia Dts. Waalhaven p-2
-.:'

*

Felsh.stgK.Hunik

:
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Nordlich Dts Margrieth ECT cont

-■••-■
'
USL
Roxane Kersten Dts Waalh p 7 MT
-•-

;

rtgKHunik

,

~

Alhena 4 135 ZZO Salvador n Rot
terdam
AbiatH te Santos
-JIIHIIIaIwiIM
Alsy ta Smit» 4 850 ONO Bermuda n
.
New Castle
Amersfoort 4 te SantaCruz (Tene
-

Wiclow ler Margrieth ECT cont B
rife)
en I Line
Hotger-2 Dts Maashaven Silo graan Amstelburcbt 4 400 ZW Bermuda n
Beiroet
* Conbalt
Isla Puna Ecuador Waalh pi MTR Amstelpark 4160 ZO Taipeh n Van
couver
stgMuller
Vauniera Rus Europ Nw Mat Amsteïstraat 4 te Palembang
Amstelstroom 3 320 NO New Ire
Naphta Transworld
land n Jakarta
Noraky engBeneluxh stg NSF r
Myrtidioissa Griek Waalh 102 Amstelveld 4 700 WZW Azoren n
USA i
graan v Ommeren
Andros Storm Griek Maasvl Amstelnwal 4 500 W Finisterre n
KeyWest
EKOMertslnterz
Nabstone Eng Schiemond Deka
Arctic 4100 O Rlo de Janelro n San
Yolanda. ned Margr.h ECT stg tos
Atlantic Crown 4 te Halifax
Comar
Pep Slrius Deen Euro GEM ldg Vis
Baam 4 500 ZO Bermudas n Rotter
dam
■
ser en Visser
Jurgen Cypr Waalh p 2 MT ldg Barendrecht 4 450 ZO Halifax n
•. Ocean Freight .
:' >
Boston
Rosita Maria Dts Alexh ECT stg Begonia 3 Tuxpann Houston
BUderdijk 4 100 NW Flores n Sa
USL
Aat-V Ned Rijngh Fenix Steinweg
vannah
Dongming Chin Waalh p 2 MT stg Ilrilsum 4 310 OZO Socotra n Jed
'

'

*
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Philip Broere Ned Pernis Shell 18 Bucna Vista 4 300 W Casablanca n
,
Rotterdam.
ldg Broere .
Berrzovka Rus Waalhavenp 6 MTR Bussurn 4 1220 O Tokyo n Long
stg Transworld
Iris Dts Waalhaven
Gees Line

-•'

Whangarei -' :' NedUoyd Wissekerk 4 150 ZW Co

lombo n Jakarta

Nedlloyd
-

Bareelona 4 v Salalah n

■. i

Jubail i

Nedlloyd Fraier 4 420 NW Mauri

tius n Portland

'

v

NedUoyd Kyoto 4 500 ZW Penang n

Colombo

'

•

"

Nedlloyd Nagasaki 4 400 ZZO Co
lombo n Singapore '
Nedlloyd NUe 4 100 NW Monrovian
<■

1-7 MT. stg

Beach
Delta drecht 4 640 ZZO Port Eüza
beth n Singapore .

'

karta n Osaka >

■

*.t

<

jan

Boma

..-,-.

NedUoyd Dejima 4 te Fos sur Mer
Nedlloyd Delf» 4 v Tokio n Hong
: ' i
Kong
..

Nedlloyd Rochester 4 320 ONO
Aden n Jeddah
Nedlloyd Rockanje 4 v Pireaus n
Benghazi .
Nedlloyd Waalekerk 4 37 W Kari
. mata n Wellington :
.
Nedlloyd Westerkerk 4 18 ZO Min
danaon Penang
NedUoyd Willemskerk 4 78 NO

Oran n El Ferro

Nedlloyd Kembla 4 90 ZO Manza
nitla n Kaapstad
Nedlloyd Lek 4 140 ZZW Monrovia

n Dakar

■

■

Dallia 4 380 NNO Turks Islands n
Portland Maine
Daphne 4 120 n Mona Island n Pun
taCardon - n Ka
Diadema 3 v Jebel Dhannah
<
rachi'
■ ."
r'.
DflomalSverwtePaulsboro
Dione 3 te Teesport
?
Dosina 5 v Martinez n
Esso Europoort 4 300 NW Kaapstad
n Aruba
Esao Bonaire 4 60 N Be Europe n
*■>-•>
Bahrein
Esso Europoort 4 300 NW Kaapstad
Aruba
n
Flammulina 4 180 NO Okinawa n
"''

~'

~'

*

Singapore

■

Felania 4 te Singapore
Felipei 4 400 ONO Gladstone n
Whangharei

■

Fossarina 3 v Portland Maine n Cv
<■»
'/''■
■ racao 4 te Aden
Fossams
'

Fulgur 4 65 NNo Djibouti n Djed.

dah
Fusus 11 verw te Port Said n Bv
-kom

GetafixstePortArthur

'

•

?.:,■'h<

Kylix 4 v Stanlow n Rotterdam.
Laconica3teKhargh
..--

;-.

Latia 4165 NO Socotra n Rotterdam
';>,>•?.
Latirus2 teCuracao • i,
Lepton Ite El Fatah Terminal
Maaabracht 4 550 WNW Tristan da
'
CunhanSaoSebastiao .-■■Haasbree 4 710 ZW Accra n Perz
.
•
Golf •
■ •
Maasrix 4 47 ONO Algiers n Qeusis
Macoma 4 40 N Finisterre n Por»
•i Said
■•■«
-•'■•
:\
>•

Nedlloyd Schie 4 660 ZO Maladives
- n Singapore ■
Nedlloyd Steenkerk ste Kaapstad
Nedlloyd Talbot 4 240 Z Takoradi n

•

■•-.'

.(

.

'

tos

Coral Meandra 4 te Brunsbuettel
Crania 4185 NW Monrovia n Abld

<

Nedlloyd Rhone 4 v Mombasa n
'Antwerpen _V'~'
■'.'
Nedlloyd Drotien 5 te Charleston
Nedlloyd Schelde 4 325 WZW Dja
*

'"

-#•

*

■ Caen

Anna-II Dts Europ GEM ldg EP

Shipping
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Shipping v"
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Ned. Schepen
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Loosdrecht 4 340 NW Pontianak n
Jeddah '
Mirabella 4 200 O Cristobal n
a Amuaybay
Mijdrecht 4160 W Colombo n Suez
NedUoyd Forcados 3 1250 ZZO Ha
waü n Kaoh Siung
Nedlloyd Fukuoka 4 v Callao n Ma
tarani
NedUoyd Amsterdam 4 pass Timoi
n Jakarta '
Nedlloyd Ebro 4 40 O Gibraltar r
.
■. .
Rotterdam
Nedlloyd Fremantle 4 132 ZW Nol
folk Island n Surabaya
■':
Nedlloyd Fushimi 5 te HongKong
Nedlloyd Hongkong 5 te Cristobal <
Nedlloyd Hoorn 4 te Bremerhaven
Nedlloyd Mam 4 Hong Kong n

.-•-

■■•

Marinula3teFos

Meta 7 verw te Mena al Ahmadl

MytUus 5 verw te Mena al Fahal
Niso 4 v Fredericia n Lyme Bay

'■

Obelix4teCeuta
Ondina 30 te Miri
N'V*ï.j
Onoba 4 240 W Azoren n Hamburg
Rudolf Peteraon 4 140 NNW Cape
Blanc n Arabische Golf
Sepia 7 verw te Piney Point
Tagelus4 te Aabenraa
■
Viana 4 pass Mona Island n Boston
Vitrea 6 verw te Geelong
Zaria 3 v Teesport nAuckfield
'*
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"' Aangiften

*
van overlijdt"

Januari 1980 te Charlois

W Kok m gehgew m J van V-1800; P de Jong m van J .1*
1902; N Verhei j mvanHJ*ï
C van der Zwaan v ongeh I»
van den Berg v gehgew ro
.der Starre 1909.
'Aangiften van overlijd»"tl
januari 1980 te Rotterdam
'K M van der Linde m «*
1980; M J M Baselier m «
1979; C Schröder m van J DU».
1907; D Versteeg v gehgew »
van Eijk 1885; A A Ottenholf
A Dut 1916; J Villerius v
Strooband 1910; J A Botterj
gehgew m P J van Geen»
1900; A JC Bos v van J van B",
1904; G C Bijsterbos v ongeilJv
A Lindenberg m gehgew m H'
ne 1904 ■ ■ ■
«

Waterstanden

"

Nedlloyd Loire 4 274 NW Buena
ventura n Papeete
Nedlloyd Rotterdam 4 410 W Gl

braltarn Port Said

Nedlloyd Rijn 4 130 WNW Lissabon
n Abidjan
Nedlloyd Spaarnekerk 4 140 ZZW
•
Ile Juanda n Singapore '
Situla 4 Rio Paraguay n Ascunsion
<>

"'-

~.

Sliedrecht 4 v Kamsar n Rotterdam
Thameshaven 4 40 ZW Madeira n
Antwerpen

Stolk-TerduJ

,

■

#^H
iH {k««®fflb~

■

Blanc n

>

•

■

Kennemerland 3 V Santos n Porto

Alegre '
Lauriergracht 4 90 N Kaap
Abidjan

Abida 4 800 NW Ascenslon n Cv
racao
Acila4tePortSaid
Acmaea IS verw th.v Balboa n Cv
racao - ■
■
Actcon 3te Dubal
Broere Emerald 4 43 O Almeria n
''..',
"
Oristano
Chevron Madrid 9 te Singapore
",.,
Cinulia 12 verw te Curacao
Coral liia 41990 W Key West n San

'

•--.•

'

■

ting

Otto Dts Europoort BP 4 Mg OSB
Kambo Noor Rijnhaven Fenix stg J
' Smith .'•'■'.
i ■■■-. -i
American Ace USA Alexanderha

'-
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/
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■

1
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Akad Turk BoUek GEM Pellets
■'
,
Marico
■.
Viking Liber Waalh. p-S SHV ldg
•
Nobek
Wcls Dts. Europoort BP-6IMCO-3
v. Weelde
■ ..:■
Emsstrom Dts.' Dordt-Handelskade
s Ger-Mauritz
Centaurman' Eng. Botlek' Pak.
tank-6Lisaro
Nordfahrt Dts. Parkkade larson
.
Lind.
Finn Forest Fin Frisohaven Sea

"
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Uni souspull. Van acryl. In wit
gvrtow, ///«, turquoise
#3? «W nieuwe
kleur rnven .
j?*«P en de

-

Pool Waalhaven

Tankvaart

-.-,--
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11

;«?.;:

••/-."

Kapitan Kanskl
NTBstgNTB

-

-

f\

/'M
fi

Allee Langli Deen Vlaardingen
K.W.-haven Idg Vertom
Gaelic Ferry Eng Beneluxhsven stg
TFS - ■ ■
Brunette Noor Dordrecht Zeehaven
DEKA
Puerlo Santona Span Alexahderh
'
Sealandstg Sealand
Centaurman Eng Europoort Gulf
.
IMOO-3 Lisaro .
Norstar Eng Beneluxhaven NSF
stg NSF Sophia-V Eng Spoor
i weghTriumphschiroot HSCoas

.

wm

Smith

}

'

Aangekomen Waterweg

•'

Duivendrecht 4 220 NO Bahamas n
Rotterdam ■
Edda 3 600 NNO Recife n Ascension
Enak 4 80 OZO Flores n Halifax
Eva Danielsen 4 150 W Aviero n
Cartagena-Columbia '''-?-*»»*»«;■•
Hollandia 4 580 ZO Bermuda n Le
Havre - • ' Icelandic 4 800 NW Kaapstad n Ca
petown.
Katendrecht 4 570 NW Sao Mlguel n
Rotterdam

"

Unksjjuifje met kontrast

z *%s2M bovenstuk.Van katoen. In groen
m*. paars, kobalt en lila. ML $2

11/

*
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Sagitta Dts Waalhaven N/Z NTB
stgMuller
TorpoNoor Rijnh-Fenix stg James
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150 W Algiers n Ban

Dordrecht 4

darChomeiny

E Gehuwd op vrijdag 18 Jinw
M80: N Hokke 33 R C Trum 20,T
Polak 21 C M v Saarloos 20 AKL
26 JKde Boer 22.
Gehuwd te Prins Alexander
vrijdag 11 januari 1980: WFv
Kooij 24 A F Antonissen 19
Aangiften van overlijden dd.
januari 1980. Charlois: I Kra;
man v A F Felix 1891, D ti
Noordt, ongh vr 1888; G Sevingu
v J W Eising 1929; E Witte, vre
gew m A D J van den Heuvel IS
D D Aanen, vr v M Groenend
1938; T van Est, man v A M Slur
19ia -**■■
Aangiften van overlijden, d.d
Januari 1980, Rotterdam: J A Sr
de, man v A J Duimel 1905, M
Gast, vr v W L Bruins 1918,
Wooning, man geh gew m A
Granneman 1896; M in 't Hout,(l
W T Schotman 1937; F I Senger,
geh gew m J J P de Smidt 1898
Boer, man v H M de Goeij 191B;C
Fellman, man v A H Furch 1W
van Vliet, man v G M Zegers 190!
W Wigman, vr v S F Verbeek 18
H T Schellevis. vr geh gew ml'
Blokzijl 1901, J W G Lefel.vrt
gew MAG Reichardt 1895: J C E:
nendijk, vr v J Kieffer 1909; At
Prooijen, vr gew gew m H H Cois
1908; WAM Kraan, vr v W 1;
Lange 1926; A J Rutteman, mam
van den Herik 1910; A van Os,*
geh gew m E E Gcrhard 1901;P
Heer, man v P C Groenendijk lï
W C M Stakenburg, ongeil e
1946.
■
Aangiften van geboorte Ie 8
terdam op 23 januari 1980.
;
JC van Mosselaar-Gerritsen'
der Hoop d; M V Law Cheng d; J
d,
Klaverkamp-Jongbloed
Kocak-Erol z; L M Verkaik-v
Wen
derPoort z; M G E van der
Plak z; t, M Fransen-Groenen»
d;. E Nieuwenburg-Vroom tjS
Delgado-van Driel z, Ye Cm
Chen d; I H Gallico-Pardoendll
M Verschoor-van den Hondel l
M W Hekking-Bryning d; l'
van -Amstcl-Broekhuizen d, >
Unij-Dekker z, J P van Gelder*
Pree z, P Vaes-Wardenaar i
Dekker-van den Boogert d. B
Heer-Smith z; L J
P Gevaerts-Tholenaars z, I S*
ling-Bogaerds d; A S C Edenbt;
van Nijkerkeh z,LCAM vanE
ren-van Loo d; W GoudW
Trommel z, J E R Claus-van'
Berg z: M E Huisjes-LangesJ
Barendregt-van Zanten z;
Lieve-Groenenboom d; A
schoor-der Kinderen z, H t>;
Breukel z; M P M Dijkmans-;
der Velden z; J J Hoornweg-K'
z; M C Rovers-Egberts z
Aangiften van geboorte oP a
nuari 1980 te Rt:
Mohammad Latif
Akhtar z; E H C Bakker-Hein»
P M H Berkhof-Stadthouders'
M E Bettink-Smit z; A Col;)»-'
Adrichem z; A P Driessen-M*
K H Dunk-van Erkelens z;j>'
Elfferich-Appelo sMP»
Sedney z; W den Hartog-TefT,
d; D F P van Helden-Janse tvan Henne-Hartman d; I*
Hoogland-Hilgers d; M Hui»;
Schipper d; M Jacobs-Hoog"»
d; J C Magrijn-Onderwaale'
-Molendijk-Schipper d; J
straaten-Grootveld z; T wl
Meinz; A Ozbay-Balkaya tM
Partoredjo-van de Wetering'
Ploosterrßeltman z; C L Boosj
d; G M Schmeltz-Lamur d; |»
kerveer-Berben d; H A E f",
van Vliet z; A Sojah-Attou™'
Stuut-van Hest z; H H V*
hulzen-van Dijk z; A M Ven»;
'. Bouman d; V M Arendsman-»*
,
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In de afgelopen week zijn bt
nengekomen in de Nieuwe Walp
weg: 670 schepen metende 6.091.e
b.r.t te weten: Nederland 75, Am
rika 3. Argentinië 4, België 3. Bar:
ladesh 1, Brazilië 3, China 3, Cyp:
8, Denemarken 22. Duitsland ]
Engeland 128, Finland 8, Frankr;
6, Griekenland 16, lerland 10, W
3, Indonesië 2, Iran 1, Italië4,Jap;
8, Kuwait 2, Korea 2, Libanon Ü
berië 20, Malaysie 2, Marokko
Noorwegen 50, Oost-Duitsland
Pakistan 1, Panama 29, Peru I,F
lippijnen 1, Polen 15, Portugal
Roemenië 2, Rusland 17, Singapt
24, Spanje 10, Tanzanié 1, Thailr
1. Tunesië 1, Turkije |, Venezuela
IJsland 2, Zweden 15, Zwitserla1, Syrië 1.Togo 1
Hiervan waren. 589 bestemd vk
Rotterdam (m.i.v Pernis Botlek e
Europoort), Schiedam 2, Vlaardigen 28, Dordrecht 21, Hoek van Ui
land 19, Zwijndrecht 1, Capellea
IJssel 1, overige havens 9
. Sinds 1 januari zijn
binnenst!
men . Nieuwe Waterweg 197D u;
schepen metende 26.508.818 b.r
Nieuwe Waterweg 1980 3.035 at
pen metende 28.750.743 b.r
,

BEKENDMAKING

RffigH
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39. -.Katerveer/Spooldershiis i,'
29. Borgharen «00 plus M k
feld 1545 plus 107, Grave benedM,

plus
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Rotterdam,
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dit gebied neder is aan,,
geven op de bij het
bete
fende besluit
behoren
'■
.
.
tekening.
"Het raadsbesluit ligt»,
de tekening
voor ?
betreft het eerste jaar
voor een ieder ter in*,,
op de gemeentesecreta,
(kamer 209, stadhuis)
op de secretarie van
deelgemeenteraad pa
Alexander
(Hoofd*
a
326-328)

En van mijn

™~

il

voorbereid

gelegen tv*
Hoofdweg en spoort

L

;"

:

bekende

1

::

De burgemeester van p
terdam maakt
de gemeenteraad i
vergadering van 24 njan?
ri 1980 heeft-verklaard

<

*

De waterhoogten van dinsdag
morgen meegedeeld door Rijkswa
terstaat: Konstanz 308 plus 12,
Rheinfelden 475 plus 118. Maxau 638
plus 37, Plochingen 389 plus 140,
Mannheim 567 plus 83, Steinbach
413 plus 5, Mainz 529 plus 38, Bingen
385 plus 25, Kaub 502 plus 45, Trier
831 plus 92, Koblenz 621 plus 63
Keulen 743 plus 55. Ruhrort 811 plus
55. Lobith 1382 plus 57 Pannerdense

va»;

„■

